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Introducció

L’economia mundial està cada cop més globalitzada i, a causa d’aquesta globalitza-
ció, sorgeixen acords internacionals per afavorir la comercialització de productes
entre fronteres.

La internacionalització de l’economia és una realitat, no només perquè hi ha una
sortida dels productes per a la venda a l’exterior, sinó també per a la importació de
matèria primera o productes acabats o semiacabats per al seu consum en el mercat
de la Unió.

En l’apartat “El valor en duana” veurem com es fa la valoració de les mercaderies
en el moment d’entrar al territori duaner de la Unió. Aquesta valoració serà la
base per al càlcul de l’import a liquidar a les autoritats duaneres com a resultat de
l’aplicació de la política comercial de la Unió i també d’altres gravàmens. A més
del cost de les mercaderies importades, caldrà tenir en compte altres despeses
lligades a la logística i a la gestió duanera d’entrada a la Unió, que faran que
aquestes mercaderies puguin ser comparables als productes equivalents al mercat
interior. Per homogeneïtzar els criteris de valoració en duana en l’àmbit mundial,
l’Organització Mundial del Comerç, a la qual la Unió Europea està adherida,
estableix diversos mètodes de valoració de les mercaderies en duana.

En l’apartat “El despatx d’importació” veurem com el valor en duana de la
mercaderia importada es fa servir per fer la declaració en duana o despatx de
duana. S’explica com una mercaderia importada és despatxada per al seu consum
en el país al qual s’importa, fent la liquidació d’aranzels i IVA, o bé és despatxada
solament per aconseguir la lliure circulació pel territori de la Unió. Veurem també
el document a presentar a les autoritats duaneres per fer la declaració d’aquestes
importacions, el DUA, mitjançant el qual s’informa del règim on s’inclou la
mercaderia i del deute duaner a liquidar, calculat a partir de la valoració en duana
de la mercaderia importada. La duana té quatre opcions o circuits per donar
directament el vistiplau a la declaració o per requerir documentació o inspecció
de la mercaderia importada abans de despatxar-la.

En l’apartat “El deute duaner” tractarem el deute generat per la importació d’una
mercaderia al mercat de la Unió. Veurem com, a vegades, els impostos especials
també formen part d’aquest deute i, per tant, s’han de liquidar a la duana per a
la importació de determinades mercaderies. Veurem també com el deute duaner
s’extingeix principalment amb el seu pagament, tot i que existeixen possibilitats
d’ajornament o altres formes d’extinció. A partir d’aquí, conclourem que, tot i que
en l’actualitat la importació de mercaderies és necessària per a molts operadors
de la Unió, importar no sempre significa un cost total inferior al d’adquirir la
mercaderia al mercat interior, ni tampoc cap estalvi d’impostos.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d’importació
de mercaderies, interpretant la normativa vigent.

• Determina la documentació necessària que cal formalitzar en les operacions
d’importació.

• Interpreta les clàusules que s’inclouen en els contractes de compravenda
internacional.

• Confecciona els documents comercials, de transport i assegurança que
es requereixen en les operacions de compravenda internacional, utilitzant
aplicacions informàtiques i en la llengua requerida.

• Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una
operació de comerç internacional, comprovant les condicions pactades en
el contracte.

• Reconeix els processos administratius de gestió duanera.

• Determina el valor a duana de diferents mercaderies.

• Determina els impostos i altres tributs que graven les operacions de comerç
internacional que integren el deute duaner.

• Emplena els documents de gestió duanera de diferents operacions de com-
pravenda internacional.





Gestió administrativa del comerç internacional 9 Gestió administrativa i comercial de les importacions

1. El valor en duana

En un context d’importació on l’origen de les mercaderies és conegut i deguda-
ment certificat i, alhora, les mercaderies han estat classificades amb la nomencla-
tura adequada, és el moment d’esbrinar la valoració d’aquestes mercaderies en
duana.

El valor en duana potser no coincideix amb el valor o l’import de la factura de
l’operació comercial internacional, ja que s’han d’aplicar uns mètodes de valoració
que l’ajustaran d’acord amb la normativa duanera vigent.

1.1 Concepte i normativa del valor en duana

El valor en duana és la base imposable a partir de la qual es calcularan
l’aranzel i altres tributs que la duana exigirà en la importació d’una
mercaderia.

És necessari conèixer el valor en duana per poder procedir a un despatx d’impor-
tació. Amb la informació adient d’origen, classificació i valoració en duana de la
mercaderia importada, es determinarà l’aranzel a aplicar, així com altres càrrecs
o tributs d’aplicació a la mercaderia. Així, per exemple, l’impost sobre el valor
afegit (IVA) i els impostos especials, es calcularan a partir de la base imposable
determinada pel valor en duana.

Per tant, l’aplicació de l’aranzel duaner comú i altres mesures no aranzelàries
establertes per la Unió Europea requeriran el càlcul previ del valor en duana de
les mercaderies.

Els sistemes utilitzats pels diferents països arreu del món per determinar el valor de
les mercaderies importades en el moment del despatx de la mercaderia a la duana
tenen una gran rellevància, ja que determinen el valor sobre el qual s’aplicarà
l’aranzel. El resultat afecta tant a la quantitat recaptada en concepte d’aranzels
com al preu d’entrada de la mercaderia al país de destinació.

L’harmonització arreu del món dels criteris per determinar el valor en duana és
clau, ja que d’aquesta manera s’unifiquen els diferents mètodes de càlcul. És
per això que l’acord internacional pel qual s’estableixen els diferents mètodes
de valoració emana d’un organisme internacional, l’Organització Mundial del
Comerç (OMC), i no dels diferents estats en particular. Després, cada estat, o
en el nostre cas la Unió Europea, introdueix aquest acord internacional a la seva
normativa interna. Així doncs, disposem de la següent normativa:

L’aranzel duaner comú
s’aplica de manera idèntica
a totes les regions del
territori duaner de la Unió
(TAU). Ceuta i Melilla, tot i
formar part de l’Estat
espanyol i de la Unió
Europea, no s’inclouen al
TAU.

Consulteu l’acord relatiu a
valoració en duana de
l’OMC i el treball fet pel
Comitè de Valoració en
Duana a la seva pàgina
web: ww.wto.org/spanish
/tratop_s/cusval_s/cusval
_s.htm

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_s.htm
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Vegeu l’Acord
d’aplicació de l’article

VII del GATT 94, a
l’apartat “Annexos”.

Utilització dels mètodes

Al voltant del 95% de les
mercaderies valorades a les
duanes de la UE utilitzen el

mètode principal de valor de
transacció.

L’acord de l’OMC (Organització Mundial del Comerç) té com a objectiu establir
un sistema equitatiu, uniforme i neutre de valoració en duana de les mercaderies
ajustat a la realitat comercial. Aquest acord estableix un conjunt de normes sobre
valoració que amplia les disposicions en matèria de valoració en duana del GATT
original i els dóna una major precisió.

L’acord del GATT de 1947 està actualment incorporat a l’Acord d’aplicació de
l’article VII del GATT 94 relatiu a la valoració en duana.

La Unió Europea i l’Estat espanyol adopten aquest acord internacional, a mesura
que el desenvolupen en les respectives normatives.

Normativa comunitària

Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9
d’octubre de 2013, pel qual s’estableix el Codi duaner de la Unió. D’ara endavant,
CAU (de la seva terminologia en castellà).

El codi duaner de la Unió, des de l’article 69 al 76, desenvolupa tant l’àmbit com
els diversos mètodes de valoració en duana de les mercaderies.

Normativa nacional

Cal revisar la vigència de la Instrucció 1/2004, de 27 de febrer, de la Direcció
Estatal d’Administració Tributària, de valoració en duanes de les mercaderies.

1.2 Mètodes de valoració

El valor de transacció és la base principal per determinar el valor en duana de
les mercaderies. Tot i això, existeixen altres mètodes de valoració secundaris que
seran per aplicar en cas que mitjançant el mètode principal no s’hagi pogut esbrinar
el valor en duana.

En l’acord de l’OMC es disposa que la valoració en duana ha de basar-se, excepte
en determinats casos, en el preu real de les mercaderies que són objecte de
valoració, que s’indica en general en la factura. Aquest preu, més els ajustos cor-
responents a determinats elements, equival al valor de transacció, que constitueix
el primer i principal mètode al qual es refereix l’acord.

Així doncs, els mètodes de valoració en duana són els que es detallen a la taula
1.1.

Taula 1.1. Mètodes de valoració en duana

Mètode principal

1 Valor de transacció

Mètodes secundaris

2 Valor de transacció de mercaderies idèntiques

3 Valor de transacció de mercaderies semblants
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4 Valor basat en el preu unitari de venda a la Unió de
mercaderia igual o semblant

5 Valor calculat de la suma de costos, beneficis i
despeses

6 Últim recurs

Tot i l’aplicació dels diferents mètodes de valoració en duana de les mercaderies,
la decisió relativa a aquesta valoració donarà a les administracions de duanes la
possibilitat de demanar més informació als importadors quan tinguin raons per
dubtar de l’exactitud del valor declarat de les mercaderies importades.

Si, malgrat la informació addicional que pugui rebre, l’administració de duanes
segueix tenint dubtes raonables, podrà considerar-se que el valor en duana de les
mercaderies importades no pot determinar-se sobre la base del valor declarat. En
aquest cas caldria establir aquest valor tenint en compte les disposicions de l’acord.

1.2.1 Mètode de valoració principal: valor de transacció

El preu realment pagat o per pagar serà el pagament total que el comprador hagi
efectuat o hagi d’efectuar al venedor, o a un tercer en favor del venedor, per les
mercaderies importades, i inclourà tots els pagaments efectuats o per efectuar com
a condició de la venda d’aquestes mercaderies.

El valor de transacció és el preu que el comprador realment ha pagat
o pagarà al venedor per les mercaderies importades, que inclou tots els
pagaments com a condició de la venda efectuada.

S’ha de tenir en compte que a l’hora de la importació podrà haver-se pagat ja el
preu de la transacció comercial de compravenda, o bé que estigui encara pendent
de pagament. Això realment dependrà de les condicions comercials de pagament
pactades entre venedor i comprador per a l’operació.

Aquest pagament al qual fem referència pot efectuar-se directament al venedor de
la mercaderia, o també es podrà donar el cas que existeixi un tercer respecte al
qual el venedor tingui un interès, per ser deutor seu o per qualsevol altra relació
comercial.

Així mateix, hi pot haver altres tipus de despeses susceptibles d’aportar benefici
al venedor, i caldrà determinar si formaran part o no del valor en duana. Un
exemple d’aquests tipus de despeses podrien ser totes aquelles relacionades amb
el màrqueting mix, com ara estudis de mercat, tests o promocions, entre d’altres.
Aquestes despeses poden suposar un increment de les vendes o fidelització del
client a benefici del venedor. La normativa en aquests casos deixa clar que no
s’inclouran com a major valor en duana.
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Tot i això, en cap moment la normativa parla d’excloure aquests tipus de despeses
de comercialització i també estan incloses en factura com a major valor de la
transacció. Per tant, i si és així, s’hauran de mantenir i considerar-les part del
valor en duana.

Al comerç internacional es poden donar un gran nombre de situacions diverses,
que poden plantejar dubte a l’hora d’esbrinar si les despeses ocasionades en
l’operació comercial d’importació s’inclouen o no al valor en duana.

