
                                    
 

VALLS (TARRAGONA)  43800 – CRA. DEL PLA, 52-54 – TEL. 977 600 500 – 977 60 44 52 – FAX  977 60 59 10 – E-MAIL: BNAVALLS@BNA.CAT  

ALCOVER (TARRAGONA)  43460 – PS. DE L’ESTACIÓ, 14 – TEL. 977 84 60 85 – E-MAIL: BNAALCOVER@BNA.CAT  

 

  Gener 2023 

Circular 1 /2023 

Real Decret Llei 20/2022, 27 de desembre, tipus impositiu temporal del Impost sobre el Valor 
Afegit. 

 

 

Apreciat client/a, 

 

S’ha modificat el tipus impositiu aplicable temporalment de l'Impost sobre el Valor Afegit a 

determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aliments, així com a 

l'efecte del recàrrec d'equivalència. 

 

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023: 

1. S'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions 

i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: 

 

a) Els olis d'oliva i de llavors. 

b) Les pastes alimentaries. 

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent. 

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de 

maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, 

publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec 

d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1,4 per cent. 

 

 

2. S'aplicarà el tipus del 0 per cent de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, 

importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: 

 

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats 

exclusivament a l'elaboració del pa comú. 

b) Les farines panificables. 

c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, 

pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols. 

d)  Els formatges. 

e) Els ous. 

f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de 

productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu 

desenvolupament. 
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El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent. 

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig 

de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a 

l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable 

a aquestes operacions serà del 0,5 per cent. 

 

Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició. 

 

Cordialment,  

 

Departament Fiscal 

www.bna.cat 
 
 

http://www.bna.cat/