Tractament dels costos d’emmagatzematge i dels descomptes

Un cost d’emmagatzematge serà tractat de manera diferent per ser inclòs al valor en
duana depenent d’on, quan i qui l’hagi motivat. En cas que l’emmagatzematge es produeixi:

• Al país d’exportació abans de la venda: les despeses correran a càrrec del venedor i per tant,
les repercutirà al comprador suposant major valor de la transacció.

• Al país d’exportació, posterior a la venda però abans de la seva exportació: en aquest cas no
s’inclouran al valor en duana, ja que són despeses que corren a càrrec i per voluntat pròpia
del comprador, i tampoc formaran part del valor de transacció.

• Al país d’importació, però abans del despatx d’importació: de la mateixa manera que en el
cas anterior, si és per voluntat pròpia del comprador no s’inclouran al valor de duana, però si
fos el cas que correguessin a càrrec del venedor, sí que s’hi haurien d’incloure.

• Com a part inherent al transport principal: sí que s’hauria d’incloure al valor en duana, ja que
es considera una despesa relacionada amb el transport principal, abans de ser despatxada
d’importació.

Un descompte en el preu és una pràctica comercial molt comuna i que pot donar-se en
funció del client, volum de compra o forma de pagament, entre altres. Per norma general, i
adherint-nos al que diu la normativa respecte del preu realment pagat o per pagar, sí que
s’hauran de tenir en compte a l’hora de determinar el valor de transacció, tot i que poden
existir situacions específiques que requeriran un tractament diferent.

Condicions per a l’aplicació del valor de transacció

El mètode principal de valoració de les mercaderies de «valor de transacció»
s’aplicarà sempre que es compleixin totes les següents condicions:

• Que no existeixin més restriccions per a la utilització o disposició de les
mercaderies per part del comprador que les següents:

1. Restriccions imposades o exigides per les normes o per les autoritats
públiques de la Unió.

2. Limitacions de la zona geogràfica en la qual les mercaderies puguin
ser objecte de revenda.

3. Restriccions que no afectin substancialment el valor en duana de les
mercaderies.

• Que ni la venda ni el preu estiguin subjectes a condicions o considera-
cions que impedeixin determinar el valor de les mercaderies que hagin de
valorar-se.
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• Que cap dels beneficis derivats de la revenda, cessió o utilització posterior
de les mercaderies pel comprador repercuteixi directament o indirecta-
ment en el venedor, tret que el valor pugui ajustar-se convenientment.

• Que no existeixi vinculació entre comprador i venedor o que la vinculació
no tingui influència en el preu.

Segons l’acord de l’OMC es considerarà que existeix vinculació entre les persones
si:

• una d’elles ocupa càrrecs de responsabilitat o adreça en una empresa de
l’altra,

• estan legalment reconegudes com a associades en negocis,

• estan en relació d’ocupador i empleat,

• una persona té, directament o indirectament, la propietat, el control o la
possessió del 5 per cent o més de les accions o títols d’ambdues,

• una d’elles controla directament o indirectament l’altra (com el fet d’impo-
sar limitacions o impartir directives),

• o si ambdues estan controlades directament o indirectament per una tercera;
o els seus familiars.

Ajustaments al preu

Un cop complertes les condicions per poder aplicar el mètode principal de
valoració de les mercaderies, cal fer els ajustaments adients al valor de transacció.

D’acord amb la normativa vigent del nou Codi duaner de la Unió, desenvolupada
en el seu article 71, s’han de fer uns ajustaments al preu realment pagat o per pagar
pel comprador.

És molt important tenir constància de en quines condicions s’ha formalitzat
l’operació de compravenda internacional, és a dir, amb quin incoterm s’ha executat
l’operació, ja que ens donarà les primeres directrius a l’hora d’afegir o treure
conceptes pagats o per pagar en factura comercial internacional, per finalment
esbrinar el valor en duana.

D’aquesta manera és evident que el valor en duana no sempre, o gairebé mai,
coincideix amb el preu pagat o per pagar tal com indica la factura comercial de
l’operació internacional.

Valor en duana = valor de transacció ± ajustaments de valor

Per tant, s’addicionaran o sumaran al preu pagat o per pagar per les mercaderies:

Comissions de compra

Despeses que corren a càrrec de
l’importador/comprador pagades
a un agent pels serveis de
representació de la compra de les
mercaderies objecte de valoració.
Com que no són pagades a
l’exportador/venedor, no
s’inclouran com a valor en
duana.
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1. Les despeses que suporti el comprador no incloses al preu referents a:

• Comissions de venda (no de compra) i despeses de corretatge. To-
tes dues despeses són despeses esdevingudes a causa de la facilitació
de la venda, tot i que les podem diferenciar clarament. Les comissions
de venda són les retribucions pagades pel venedor a un subjecte que
realitza activitats de comercialització dels seus productes. En canvi,
el corretatge solament faria referència a les despeses d’un corredor per
les activitats d’aproximació entre les parts sense la formalització de la
contractació de la venda.

• Cost dels envasos que es consideri que formen “un tot amb la mer-
caderia”. D’aquesta manera els contenidors utilitzats per al transport
internacional no s’emmarquen en aquest apartat, perquè són conside-
rats per ser reutilitzats de manera indefinida.
La normativa europea preveu que en aquells casos en els quals el
comprador ha d’abonar al venedor una quantitat per no retornar uns
envasos, que inicialment estaven destinats a ser reutilitzats, aquesta
quantitat forma part del valor en duana de les mercaderies importades.
De la mateixa manera la normativa europea autoritza, tot i que no
obliga, al pagament dels drets en duana per separat per als envasos
destinats a ser reutilitzats.
En casos en què els envasos siguin objecte d’importacions repetides,
les despeses es podran repartir entre aquestes importacions, segons
principis de comptabilitat.
Si els envasos s’han de reexpedir i el comprador paga perquè no es
reexpedeixin, el pagament s’haurà de sumar al valor de transacció.

• Cost de l’embalatge, tant per la mà d’obra com pels materials.

2. El valor dels béns i serveis subministrats directament o indirectament
pel comprador, gratuïtament o a preus reduïts, i utilitzats en la producció i
venda per a l’exportació de les mercaderies importades, no incloses al preu
realment pagat o per pagar.

La raó per la qual s’afegeixen aquest tipus de despeses és per incloure uns
costos consumits realment per la fabricació de les mercaderies importades.
Tot i que els esmentats costos no figurin en el preu, ja que qui ho ha suportat
ha estat l’importador, s’incorporaran per a la valoració en duana.

• Materials, components, parts i elements similars incorporats a les
mercaderies importades.

• Eines, matrius, motlles i objectes similars utilitzats en la producció
de les mercaderies importades.

• Materials consumits en la producció de les mercaderies importades.

• Treballs d’enginyeria, de desenvolupament, artístics i de disseny,
plànols i croquis, realitzats fora de la Unió i necessaris per a la
producció de les mercaderies importades.
El valor de la prestació per part del comprador en aquests casos, podrà
provenir de diverses situacions:
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– Si s’adquireix a tercers no vinculats: cost d’adquisició.
– Si es lloga a tercers: preu de lloguer.
– Si ha estat produïda per l’importador: cost de producció.
– Per a les eines i motlles, si ja es lliuren usats: minva amb la

depreciació per l’ús.
– Si les eines només són usades durant cert temps: valor correspo-

nent al temps d’ús.

3. Els cànons i drets de llicència relacionats amb les mercaderies objecte
de valoració que el comprador estigui obligat a pagar, directament o
indirectament, com a condició de la venda d’aquestes mercaderies, en la
mesura en què els esmentats cànons i drets no estiguin inclosos en el preu
realment pagat o per pagar.

En aquest àmbit podem detallar per cànons i drets de llicència, especialment,
el pagament per la utilització de drets referents a:

• La fabricació de la mercaderia importada (sobretot, patents, dibuixos,
models i coneixements tècnics de fabricació).

• La venda per a l’exportació de la mercaderia importada (especialment,
marques de fàbrica o comercials, models registrats).

• La utilització o la revenda de la mercaderia importada (especialment,
drets d’autor, procediments de fabricació incorporats a la mercaderia
importada de forma inseparable).

4. El valor de qualsevol part del producte d’una posterior revenda, cessió
o utilització de les mercaderies importades, que reverteixi directament o
indirectament al venedor.

Els pagaments al venedor poden instrumentar-se de maneres diverses i
la intenció és que tota la quantitat que el venedor rebi per la venda per
a l’exportació de les mercaderies s’inclogui en el valor de transacció.
Si la quantitat revertida no es pot determinar objectivament, serà causa
d’exclusió del mètode valor de transacció, i serà d’aplicació, per tant, un
dels procediments secundaris de valoració.

5. Costos fins al lloc en què la mercaderia s’introdueix al territori duaner
de la Unió (TAU): Depenent de l’incoterm utilitzat en l’operació de com-
pravenda internacional, en alguns casos caldrà afegir també les següents
despeses al valor comercial realment pagat al venedor.

• Despeses de càrrega i manipulació associades al transport de les
mercaderies importades.

• Despeses de transport i assegurança de les mercaderies importades.
Els costos de transport internacional i connexos fins al punt d’entrada
de la mercaderia en el TAU, també s’inclouran al valor en duana
sempre que no estiguin ja inclosos al valor de transacció. De la
mateixa manera es farà amb els costos de l’assegurança durant el
trajecte esmentat.

Cànons

S’entén per cànons les
remuneracions pagades per l’ús
o la concessió de l’ús d’un dret
d’autor d’una obra literària,
artística o científica, d’una
patent, d’una marca registrada,
d’un disseny o model, d’un
procediment o d’una fórmula
secreta, així com d’un equip
industrial, comercial o científic i
de dades informatives en l’àmbit
industrial, comercial o científic.
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Autoritats duaneres

Administracions de duanes dels
estats membres competents per

aplicar la legislació duanera, així
com qualsevol altra autoritat que

estigui facultada conforme al
dret nacional per aplicar

determinades disposicions
d’aquesta legislació.

Costos fins al lloc on la mercaderia s’introdueix al TAU

En una operació que s’ha portat a terme en condicions FOB port d’origen, haurem
d’afegir al preu pagat o per pagar per les mercaderies les despeses i costos de transport,
assegurança, càrrega i manipulació. En canvi, si l’operació comercial es formalitza en
condicions CIF, aquestes despeses i costos ja estaran inclosos en el preu realment pagat
al venedor i no haurem d’addicionar cap altra despesa.

Les despeses a pagar al port de destinació, com ara la taxa T3 o les THC, que també tenen
un preu taxat, no s’inclouen al valor a la duana però sí a la base de l’IVA que es paga a la
duana. No s’hi haurien d’incloure si el transitari o el consignatari del vaixell les facturés a
l’empresa amb IVA, cosa que rarament passa.

Llocs d’introducció al territori duaner de la Unió (TAU)

Depenent del tipus de transport internacional utilitzat podrem diferenciar diversos llocs
d’introducció al territori duaner de la Unió:

• Per a mercaderies transportades per via marítima, el port de descàrrega o el de
transbordament, sempre que aquest hagi estat certificat per les autoritats duaneres.

• Per a mercaderies transportades per via marítima sense transbordament, i després per vies
navegables, serà el primer port en la desembocadura, o, si és el cas, el d’aigües amunt del
riu o canal on es pugui descarregar la mercaderia amb autorització de les autoritats duaneres
i justificant que el noli al port de desembarcament és més elevat que el primer considerat.

• Per a mercaderies transportades per ferrocarril, via navegable o per carretera, serà el lloc on
hi hagi la primera duana.

• Per a mercaderies transportades per altres vies, serà el lloc de pas de frontera del territori
duaner de la Unió.

• Per a mercaderies introduïdes al territori duaner de la Unió que després passin per tercers
països per arribar a la destinació final, serà considerat com a lloc d’introducció aquell de
primera introducció, sempre que les mercaderies siguin transportades directament a través
dels territoris amb ruta normal cap a la seva destinació.

Tots els costos i despeses esmentats, que es considera que han de ser addicionats
com a més valor del valor de transacció per determinar el valor en duana, solament
són vàlids si estan basats en dades objectives i quantificables.

Per altra banda, poden existir despeses que no formaran part del valor de
transacció, i que, per tant, no s’han d’incloure o han de minvar si s’han tingut
en compte per al càlcul del valor de transacció. Aquestes despeses han d’estar
diferenciades en la documentació comercial amb la finalitat de ser deduïdes.

1. Les despeses de transport intern de les mercaderies importades després
de la seva entrada al territori duaner de la Unió.

2. Les despeses de construcció, instal·lació, muntatge, manteniment o
assistència tècnica, realitzats després de l’entrada al territori duaner de
la Unió de les mercaderies importades, com ara instal·lacions, màquines o
material industrial.

3. Els imports dels interessos derivats d’un acord de finançament contret
pel comprador relatiu a la compra de les mercaderies importades, inde-
pendentment que el finançament sigui a càrrec del venedor o d’una altra
persona, sempre que l’acord de finançament consti per escrit. Si és així es
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requereix que el comprador pugui demostrar que es compleixen les següents
condicions:

• Que les mercaderies es venen efectivament al preu declarat com a
realment pagat o per pagar.

• Que el tipus d’interès exigit no excedeix de l’aplicat normalment a
transaccions així al país i al moment en què s’hagi proporcionat el
finançament.

4. Els drets de reproducció en la Unió de les mercaderies importades.

5. Les comissions de compra.

6. Els drets d’importació i altres gravàmens que s’hagin de pagar a la Unió
com a conseqüència de la importació o la venda de les mercaderies.

7. Els pagaments que efectuï el comprador pel dret de distribució o revenda
de les mercaderies importades, quan no constitueixin una condició de la
venda d’aquestes mercaderies per a la seva exportació a la Unió.

Tractament dels descomptes

Les diferents casuístiques i diverses relacions comercials que es poden establir
entre comprador i venedor fan que s’estableixin condicions financeres o comerci-
als habituals favorables al comprador. Entre altres, els descomptes per tractar de
fidelitzar els clients són molt habituals. N’hi ha de diversos tipus i, depenent de
l’escenari en què es donin, caldrà revisar si formaran part del valor en duana o no.

Qualsevol descompte o rebaixa de preu concedit pel venedor al comprador en
concepte pagament immediat, per quantitat o nivell comercial ha d’acceptar-se,
sempre que s’hagi atorgat abans del despatx de la mercaderia i en relació
amb aquesta mercaderia. No podran tenir-se en compte els descomptes que
es realitzin sobre la base d’una expedició anterior o descomptes retroactius.

Per exemple:

• El descompte reflectit en la factura expedida per a la mercaderia objecte de
valoració i concedit com a conseqüència de la falta de certes unitats en una
transacció anterior.

• Descomptes efectuats al final de l’any sobre la quantitat total comprada
després de la importació i sense que contribueixin a la fixació del preu
unitari de la mercaderia importada.

Per tant, sí que s’hauran de tenir en compte per minvar el valor en duana:

• Descomptes per pagament immediat, encara que sigui ofert però no apli-
cat, sempre que hi hagi prova suficient subjecta a una possible comprovació
posterior.
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• Descomptes per volum de compres, sempre que sigui provat que corres-
ponen a un esquema predeterminat que efectivament s’aplica, i també que
estiguin relacionats amb les mercaderies que s’importen, encara que tingui
en compte quantitats anteriorment importades.

Les administracions duaneres sempre podran requerir qualsevol tipus de documen-
tació o prova, per donar fe de la veracitat dels imports declarats. Tot i això, podran
rebutjar el mètode de valoració de valor de transacció si consideren que tenen
motius suficients per dubtar de la veracitat o exactitud de les dades declarades.

1.2.2 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de
mercaderies idèntiques

Si no s’ha pogut determinar el valor de transacció seguint el mètode de valoració
principal i complint amb les condicions respecte de la mercaderia a valorar, es
podrà recórrer a mètodes secundaris de valoració.

Aquests mètodes s’estableixen amb un ordre de prelació entre ells, i, per tant,
sempre que sigui possible s’aplicaran de manera successiva.

El primer mètode de valoració secundari fa referència al valor de transacció de
mercaderies idèntiques que es venguin per a la seva exportació al territori duaner
de la Unió i s’hi exportin al mateix temps que les mercaderies que hagin de valorar-
se o bé que s’hi exportin en una data propera.

Podem definir les mercaderies idèntiques com les mercaderies produïdes
al mateix país i que siguin iguals en tots els conceptes, incloses les seves
característiques físiques, la seva qualitat i el seu prestigi comercial. Les
petites diferències d’aspecte no impediran que es considerin idèntiques les
mercaderies que en tota la resta s’ajustin a la definició.

Caldrà tenir en compte també els ajustaments que calgui fer respecte de diferèn-
cies de quantitat, nivell comercial o costos de transport i associats a aquests últims.
Amb aquests requisits complerts, si es pot deduir més d’un valor de mercaderies
idèntiques, a objecte de valoració de la mercaderia idèntica s’utilitzarà el més baix.

1.2.3 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de
mercaderies similars

En cas de no poder-se aplicar el mètode de valoració secundari de mercaderies
idèntiques, s’hauria d’aplicar el segon mètode de valoració, de mercaderies
semblants, amb les mateixes condicions.

Aquest mètode fa referència al valor de transacció de mercaderies similars que
es venguin per a la seva exportació al territori duaner de la Unió i s’hi exportin al
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mateix temps que les mercaderies que hagin de valorar-se o bé que s’hi exportin
en una data propera.

Podem definir les mercaderies similars com les mercaderies produïdes
al mateix país i que, sense ser iguals en tots els aspectes, presentin unes
característiques i una composició semblants que els permetin complir les
mateixes funcions i ser comercialment intercanviables. Per determinar si
unes mercaderies són similars caldrà prendre en consideració, entre altres
factors, la seva qualitat, el seu prestigi comercial i l’existència d’una marca
de fàbrica o de comerç.

De la mateixa manera que amb mercaderies idèntiques, s’hauran de fer els
ajustaments pertinents respecte a diferències de quantitat, nivell comercial i costos
de transport i els que hi vagin associats.

1.2.4 Mètode de valoració secundari: valor deduït del preu unitari de
venda

El tercer mètode de valoració secundari, d’aplicació consecutiva, és el deduït
del preu unitari de venda al territori duaner de la Unió.

El mètode del valor deduït del preu unitari de venda consisteix a
determinar el valor en duana a partir del preu unitari al qual es vengui en el
moment de la importació la mercaderia ja importada, o bé una mercaderia
idèntica o similar també importada a persones que no estiguin vinculades
amb el venedor.

Atès que aquest mètode es dedueix d’un càlcul a partir d’altres operacions
comercials, s’ha de tenir en compte que es deduiran despeses com:

• Comissions, beneficis i despeses generals

• Despeses de transport i assegurances després de la importació

• Drets aranzelaris i altres gravàmens exigibles al país d’importació

1.2.5 Mètode de valoració secundari: valor calculat de la suma de
costos, beneficis i despeses

Seguint amb l’ordre jeràrquic dels mètodes de determinació del valor en duana, el
quart mètode de valoració seria el de la reconstrucció del valor de la mercaderia
importada a partir de dades de producció.
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Podem definir aquest mètode com el càlcul del valor de la suma de costos,
beneficis i despeses a partir de les dades de la seva fabricació.

Aquest mètode suposa recórrer a dades anteriors a la venda per a l’exportació per
recrear el valor de la mercaderia.

No és habitual que les empreses estiguin disposades a fer transparents les despeses
i els costos de fabricació dels productes de la seva cartera comercial. És per això
que la utilització d’aquest mètode de valoració queda limitat, en general, a aquells
casos en què el comprador i venedor estan vinculats entre si i, a més, el productor
està disposat a proporcionar a les autoritats del país importador la informació
necessària relativa als costos i a facilitar-ne també la seva posterior comprovació,
si fos necessari.

Per tant, el valor calculat seria igual a la suma:

• del cost o valor dels materials i del procés de fabricació o transformació
per a la producció de les mercaderies importades,

• d’una quantitat en concepte de beneficis i despeses generals, igual
que la que sol carregar-se en les vendes de mercaderies de la mateixa
naturalesa o espècie que les que es valorin, efectuades per productors del
país d’exportació en operacions d’exportació amb destinació a la Unió,

• del cost o del valor de les despeses de transport i d’assegurances de les
mercaderies importades, fins al punt d’entrada de les mercaderies al territori
duaner,

• i de les despeses de càrrega i manipulació associades al transport principal
anteriorment esmentat.

1.2.6 Últim recurs per la valoració de les mercaderies

En cas que no sigui possible determinar el valor en duana per cap dels altres
mètodes secundaris previstos, la determinació d’aquest valor s’efectuarà basant-
se en la informació disponible al territori duaner de la Unió, utilitzant mitjans
raonables que s’ajustin als principis i disposicions generals continguts en l’article
VII de l’acord general sobre aranzels duaners i comerç.

Aquest acord permet utilitzar qualsevol mètode dels altres mètodes secundaris
previstos, amb una flexibilitat raonable.

Exemple d’aplicació del mètode de l’últim recurs

Una situació d’aplicació d’aquest mètode de valoració seria quan tractem de mercaderies
idèntiques produïdes en un país diferent al d’exportació, que donaríem per vàlid el valor de
transacció de mercaderies idèntiques.
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Criteris de valoració que no es poden utilitzar en el mètode de l’últim recurs

Aquest mateix Acord general sobre aranzels duaners i comerç deixa clar quins criteris de
valoració no s’han d’aplicar:

• El preu de venda de mercaderies al país d’importació (és a dir, el preu de venda de
mercaderies fabricades al país d’importació)

• Un sistema que tingui prevista l’acceptació, a l’efecte de valoració en duana, del més alt de
dos valors possibles (haurà d’utilitzar-se el més baix)

• El preu de mercaderies al mercat intern del país d’exportació (la valoració sobre aquesta base
seria contrària al principi enunciat en el preàmbul de l’acord, on diu que «els procediments de
valoració no han d’utilitzar-se per combatre el dúmping»)

• Un cost de producció diferent dels valors reconstruïts que s’hagin determinat per a
mercaderies idèntiques o similars (la valoració ha de realitzar-se sobre la base de les dades
disponibles al país d’importació)

• El preu de mercaderies venudes per a exportació a un tercer país (dos mercats d’exportació
han de tractar-se sempre com a separats i el preu establert per a un no ha de controlar el
valor en duana en l’altre)

• Valors en duana mínims (tret que un país en desenvolupament s’hagi acollit a l’excepció que
permet la utilització de valors mínims)

• Valors arbitraris o ficticis (aquesta prohibició es refereix a sistemes que no basin els seus
valors en el que en realitat ocorre al mercat, reflectit en els preus, vendes i costos reals. Han
d’excloure’s també els motius de la importació o venda de les mercaderies.)
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2. El despatx d’importació

La introducció de mercaderia a la Unió Europea des d’un tercer país fora d’aquesta
es considera una importació i pot ser tractada de diverses maneres, depenent de
la seva destinació final i de l’ús que se li donarà. Aquestes possibles destinacions
s’anomenen règims duaners.

Visualitzeu aquest vídeo de la Comissió Europea per entendre millor la política
comercial establerta a la UE:

https://www.youtube.com/embed/IiOC5XG2I5Y?controls=1

La declaració en duana d’importació és l’acte pel qual una persona expressa,
en la forma i els procediments establerts, la voluntat d’incloure la mercaderia
importada en un règim duaner. Aquesta declaració es coneix com a despatx
d’importació. Així doncs, una importació requereix portar a terme determinades
formalitats davant de les autoritats duaneres per complir amb la legislació duanera
que exigeix l’assignació d’un règim duaner concret. Cada règim duaner d’impor-
tació suposa l’aplicació de mesures de política comercial diverses, complint el
tràmits previstos per a la importació de mercaderies i liquidant els drets legalment
meritats.

2.1 Despatx a lliure pràctica i a consum

La política comercial comuna al territori duaner de la Unió (TAU) justifica el
concepte de despatx a lliure pràctica, ja que atesa l’harmonització duanera de
tots els estats membres, els drets i gravàmens que s’aplicaran a les mercaderies
importades seran els mateixos a tots els països de la Unió.

Precisament la política comercial comuna exigeix que, per a les mercaderies
incloses en el règim de despatx a lliure pràctica, es liquidi el deute duaner generat
pels possibles drets i gravàmens als quals estigui subjecta i també es compleixi
amb les mesures de política comercial que les afectin. En definitiva, doncs,
la política comercial equival a la liquidació a la duana de drets d’importació i
aranzels.

https://www.youtube.com/embed/IiOC5XG2I5Y?controls=1
https://www.youtube.com/embed/IiOC5XG2I5Y?controls=1
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L’IVA és un impost europeu
però d’aplicació interna i

amb uns tipus diferents a
cada estat membre de la

Unió Europea. Els impostos
especials també són

diferents a cada estat.

L’article 201 del Codi duaner de la Unió defineix el despatx a lliure pràctica
com el règim duaner que confereix a les mercaderies no pertanyents a la Unió
l’estatut duaner de mercaderies de la Unió.

El despatx a lliure pràctica és l’operació duanera de més transcendència, ja que
atorga l’estatut duaner de mercaderia de la Unió a les mercaderies que provenen
de tercers països. És a partir d’aquest moment que les mercaderies podran
circular lliurement per la Unió sense drets aranzelaris, restriccions quantitatives
ni impostos d’efecte equivalent.

Les mercaderies “despatxades a consum” són aquelles mercaderies externes,
introduïdes al territori duaner de la Unió, que hagin estat despatxades a lliure
pràctica i que alhora també hagin satisfet els impostos indirectes (IVA i impostos
especials) en algun dels estats membres. Aquest estat membre pot ser diferent
d’aquell en el qual es va realitzar el despatx a lliure pràctica.

En termes pràctics, podem concloure que les mercaderies despatxades d’importa-
ció a lliure pràctica només generaran un deute duaner pels aranzels i altres mesures
de política comercial a les quals puguin estar sotmeses en l’àmbit de la Unió. En
canvi, a les mercaderies a consum, a banda de liquidar els gravàmens exigits a
lliure pràctica, també se’ls requeriran els impostos interns del país membre de la
Unió on s’hagin de consumir, com ara l’IVA i els impostos especials.

2.2 Documents i procediments per al despatx de duana d’importació

A l’esquema de la figura 2.1 es mostren clarament els diferents procediments que
ha de seguir l’importador d’una mercaderia davant de la duana per fer la seva
declaració.

A cada un del procediments definits, hi apareix referenciat l’article del Codi duaner
de la Unió on es desenvolupa el concepte i el procediment establert.
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Figura 2.1. Esquema d’importació

Com podeu veure a la figura 2.1 les diverses situacions o destinacions que es donin
a les mercaderies importades requeriran d’uns procediments o d’altres d’acord a
allò que està establert a la normativa duanera per a l’entrada de mercaderia a la
Unió Europea.

Cadascun d’aquests procediments suposa una documentació determinada que
hauran de formalitzar els diversos agents econòmics implicats en una importació,
com ara les empreses transitàries que representin l’empresa importadora, els
representats duaners en el mateix sentit, les duanes o els importadors.
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Vegeu l’annex
Orientacions EORI, el

document publicat per la
Comissió Europea en què
es donen les orientacions

del sistema de registre i
identificació dels

operadors econòmics
(EORI), en la secció

“Annexos”.

Altres números
identificatius

No cal confondre l’EORI amb
altres números d’identificació

assignats per les autoritats
tributàries, com el número

NIF-IVA (d’Operadors
Intracomunitaris / Cens VIES) o

Operador Econòmic Autoritzat
(OEA).

2.2.1 Registre d’operador econòmic (número EORI)

El número de registre i identificació d’operadors econòmics (EORI) és un
identificador únic, assignat per una autoritat duanera en un país de la UE, per
a totes les persones que actuen com a operadors econòmics (tant empreses com
particulars) i realitzen activitats cobertes per la legislació duanera de la UE.

Recursos relacionats amb el registre EORI

Entre les diverses bases de dades que la Comissió Europea
posa a disposició, podeu consultar la del registre EORI:
c.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en. Permet validar
números EORI o buscar les autoritats duaneres responsables de la gestió d’aquest registre
en cada país membre.

La Comissió europea també ofereix, dins del seu compromís amb la formació,
un curs en línia per entendre millor el concepte i procediments d’aquest registre:
ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/eori/index_en.htm

Als importadors establerts fora de la UE se’ls assigna un número EORI la primera
vegada que presenten:

• Una declaració duanera

• Una declaració sumària d’entrada

• Una declaració sumària de sortida

Els operadors han d’utilitzar aquest número en totes les comunicacions amb
qualsevol autoritat duanera de la UE en la qual s’exigeixi un identificador de la
UE com, per exemple, en les declaracions en duana.

La composició del número EORI per als operadors registrats a Espanya, i
que posseeixin alhora un NIF atribuït per l’Agència Tributària d’acord amb la
legislació vigent, és la següent:

• Codi ISO de 2 dígits corresponent a Espanya (ES)

• Número d’identificació fiscal assignat per l’Agència Estatal de l’Administra-
ció Tributària (NIF)

2.2.2 Declaració sumària d’entrada

La declaració sumària d’entrada conté informació prèvia sobre la càrrega inclosa
als enviaments que s’introdueixen a la UE. S’ha de presentar en la primera oficina
de duanes d’entrada en la UE pel transportista de les mercaderies (encara que
en alguns casos pot fer-ho el destinatari de la importació, o un representant del
transportista o importador), fins i tot si les mercaderies no seran importades a la
UE.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/eori/index_en.htm
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La declaració sumària d’entrada (ENS) és l’acte pel qual una persona
informa les autoritats duaneres, en la forma i la manera establertes, i dins
d’un termini concret, que determinades mercaderies entraran al territori
duaner de la Unió.

El termini per a la presentació de la declaració sumària d’entrada depèn del mitjà
de transport utilitzat en el trasllat de les mercaderies, i serà sempre abans de
l’arribada de la mercaderia al lloc d’entrada a la UE:

• Carregament marítim de contenidors: almenys 24 hores abans de l’inici de
la càrrega en el port estranger.

• Carregament marítim a granel: almenys 4 hores abans de l’arribada.

• Transport marítim de curta distància: almenys 2 hores abans de l’arribada.

• Vols de curta distància (menys de 4 hores): almenys al moment efectiu de
l’enlairament de l’aeronau.

• Vols de llarga distància (4 hores o més): almenys 4 hores abans de l’arribada
al primer aeroport del territori duaner de la UE.

• Tràfic rodat: almenys 1 hora abans de l’arribada.

A la declaració sumària d’entrada se sol·licitarà informació que figura en els
documents que provenen d’origen gestionats per l’exportador, com poden ser la
factura comercial o el coneixement d’embarcament, per la qual cosa s’ha de tenir
cura de rebre’ls a temps i puntualment per no retardar la gestió d’importació amb
la duana.

La declaració sumària d’entrada a l’Estat espanyol s’ha de fer mitjançant el
procediment adient a la seu electrònica de l’Agència Tributària, i amb el certificat
digital que identifiqui el declarant.

A la figura 2.2 podeu veure el portal de l’Agència Tributària per iniciar el
procediment de manera telemàtica.

Figura 2.2. Portal de l’Agència tributària

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/DA11.shtml

El procediment d’aquesta declaració s’inicia quan una duana europea rep la
declaració sumària d’entrada (ENS) de la mercaderia per part del transportista

ENS (entry summary
declaration)

Terme utilitzat en anglès per a la
declaració sumària d’entrada.
Podeu trobar informació més
detallada d’aquest procediment a
la Comissió Europea: ec.europa
.eu/ecip/help/faq/ens1_en.htm

http://ec.europa.eu/ecip/help/faq/ens1_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/help/faq/ens1_en.htm
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principal. A partir d’aquest moment l’oficina que ha registrat l’ENS assigna
automàticament un número únic de referència, anomenat movement reference
number (MRN). L’MRN haurà de ser lliurat de manera immediata a la persona
que hagi presentat l’ENS i, si és diferent, també al transportista que s’hagi
identificat amb un número EORI en l’ENS presentat telemàticament a la duana
d’entrada.

A la figura 2.3 podeu veure l’escenari d’aquestes comunicacions mitjançant les
quals el transportista notifica a la duana d’entrada l’ENS, i aquesta el valida i li
assigna l’MRN.

Figura 2.3. Tramesa de l’ENS i assignació de l’MRN

http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step4_en.htm

Un cop assignat l’MRN i validat l’ENS per l’oficina de duana d’entrada a la UE, es
porta a terme l’anàlisi de riscos de seguretat, i la seguretat per a tots els productes
declarats en l’ENS. Tot seguit es registren els resultats de l’anàlisi esmentada i, si
s’escau, s’emprenen les accions pertinents amb les mercaderies que s’introduiran
en el territori duaner de la Unió.

Quan el mitjà de transport arriba a la duana d’entrada, el transportista principal que
entra al territori duaner de la Unió ha de realitzar una notificació de l’arribada
a la duana d’entrada. A més, ha de notificar també les dades necessàries per a
la identificació de l’ENS presentat anteriorment respecte a totes les mercaderies
transportades en aquest mitjà de transport.

L’avís d’arribada serveix a la duana d’entrada per estar pendent de la mercaderia
notificada i per comprovar els resultats de seguretat i risc de l’anàlisi realitzada i,
si s’escau, per iniciar els controls apropiats.

A la figura 2.4 podeu veure l’escenari en el qual arriba la mercaderia a territori
duaner de la Unió amb la pertinent notificació d’arribada i revisió dels riscos
analitzats.
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Figura 2.4. Avís d’arribada de la mercaderia i revisió de les anàlisis de
risc

http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step5_en.htm

Un cop arribada la mercaderia al primer punt d’entrada a la Unió Europea i forma-
litzada la declaració sumària d’entrada, la mercaderia quedarà momentàniament
en un dipòsit temporal, a l’espera de ser inclosa en un règim duaner (en aquest cas,
en un règim d’importació), mitjançant la declaració en la duana.

2.2.3 Document Únic Administratiu (DUA)

Totes les mercaderies importades a la UE han de ser declarades a les autoritats
duaneres del país de la UE respectiu mitjançant el document únic administratiu
(DUA), que és la forma de declaració d’importació comuna per a tots els països
de la UE, establerta en el Reglament (CE) núm. 2286/2003.

La declaració en la duana ha de formalitzar-se en una de les llengües oficials de la
UE acceptada per les autoritats duaneres del país de la UE en el qual es compleixin
les formalitats.

El document únic administratiu (DUA) és el formulari multicòpia que es
fa servir a la Unió Europea per al control de les importacions, exportacions
i mercaderies en trànsit.

Cal conèixer el terme en anglès utilitzat per referir-se al DUA, atesa la seva
importància a nivell internacional i el context plurilingüe en el qual es farà servir.
La Comissió Europea en fa la següent definició:

“Single administrative document (SAD) - An administrative document used in the EU
for trade with non EU-countries and for the movement of non-EU of goods within the
EU. The SAD ensures openness in national administrative requirements, rationalises and
reduces paperwork, minimises the amount of information asked for and standardises and
harmonises data.”

Consulteu la informació
més detallada a les
directrius DUA de la UE:
ec.europa.eu/taxation_c
ustoms/business/customs-
procedures/general-overv
iew/single-administrative
-document-sad_en

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
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Consulteu l’última
publicació de la Resolució

DUA a la pàgina de
l’Agència Tributària:

ww.agenciatributaria.es
/AEAT.internet/Inicio/La_Ag
encia_Tributaria/Normativa
/Normativa_tributaria_y_ad
uanera/Legislacion_de_Ad
uanas_e_Impuestos_Espe
ciales/Normativa_aduane

ra/Resolucion_DUA/Resolu
cion_DUA.shtml

European Commission. Glossary Export Helpdesk exporthelp.europa.eu/thdapp

/glossary.htm

Àmbit territorial d’aplicació del DUA

La formalització del document complet del DUA s’ha de portar a terme no només
en importacions de mercaderies des de tercers països de fora de la UE, sinó també
en certes importacions o introduccions de naturalesa específica o amb alguna
particularitat quant al territori d’origen.

Amb la finalitat de simplificar les formalitats duaneres entre països i territoris
amb qui la Unió Europea té acords comercials i de lliure comerç, el DUA també
es d’aplicació pel comerç amb els països de l’EFTA (Suïssa, Noruega i Islàndia),
Turquia, Sèrbia, Montenegro i Macedònia.

De la mateixa manera, el DUA també és d’aplicació per a operacions intracomu-
nitàries amb territoris que, tot i pertànyer al territori duaner de la Unió (TAU),
mantenen un sistema tributari quant a l’impost de l’IVA al marge de l’establert
per la Unió. Aquests territoris són les illes Canàries, els departaments francesos
d’ultramar, la regió finesa de les illes Aland i les illes del Canal. La Directiva
2006/112/CE és la normativa europea que defineix aquests territoris.

A l’Estat espanyol hi ha diferents territoris que tenen un tracte tributari o duaner
divers i no homogeni amb la resta de la Unió Europea. Podeu consultar les
peculiaritats d’aquests territoris a la taula 2.1.

Taula 2.1. Territoris de l’Estat Espanyol i el seu tractament duaner

País /Territori Codi Alpha Territori de la
UE

Territori
duaner de la
Unió (TAU)

Territori IVA Àrea
estadística
Intrastat

Espanya ES Sí Sí Sí Sí

Illes Canàries ES Sí Sí No Sí

Ceuta XC Sí No No No

Melilla XL Sí No No No

Ceuta i Melilla són dos territoris que, tot i pertànyer a la UE com a part de l’Estat
espanyol, són considerats territoris fora del TAU i també fora de l’àrea fiscal
europea i, per tant considerats com a tercers països dins d’aquest àmbit. Les Illes
Canàries sí que són TAU, però amb un sistema fiscal particular.

Pel que fa a l’idioma de redacció de la declaració, en el cas de l’Estat espanyol
haurà de ser en castellà i d’acord amb les directrius marcades periòdicament per
la resolució DUA del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària. En aquesta resolució es desenvolupen les
instruccions de com s’ha de formalitzar aquesta declaració DUA davant de les
administracions duaneres, i també s’indica casella per casella el seu significat i
contingut. De la mateixa manera, en els seus annexos es detallen els diferents
codis que s’hauran d’emprar per emplenar i indicar la informació requerida al
document únic administratiu.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/glossary.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/glossary.htm
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Tramitació del DUA

El nou Codi duaner de la Unió (CAU) implementa la voluntat, ja manifestada en
legislacions anteriors a la vigent, d’informatitzar al màxim tots els procediments
duaners, i alhora facilitar la connexió i intercanvi d’informació entre les diferents
duanes del TAU.

El DUA pot presentar-se a través d’un sistema informatitzat connectat a les
autoritats duaneres o en les oficines de duanes designades.

D’acord amb la normativa vigent, qualsevol persona física o jurídica que vulgui
efectuar declaracions davant les autoritats duaneres per donar-li una destinació
duanera a la mercaderia importada, haurà de fer-ho amb la intervenció d’un
representant duaner.

Pot ser representant duaner qui compleixi les següents condicions:

1. Estar establert a ‘Estat espanyol o al territori de qualsevol altre estat membre
de la Unió Europea.

2. Acreditar la capacitació necessària per al desenvolupament de l’activitat de
representant duaner.

3. Estar inscrit en el registre de representants duaners del Departament de Du-
anes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
(AEAT).

D’aquests requisits podem deduir que serà persona física capacitada aquella que
tingui l’acreditació adient, que s’aconseguirà amb la superació de les proves
d’aptitud periòdicament convocades per l’AEAT. També podrà tenir la capacitació
per desenvolupar l’activitat de representant duaner una persona jurídica, sempre
que existeixi una persona física representant legal amb la condició de representant
duaner o apoderat per a aquesta persona jurídica.

La resolució DUA, publicada i actualitzada periòdicament per l’Agència Tributà-
ria, dóna instruccions precises per emplenar la declaració duanera d’importació i
detalla el contingut de cada una de les caselles requerides per a la seva correcta
tramitació, així com els procediments i documentació requerida en cada cas
particular d’importació.

Les principals dades que s’han de declarar són les següents:

• Identificació dels participants en l’operació (importador, exportador, repre-
sentant, etc.)

• Destinació duanera (despatx a lliure pràctica, despatx a consum, importació
temporal, trànsit, etc.)

• Dades d’identificació de les mercaderies (codi TARIC, pes, unitats), loca-
lització i embalatge

• Mitjà de transport

Consulteu la normativa
vigent referent a la
representació duanera per
fer declaracions, a la web de
l’AEAT: www.agenciatribut
aria.es/AEAT.internet/In
icio/La_Agencia_Tributaria
/Normativa/Normativa_tributa
ria_y_aduanera/Legislac
ion_de_Aduanas_e_Impuestos
_Especiales/Normativa_ad
uanera/Representacion_adua
nera/Representacion_adu
anera.shtml

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera/Representacion_aduanera.shtml
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Vegeu l’exemplar núm. 6
del DUA, que es formalitza

per a les importacions, i
l’exemplar núm. 6 bis, que

es formalitza quan s’han
de declarar diversos tipus
de mercaderies al mateix

DUA, a l’annex DUA
d’importació, en la
secció “Annexos”.

Vegeu la definició i el
detall de les caselles

obligatòries i més
importants del DUA

d’importació, d’acord amb
la Resolució DUA vigent

de l’AEAT, a l’annex
Caselles DUA

d’importació, en la
secció “Annexos”.

• País d’origen, país exportador i destinació

• Informació comercial i financera (incoterms, valor facturat, moneda de
facturació, tipus de canvi, assegurança, etc.)

• Llista de documents associats al DUA (llicències d’importació, certificats
d’inspecció, document d’origen, document de transport, factura comercial,
etc.)

• Declaració i mitjà de pagament dels impostos d’importació (drets aranzela-
ris, IVA, impostos especials, etc.)

El DUA consta de vuit còpies o exemplars i, en funció del tipus d’operació, l’agent
ha d’emplenar-les totes o només una part.

Per a les importacions s’utilitzen dos exemplars del DUA:

• Exemplar núm. 6, que es quedarà en poder de les autoritats del país de la
UE en el qual es formalitzen els tràmits d’entrada,

• Exemplar núm. 8, que es lliurarà al destinatari després que l’autoritat
duanera el segelli o tramiti electrònicament.

El model de DUA que es formalitza per a importacions és l’exemplar núm. 6,
tot i que aquest model està subjecte a actualitzacions que la Unió Europea pot
anar fent d’acord amb les adaptacions i actualitzacions de la normativa duanera
harmonitzada, que després cada país portarà a la seva legislació nacional. El
format electrònic del DUA és una realitat un cop ja establertes al nou Codi duaner
de la Unió les prioritats per agilitzar tràmits duaners i portar a terme de manera
informatitzada totes les declaracions.

Hi ha la possibilitat que en una mateixa operació comercial d’importació s’hagin
de declarar diversos tipus de mercaderies al mateix DUA. En aquests casos, es
fa la declaració de diverses partides d’ordre i s’aplica a cadascuna una política
comercial d’importació diferent, que suposen també un deute duaner diferent.
Amb aquest objectiu, es fa servir l’exemplar 6 bis per complementar el mateix
DUA d’importació, on s’afegeix la informació necessària per a cadascuna de les
partides declarades.

La Resolució DUA vigent de l’AEAT conté la definició i el detall de les caselles
del DUA d’importació que s’han d’emplenar.

Documents associats al DUA

Les autoritats duaneres tenen establerts uns requeriments de documentació i
informació que l’importador ha de facilitar a l’hora de fer la declaració duanera
d’importació. Segons el règim duaner d’aplicació i el caràcter de les mercaderies
importades s’han de presentar determinats documents conjuntament amb el DUA.

Els més importants són:
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• Prova d’origen, normalment utilitzada per aplicar les preferències aranzelà-
ries

• Certificat de la naturalesa específica del producte

• Document de transport o carta de port

• Factura comercial

• Packing list o detall de paquets

• Declaració del valor en duana (DV1)

• Certificats d’inspecció (sanitària, veterinària i fitosanitària)

• Llicències d’importació

• Document de vigilància comunitària

• Certificat CITES

• Justificants d’una sol·licitud d’inclusió en un contingent aranzelari

• Documents a l’efecte dels impostos especials

• Justificants d’una sol·licitud d’exempció de l’IVA

Terminologia en anglès relativa als documents

• SAD (Single Administrative Document)

• Proof of origin

• Comercial Invoice

• Bill of Lading (BL), Air Waybill (AWB), Road Waybill (CMR)

• Customs value declaration

• Inspection certificates (health, veterinary, plant health certificates)

• Import licenses

• Community surveillance document

Factura comercial
La factura comercial és un document o prova de la transacció entre l’exportador
i l’importador. L’exportador l’expedeix a l’importador per al cobrament de les
mercaderies quan les ha posades a la seva disposició.

La factura comercial conté la informació bàsica sobre la transacció i sempre és
necessària per al despatx de duana.

Tot i que inclou algunes dades que són específiques de les operacions d’importació
i exportació, és similar a una factura de venda corrent.
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Documents de transport de mercaderies
En funció dels mitjans de transport utilitzats, per despatxar les mercaderies és
necessari emplenar els documents següents i presentar-los a les autoritats duaneres
del país importador de la Unió Europea:

• Coneixement d’embarcament (B/L): per a importacions marítimes

• Coneixement d’embarcament FIATA: per a importacions multimodals

• Carta de port per carretera (CMR)

• Coneixement aeri (AWB)

• Carta de port per ferrocarril (CIM)

• Quadern ATA: per a importacions temporals exemptes de drets i gravàmens

• Quadern TIR: per a importacions en trànsit duaner

Assegurança de transport de mercaderies
L’assegurança no solament cobreix riscos comuns durant la manipulació, emma-
gatzematge, càrrega o transport de la mercaderia, sinó també riscos menys comuns
com ara disturbis, vagues o terrorisme.

L’assegurança de transport de mercaderies no és el mateix que l’assegurança de
responsabilitat del transportista. En el contracte d’assegurança de transport es
deixen a discreció del titular els riscos coberts, la compensació o la indemnització.
L’assegurança de responsabilitat del transportista, en canvi, està regulada per altres
disposicions. En funció del mitjà de transport, la indemnització ve limitada pel
pes i el valor de la mercaderia, i solament entra en joc quan el transportista no
és el responsable del sinistre. En efectuar el despatx de duana, la factura de
l’assegurança solament s’exigeix quan en la factura comercial no apareixen les
dades de la prima pagada per assegurar la mercaderia.

"Packing list" o detall de paquets
El detall de paquets (P/L) és un inventari de la mercaderia que s’importa exigit
per al despatx de duana i que acompanya la factura comercial i els documents de
transport.

Aquest document comercial sol incloure la informació següent:

• Dades de l’exportador, l’importador i l’empresa de transport

• Data d’expedició

• Número de la carta de transport

• Tipus d’embalatge (bidó, gàbia, cartró, caixa, tonell, borsa, etc.)

• Nombre de paquets
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• Contingut de cada paquet (descripció de les mercaderies i nombre d’articles
en cada paquet)

• Marques i numeració

• Pes net, pes brut i dimensions dels paquets

Per aquest document tampoc hi ha un imprès específic. El packing list l’ha
d’emetre l’exportador segons la pràctica comercial habitual i ha de presentar-se
l’original i almenys una còpia. En general, no és necessari que vagi signat, però en
la pràctica tant l’original com la còpia se solen signar. El packing list pot elaborar-
se en qualsevol llengua, encara que es recomana una traducció a l’anglès.

2.2.4 Declaració del valor en duana (DV1)

La declaració de valor en duana és el document amb el qual l’importador
haurà de declarar davant les autoritats duaneres les condicions en les quals
s’ha fet la importació i el desenvolupament del càlcul per esbrinar el valor
en duana.

Aquest mateix valor serà el que servirà de base per calcular el deute duaner de
gravàmens i impostos a què estigui subjecta la mercaderia importada.

Aquest document forma part de l’harmonització documental que ha aconseguit la
Unió Europea respecte de la documentació duanera que els importadors o els seus
representants duaners han de presentar a les autoritats duaneres.

Aquesta declaració del valor en duana ha de presentar-se a les autoritats duaneres
si el valor de les mercaderies importades supera els 20.000 AC. La declaració del
valor en duana haurà d’estar redactada de conformitat amb el model DV1 (segons
el que s’estableix en el Reglament (UE) núm. 2454/93). Aquest imprès ha de
presentar-se juntament amb el document únic administratiu (DUA).

Normativa i vigència DV1

La normativa que regulava el DV1 ha quedat derogada per l’aplicació del nou Codi duaner
de la Unió (CAU) l’1 de maig de 2016. Tot i això, cal revisar l’article 178 i annexos 28
i 29, referents a la declaració de valor DV1 del Reglament (CEE) núm. 2454/93 de la
Comissió, de 2 de juliol de 1993, pel qual es fixen determinades disposicions d’aplicació del
Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell pel qual s’estableix el Codi duaner comunitari.

Segons el CAU, la Declaració de valor DV1 desapareixerà com a document en paper i serà
insertada en les declaracions en duana l’any 2020.

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31993R2454&qid=1453202117375

La finalitat principal d’aquest requisit és establir el valor de la transacció per fixar
el valor en duana (valor imposable) i aplicar els drets aranzelaris.

El valor en duana correspon al valor de les mercaderies, inclosos tots els costos
(per exemple: preu comercial, transport i assegurança), fins al primer punt

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31993R2454&qid=1453202117375
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Vegeu el model i
estructura del DV1 a

l’annex Model DV1, en la
secció “Annexos”.

d’entrada en la Unió Europea. Per establir el valor en duana s’utilitza habitualment
el valor de transacció (preu pagat o per pagar per les mercaderies importades).

En alguns casos, el valor de transacció de les mercaderies importades pot estar
subjecte a un ajustament que impliqui increments o deduccions. Per exemple:

• Poden afegir-se al preu comissions o cànons

• Ha de deduir-se el transport intern (des del punt d’entrada fins a la destinació
final al territori duaner de la Unió)

Les autoritats duaneres han de dispensar totalment o parcialment de presentar
la declaració del valor en duana quan:

• El valor en duana de les mercaderies importades no sigui superior a 20.000
AC per enviament, sempre que no es tracti d’enviaments fraccionats o
múltiples expedits per un mateix remitent al mateix destinatari.

• Es tracti d’importacions que no tinguin caràcter comercial.

• La presentació dels elements de què es tracti no sigui necessària per a
l’aplicació de l’aranzel duaner de la Unió o quan els drets de duana establerts
en l’aranzel no hagin de percebre’s per l’aplicació d’una normativa duanera
específica.

La presentació del DV1 es farà en format paper quan sigui exigit pels filtres
establerts per la Comissió i els serveis duaners dels estats membres. També es
podrà fer per via telemàtica, conjuntament amb el DUA d’importació, quan el
circuit d’importació i les autoritats duaneres no requereixin cap tipus de revisió ni
documental ni de les mercaderies que siguin objecte de despatx.

El document està estructurat en dos fulls clarament diferenciats, amb els següents
continguts:

• Nom i adreça del venedor

• Nom i adreça del comprador

• Nom i adreça del declarant

• Condicions de lliurament

• Número i data de la factura

• Número i data del contracte

• Número i data de qualsevol resolució duanera relativa als apartats referents
a Vinculació, Restriccions i Cànons

• Si existeix o no vinculació entre comprador i venedor.

• Si ha influït o no aquesta vinculació en el preu de les mercaderies importa-
des.
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• Si existeixen restriccions per a la cessió o utilització de les mercaderies pel
comprador.

• Si la venda o el preu depenen de condicions o prestacions el valor de les
quals no pugui determinar-se en relació amb les mercaderies que són objecte
de valoració.

• Si existeixen cànons o drets de llicència relatius a les mercaderies importa-
des que el comprador estigui obligat a pagar directament o indirectament
com a condició de venda.

• Si la venda està condicionada per algun acord, segons el qual una part
de qualsevol revenda, cessió o utilització posterior de les mercaderies
importades reverteixi directament o indirectament al venedor.

• Càlcul del valor en duana amb la indicació dels ajustaments oportuns.

2.2.5 Admissió a despatx duaner. Circuits

Les autoritats duaneres admetran a despatx d’importació aquelles declaracions
presentades d’acord amb els procediments i a les vies establertes. Tant si la
declaració es presenta per VUA (finestreta única duanera) com si es presenta amb
declaració completa, la duana assigna el número de referència de la declaració
MRN per poder fer les sol·licituds als serveis d’inspecció en frontera (SIF),
incloent informació sobre certificats o autoritzacions adients i requerits per a cada
importació declarada.

L’admissió, per part de les autoritats duaneres, de la declaració d’importació
presentada comportarà l’assignació d’un determinat tipus de despatx, que pot
ser:

• Circuit verd: despatx automàtic

• Circuit groc: comprovació de certificats i autoritzacions

• Circuit taronja: revisió documental de la declaració

• Circuit vermell: reconeixement físic de les mercaderies

Assignació de circuit verd

L’assignació del circuit verd implica que s’ha realitzat el despatx automàtic
de la declaració. El missatge de resposta de la duana inclourà l’arxiu CSV de
l’aixecament de les mercaderies, excepte en els DUA en què el declarant s’hagi
acollit al pagament del deute duaner de forma prèvia a l’aixecament.
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Assignació de circuit groc

L’assignació del circuit groc i el requeriment de certificats i autoritzacions pot
donar-se en diverses situacions, com ara:

1. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l’admissió són
transmesos a la duana per l’organisme emissor corresponent i la informació
pot ser confrontada de forma automàtica amb el DUA corresponent amb
resultat conforme. En aquest supòsit el declarant obtindrà l’aixecament de
les mercaderies de forma automàtica.

2. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l’admissió són
transmesos a la duana per l’organisme emissor corresponent però no és
possible realitzar la confrontació de dades de forma automàtica perquè no
hi figura el MRN del DUA. En aquest cas, el declarant haurà de presentar
un missatge completant la informació de la casella 44 de manera que sigui
possible realitzar aquesta confrontació.

3. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l’admissió no
són transmesos a la duana. En aquest cas, el declarant haurà de completar
la casella 44 i incorporar-los al DUA, si fos necessari, en format PDF. Si els
documents haguessin de ser datats per la duana, també els hauria d’aportar
en paper per al seu control.

Assignació de circuit taronja

L’assignació del circuit taronja significa que el declarant ha de presentar tots els
documents i certificats pertinents, com a molt tard, en el dia laborable següent
al de la data de recepció del missatge d’admissió de la declaració, excepte aquells
casos que siguin transmesos a la duana per l’organisme emissor. Aquest missatge
té la consideració de requeriment amb coneixement formal de l’obligat.

La presentació de documents i certificats es realitzarà adjuntant a la declaració
electrònica ja admesa, a la qual s’accedirà a través de la seu electrònica de la
AEAT, un arxiu en format PDF amb la totalitat de la documentació ressenyada en
la casella 44 del DUA, amb la denominació “casella 44” i el número del DUA o
un altre identificador.

Els documents també podran ser aportats en paper, juntament amb una còpia de
la declaració per registre, per incloure-la en l’expedient electrònic.

Assignació de circuit vermell

A més de tots els requeriments del circuit taronja, al circuit vermell les autoritats
duaneres també demanen el posicionament de les mercaderies per al seu reconei-
xement físic, en el qual poden prendre mostres per ser analitzades.

L’administració de duanes corresponent pot sol·licitar documentació addicional.
El declarant rep un correu electrònic en el qual s’identifica el funcionari que està
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comprovant la declaració i la documentació addicional que ha de ser aportada per
qualsevol dels procediments de circuit assignats.

Despatx centralitzat (art.179 CAU)

El Codi duaner de la Unió permet simplificar els procediments de la declaració
davant de la duana, per mitjà de l’anomenat despatx centralitzat.

Segons l’article 179 del Codi duaner de la Unió (CAU), i tal com es pot veure
a la taula 2.2, l’autorització de despatx centralitzat permet dissociar el lloc de
la presentació de la declaració, del lloc en el qual es troben les mercaderies.
D’aquesta manera podem diferenciar dos llocs o duanes diferents en les quals
s’està formalitzant el mateix despatx.

Taula 2.2. Tramitació del despatx centralitzat

Duana d’entrada de la mercaderia Duana de despatx

Control de seguretat Control documental

Control físic encomanat per la duana de despatx Aixecament i deute duaner

Comprovació a posteriori

2.2.6 Aixecament de les mercaderies

Quan no existeixi garantia del deute tributari i duaner declarat en el DUA,
el despatx de la mercaderia s’entendrà realitzat quan es liquidi aquest deute.
L’aixecament de les mercaderies s’estendrà una vegada justificat el pagament amb
la corresponent carta de pagament.

En el cas de fer el pagament del deute tributari i duaner abans de l’aixecament de
les mercaderies, tot i tenir assignat un estat verd, no es podrà obtenir l’aixecament
fins que el declarant justifiqui que s’ha realitzat el pagament del deute.

Si el pagament es realitza directament a través d’Internet, l’aixecament es generarà
de forma automàtica i s’hi podrà accedir des de la seu electrònica.

Si el pagament no es realitza per Internet, s’haurà d’imprimir la carta de pagament
(model 031, i en el marc de la VEXCAN, el model 032). Una vegada obtingut el
justificant de pagament al banc, es podrà obtenir l’aixecament fent la comunicació
per Internet, mitjançant l’opció prevista, del pagament a la duana o bé presentant
a la duana el justificant del pagament.

L’operador podrà imprimir el justificant d’aixecament de la mercaderia a la seu
electrònica de l’AEAT o sol·licitar-lo a la duana. Aquest aixecament inclou el
codi segur de verificació (CSV), en número i en codi de barres, per facilitar la
seva consulta a qualsevol interessat i especialment als titulars dels magatzems on
es trobi la mercaderia.

VEXCAN

Finestreta única de presentació
de declaracions d’importació i
exportació i duaneres a Canàries.
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Consulteu la Guia
d’usuari dels SIF del

Port de Barcelona, en la
secció “Annexos”.

2.2.7 Finestreta única duanera (VUA) i serveis d’inspecció en frontera
(SIF)

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) ha
implementat la finestreta única duanera (VUA), del terme en castellà ventanilla
única aduanera, que permet, entre altres qüestions, centralitzar la informació
i la documentació remesa pels operadors econòmics a les diferents autoritats
relacionades amb el comerç exterior, evitant duplicitats i facilitant la tramitació
administrativa. La VUA permet un posicionament únic de la mercaderia per al
seu reconeixement per part de tots aquells serveis, incloent els serveis d’inspecció
fronterera (SIF) i la duana, que hagin decidit realitzar una inspecció física.

Els serveis d’inspecció en frontera (SIF) són els serveis de l’Administració
de l’Estat que tenen assignades, entre d’altres, les funcions de control i
inspecció de les mercaderies, amb la finalitat d’assegurar que reuneixen les
condicions higienicosanitàries, de qualitat comercial i seguretat industrial
necessàries en les operacions de comerç exterior. Els serveis oficials
responsables d’aquests controls són: sanitat exterior, sanitat animal, sanitat
vegetal i SOIVRE (Servei oficial d’inspecció, vigilància i regulació de les
exportacions).

Aquesta millora comporta la modificació de la forma de presentar el DUA i del
procediment d’admissió, així com del de despatx i aixecament de les mercaderies.
D’aquesta manera, i mitjançant aquesta nova tramitació, existeix la possibilitat de
presentar aquesta declaració abans de l’arribada de la mercaderia, així com
la presentació i admissió de la declaració abans de l’obtenció dels certificats dels
SIF, l’establiment d’un nou tipus de despatx automàtic (circuit groc) per al control
dels esmentats certificats i la incorporació de la referència a aquests certificats en
el DUA, amb posterioritat a la seva admissió.

La VUA (finestreta única duanera) és l’eina que possibilita la cooperació i
interacció d’operadors, serveis d’inspecció fronterera, autoritats portuàries i
duana, amb l’objectiu de coordinar la inspecció de mercaderies en contenidor
de manera que es realitzi un posicionament únic per la seva revisió en
frontera.

Amb el nou escenari de la finestreta única duanera (VUA), la declaració duanera
podrà ser presentada abans de l’arribada de la mercaderia amb l’anomenat
PreDUA. Aquest document pot tenir dues modalitats diferents:

• PreDUA - sol·licitud d’MRN: declaració que inclou una sèrie de dades
mínimes per tal d’obtenir un MRN (número de registre de la declaració dua-
nera) que pugui ser incorporat com a document de càrrec en les sol·licituds
d’intervenció que l’operador presentarà als SIF, i que serveixi d’element
d’unió per a la informació tramesa.
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• PreDUA - declaració completa: és la declaració íntegra presentada abans
de l’arribada de la mercaderia, en el sentit d’allò que preveu el codi duaner.
Aquesta modalitat serà igual al de una declaració normal però previa a
l’arribada de la mercaderia.

El procediment de la finestreta única duanera en el model de PreDUA - sol·licitud
d’MRN queda seqüenciat en sis actuacions:

Serveis d’Inspecció en Frontera

A la pàgina web de l’AEAT (www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos
_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces
_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios
_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml), podeu trobar els enllaços als llocs web dels diferents
Serveis d’Inspecció en Frontera:

• Farmàcia

• Pesca

• Sanitat animal

• Sanitat exterior

• Sanitat vegetal

• SOIVRE - CITES

• SOIVRE - Seguretat i qualitat

1. PreDUA - sol·licitud de MRN

A través de l’obtenció d’un MRN previ, informat als SIF i indicat als
pertinents certificats, es facilitarà l’enllaç entre el DUA i els certificats
corresponents, fent innecessari que l’operador hagi de completar la casella
44 de la declaració duanera una vegada emesos aquests certificats.

Les dades requerides són mínimes, i la major part són modificables. Tanma-
teix l’operador no ha d’oblidar que si no hi ha coincidència entre les dades
dels certificats d’inspecció i els del DUA no podrà obtenir l’aixecament de
la mercaderia.

La resposta de la duana contindrà, a més de l’MRN, la indicació dels possi-
bles certificats/autoritzacions que d’acord amb la posició TARIC declarada,
calen per obtenir l’aixecament de la mercaderia.

Quan la declaració es refereixi a una mercaderia susceptible de control per
un SIF, aquest MRN es donarà d’alta en la base de dades VUA.

2. Aportació de documentació per part de l’operador

Una vegada que s’hagi donat d’alta un MRN en VUA, l’operador podrà
incorporar a l’expedient la documentació addicional necessària per a l’ex-
pedició dels certificats. Tots els serveis implicats tindran accés a aquesta
documentació, evitant així haver de presentar-la a cadascun dels organismes.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml
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3. Presentació de sol·licituds d’intervenció als serveis d’inspecció en fron-
tera corresponents
Les sol·licituds als SIF se seguiran realitzant en els sistemes de cadascun
d’aquests serveis. A través del portal també es podran trobar els enllaços
directes a aquests sistemes.

A partir de la presentació de la sol·licitud, el servei d’inspecció decidirà si
realitzarà una inspecció física de la mercaderia. En cas afirmatiu, inclourà
aquesta informació en la VUA.

Una vegada que s’incorpora a la VUA la intenció de reconèixer una
mercaderia, el sistema informarà d’aquesta situació a la resta de serveis que
hi poguessin estar implicats.

4. Presentació del DUA
Una vegada presentada la mercaderia a la duana, es presentarà el DUA,
que haurà d’incloure el MRN del preDUA presentat prèviament, o, si no
hi hagués preDUA, es presentarà el DUA sense numerar.

Aquest DUA es podrà presentar sense incloure a la casella 44 aquelles cer-
tificacions i autoritzacions emeses pels SIF que es transmeten directament
a la duana.

La resposta d’admissió del DUA inclourà el circuit assignat segons el tipus
de despatx que s’hagi de realitzar:

• Verd: despatx automàtic

• Groc: despatx automàtic d’un DUA en què està pendent la presentació
d’un/s certificat/s determinat/s. La resposta indicarà quin o quins.

• Taronja: pendent de comprovació documental

• Vermell: pendent de reconeixement físic

5. Mercaderia pendent de reconeixement físic per qualsevol dels serveis o
duana
L’operador, una vegada tingui la resposta de tots els organismes afectats i
conegui que es realitzarà un control físic, haurà de presentar davant la duana
una sol·licitud d’autorització del posicionament del contenidor mitjançant
el missatge de “sol·licitud d’actuacions prèvies a l’aixecament” (SAPL).

El missatge s’acceptarà si existeix en la VUA la comunicació d’un reconei-
xement físic, i la resposta inclourà el número de contenidor o contenidors
que han de posicionar-se.

Una vegada realitzat el reconeixement físic, Ports de l’Estat actualitzarà la
VUA amb aquesta informació, tot i que està prevista la possibilitat d’un
segon posicionament en cas que els SIF ho requereixin.

6. Aixecament de la mercaderia
Els SIF transmetran els certificats a la duana, mitjançant servei web, per a
la seva incorporació al DUA.

Si el circuit de resposta de la duana hagués estat groc, i el sistema pot
confrontar la informació del DUA amb la dels certificats emesos pel SIF
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rebuts a través de servei web, la mercaderia es despatxarà automàticament
i l’operador podrà obtenir l’aixecament a la seu electrònica de l’AEAT.

Si, com a conseqüència que la sol·licitud d’intervenció no inclou el MRN del
DUA, aquesta confrontació no es pot efectuar de manera directa, l’operador
haurà de completar el contingut de la casella 44 amb la identificació dels
corresponents certificats. Si tota la informació és correcta, el DUA es
despatxarà automàticament.

Serveis d’inspecció fronterera

Podeu consultar més informació dels serveis d’inspecció fronterera oferts al Port de
Barcelona a la pàgina web del PIF (Punt d’inspecció en frontera):

www.portdebarcelona.cat/ca/web/zona-client/serveis

El PIF del Port de Barcelona també té una pàgina web d’informació perquè els usuaris
consultin la situació i tramitació de les mercaderies als SIF:

pif.portdebarcelona.es

2.3 Aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i duanera
de les importacions

Són moltes les empreses de desenvolupament de programari que han creat eines
adients per a la gestió administrativa i duanera conforme als estàndards marcats
per les administracions i legislació vigent.

Cada dia és més freqüent trobar les aplicacions en el núvol en detriment de les
aplicacions informàtiques que tradicionalment s’han fet servir com a programari
instal·lat en un ordinador. Trobar aplicacions web a la xarxa, d’ofimàtica, disseny
web, facturació o customer relationship management (CRM) per a la gestió i
relació amb els clients, entre d’altres, és una realitat ja establerta al mercat. Alhora,
també és comú l’emmagatzematge de fitxers al núvol amb les dades prèviament
generades en un programari web.

L’Agència Tributària dóna servei als usuaris amb aplicacions web per fer les de-
claracions, comunicacions i tramesa d’informació. La identificació de la persona
declarant és molt important per fer aquest tipus de tràmits. Aquesta acreditació
habitualment es fa mitjançat un certificat electrònic emès per la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic o la Cl@ve PIN proporcionada per
la pròpia AEAT.

Les xarxes socials també són en l’actualitat un recurs per a l’Agència Tributària a
l’hora de detectar el frau fiscal.

Sistemes electrònics de comunicació

UN / EDIFACT (United Nations / Electronic Data Interchange For Administration, Commerce
and Transport): l’intercanvi electrònic de dades per a l’Administració, Comerç i Transport és
un estàndard de l’Organització de les Nacions Unides per a l’intercanvi electrònic de dades
en l’àmbit mundial. Existeixen subestàndards per a cada entorn de negoci (distribució,

Cloud computing

Conegut com la ‘informàtica en
núvol’, són tecnologies, sistemes
d’emmagatzematge i recursos
informàtics basats en el servei en
la xarxa.

http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/zona-client/serveis
http://pif.portdebarcelona.es/
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Consulteu el llistat de
subministradors de

programari EDIFACT que fa
públic l’AEAT: www.agencia

tributaria.es/AEAT.internet
/Inicio/Aduanas_e_Impu

estos_Especiales/Presenta
cion_Telematica/Suministr

adores_software_EDIFA
CT/Suministradores_soft

ware_EDIFACT.shtml.

TARIC.es és un d’aquest
proveïdors de programari.

Ofereix una demostració del
seu paquet TDUA, amb el
qual es poden simular les

principals gestions
documentals amb la duana:

www.taric.es/productos-y-se
rvicios/aduanas/decla

raciones-duataric.

automoció, transport, duanes, etc.) o per a cada país. Així, per exemple, AECOC
(associació de fabricants i distribuïdors) regula l’estàndard EDI del sector de la distribució.

EDI (Electronic Data Interchange): intercanvi electrònic de dades. El sistema EDI permet
l’intercanvi (enviament i recepció) de documents comercials per via telemàtica amb la
finalitat de fer-ne un tractament automàtic.

La mateixa Agència Tributària fa públic un llistat de subministradors de programa-
ri amb els estàndards EDIFACT i harmonitzats amb l’AEAT. Aquests proveïdors
de programari ofereixen paquets informàtics per a la gestió correcta i tramitació
de diversos documents a l’administració duanera.

Alguns dels serveis relacionats amb la gestió duanera d’importació que ofereixen
la majoria d’aquests proveïdors són:

• Creació dels DUA tipus amb possibilitat de copiat.

• Despatxos diferenciats per tipus de flux importació-exportació per a la seva
anàlisi posterior.

• Confecció del DUA del Govern canari i de la duana en un sol dossier.
Reducció al mínim de l’entrada de dades.

• Confecció de T2L, trànsits, ENS, EXS i DVD a partir dels DUA d’import.

• Transformació de DUA exportació en DUA importació entre delegacions
(Península/Canàries/Península).

• Aplicació de tarifes de comissió de despatx en el propi DUA.

• Generació d’una prefactura automàtica amb tots els impostos reflectits en
el DUA i altres conceptes configurables.

• Cerques i filtrats per la majoria dels camps del DUA.

• Creació de DUA model amb possibilitat de copiat massiu i modificació de
caselles específiques.

• Agrupació de dossiers en un únic expedient, amb tota la documentació
relacionada.

• Cerques i filtrats per la majoria dels camps de l’expedient: vaixell, client,
exportador, dates...

• Recepció de trànsits i canvis d’ubicació.

• Connexió a la base de dades aranzelària.

• Enviament telemàtic de missatges: DUA (importació, exportació, EVV,
trànsit), ENS/EXS, T2L, SDD, CUB, TNN/AVI, OBS.

• Control de garanties i pagaments a la duana i al Govern canari.

• Llistats de pagaments pendents tant de garantia pròpia com indirecta, amb
la generació de l’avís de venciment de pagament als clients amb aval propi.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml
http://www.taric.es/productos-y-servicios/aduanas/declaraciones-duataric/
http://www.taric.es/productos-y-servicios/aduanas/declaraciones-duataric/
http://www.taric.es/productos-y-servicios/aduanas/declaraciones-duataric/
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• Enviament de DUA d’exportació/importació en PDF directament per correu
electrònic a un o a diversos destinataris.

• Documentació d’importació i exportació:

– DUA

– EUR1

– ATR

– Documents T1, DV1, C10, ràpida retirada

– RMT

– Nota d’embarcament

– Aixecament sense papers
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3. El deute duaner

El deute duaner, com el seu nom indica, és l’import econòmic obtingut en la
declaració d’importació i que el deutor està obligat a satisfer dins dels terminis
i condicions establertes per les autoritats duaneres.

El valor en duana de les mercaderies importades, amb els ajustaments necessaris
per determinar-lo, és la base econòmica a partir de la qual es calculen els diferents
imports que conformen el deute duaner.

El deute duaner és l’obligació d’una persona de pagar l’import dels drets
d’importació aplicables a mercaderies específiques i conforme a la legislació
duanera vigent.

3.1 Naixement del deute duaner

El deute duaner d’importació neix en incloure’s les mercaderies que no pertanyen
a la Unió i que estan subjectes a drets d’importació, al règim duaner de despatx a
lliure pràctica o importació temporal amb exempció parcial de drets.

Aquest deute neix i s’origina en el moment de l’admissió de la declaració en duana.

El declarant és el deutor, tot i que en cas de representació indirecta serà també
deutora la persona per compte de la qual es faci la declaració en duana.

Les situacions en les quals neix el deute duaner són:

• Inclusió de mercaderies en un règim duaner

• Incompliment de determinades circumstàncies previstes en la
normativa duanera

Un deute duaner es pot originar de dues formes. En el primer cas, el deute
neix en incloure’s les mercaderies en un determinat règim duaner (despatxos a
lliure pràctica i importació temporal amb exempció parcial de drets), mentre que
en el segon cas, el deute té el seu origen en l’incompliment de determinades
circumstàncies (obligacions o condicions) que es regulen en la normativa duanera.

Tot i que la normativa duanera de la Unió no fa servir el terme fet imposable, sinó
el d’origen o naixement del deute duaner, podem considerar tots dos supòsits,
d’acord amb les categories del nostre dret intern, com el fet imposable dels
impostos duaners.
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Fet imposable

Fet que origina l’obligació
tributària.

De fet, i en un sentit més estricte, podem concloure que només tenim un fet
imposable, que és la introducció de mercaderies en territori duaner de la Unió.

També és important tenir en compte el lloc on sorgeix el deute duaner amb la
finalitat de determinar les autoritats competents que faran la recaptació.

3.1.1 Inclusió de mercaderies en un règim duaner

El deute duaner neix en incloure’s les mercaderies no pertanyents a la Unió en
algun dels règims duaners següents:

• Despatx a lliure pràctica, fins i tot conforme a les disposicions de la
destinació final.

Una vegada que les mercaderies procedents de tercers països s’introdueixen
al territori duaner i es despatxen a lliure pràctica adquireixen l’estatut duaner
de mercaderies de la Unió. Això implica el pagament de drets d’importació,
l’aplicació de mesures de política comercial i el compliment d’obligacions
formals duaneres.

El deute duaner neix fins i tot en els casos en què el despatx a lliure pràctica
es realitza en el marc del règim de destinació final, en el qual es preveu una
exempció total o parcial de drets atenent a la destinació específica de les
mercaderies.

• Importació temporal amb exempció parcial de drets d’importació.

En el marc del règim d’importació temporal, les mercaderies no pertanyents
a la Unió destinades a la reexportació poden ser objecte d’una destinació
especial al territori duaner de la Unió amb exempció total o parcial de drets
d’importació.

Una de les condicions que s’exigeixen per a l’aplicació d’aquest règim és
que no estigui previst que les mercaderies tinguin cap canvi, a excepció de
la depreciació normal causada per l’ús que se’n faci.

En relació amb aquest fet imposable és possible distingir diversos supòsits a fi
d’analitzar les persones que tenen la condició de deutor duaner:

• Regla general. La condició de deutor recau en el declarant. D’acord
amb les definicions del CAU, el declarant és la persona que presenta una
declaració o la persona en el nom de la qual es presenta aquesta declaració.

Per declaració hem d’entendre qualsevol de les següents: declaració en
duana, declaració de dipòsit temporal, declaració sumària d’entrada.

• Representació indirecta. En matèria duanera és freqüent la figura del
representant, entesa com la persona designada per executar els actes i
formalitats necessaris en virtut de la legislació duanera, davant de les
autoritats duaneres.
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La representació és indirecta quan el representant actua en el seu propi nom
però per compte d’una altra persona. En aquest cas, la condició de deutor
recau també en la persona per compte de la qual es faci la declaració en
duana.

Això significa que, en cas de representació indirecta, són deutors duaners
tant el representant (declarant) com el seu representat, sent tots dos subjectes
passius.

• Informacions falses. Finalment, es regula la condició de deutor quan la
declaració en duana hagi estat formulada sobre la base d’una informació que
porti a no percebre tots o part dels drets exigibles. En aquest cas, s’estableix
que també serà deutora la persona que va subministrar aquesta informació i
que sabés, o que raonablement hagués de saber, que era falsa.

3.1.2 Incompliments previstos en la normativa duanera

D’acord amb la legislació duanera, el fet imposable apareix quan hi ha un
incompliment de:

• Les obligacions relatives a:

– Introducció de mercaderies

– Retirada de mercaderies de la vigilància duanera

– Circulació, transformació, dipòsit, dipòsit temporal, importació tem-
poral o disposició d’aquestes mercaderies al territori duaner

– Destinació final de les mercaderies dins del territori duaner

• Una condició que reguli la inclusió de mercaderies en un règim duaner
o la concessió, en virtut de la destinació final de les mercaderies, d’una
exempció de drets o una reducció del tipus dels drets d’importació.

En relació amb aquest fet imposable, per determinar quines persones tenen la
condició de deutor duaner cal considerar:

• La persona a la qual s’hagués exigit el compliment de les obligacions en
qüestió.

• La persona que sabés, o raonablement hagués d’haver sabut, que no s’havia
complert una obligació d’acord amb la legislació duanera i que, a més,
hagués actuat per compte de la persona que estava obligada a complir
l’obligació o hagués participat en l’acte que va conduir a l’incompliment
de l’obligació.

• La persona que hagués adquirit o posseït les mercaderies en qüestió i que
sabés o, raonablement hagués d’haver sabut, en el moment d’adquirir o
rebre les mercaderies que no s’havia complert una obligació establerta per
la legislació duanera.
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Deutor subsidiari i deutor
solidari

Els deutors subsidiaris tenen la
responsabilitat de pagar el deute

duaner en cas que el deutor
principal no ho hagi fet.

Els deutors solidaris tenen
l’obligació conjunta sobre el

deute duaner.

3.2 Representant duaner

El representant duaner és un dels agents principals en les relacions amb les
autoritats duaneres pel que fa a deute duaner.

El representant duaner es defineix com la persona nomenada per una
altra persona “per executar els actes i formalitats necessaris en virtut de la
legislació duanera en les seves relacions amb les autoritats duaneres” (article
5.6 CAU).

Tota persona té dret a nomenar un representant duaner. La figura del representant
duaner es tracta, bàsicament, en els articles 18 i 19 CAU, en els quals es regulen
qüestions com les modalitats de representació, la prova del poder de representació
o les condicions en les quals un representant pot prestar serveis en un estat
membre. En el nostre dret, el representant duaner es regula en el RD 335/2010,
de 19 de març, en el qual estan recollits els requisits necessaris per actuar com a
representant duaner i els mitjans per acreditar la representació.

El codi duaner no es refereix a la figura de l’agent de duanes, si bé hem de
considerar-lo com un representant duaner i distingir-lo del propi importador. El
fet que la normativa duanera faci referència alternativament a “la persona que
importi o faci importar”, significa que cal importar mercaderies per mitjà d’un
representant, però la persona “que fa importar” és en tot cas el propi importador.
La persona que importa les mercaderies no pot ser una altra més que el propi
importador i no el representant.

També pot succeir que el mateix agent de duanes, quan no declari que actua com a
tal o quan declarant-ho no tingui poder de representació per a això, sigui considerat
un importador. Així doncs, un agent de duanes que despatxa mercaderies per
compte de l’importador és el representant d’aquest davant les autoritats duaneres,
mentre que l’importador és la persona que fa importar les mercaderies per al seu
despatx a lliure pràctica.

La representació duanera pot ser de dues classes:

• Representació directa: el representant duaner actua en nom i per compte
d’una altra persona.

• Representació indirecta: el representant duaner actua en el seu nom però
per compte d’una altra persona (representant deutor solidari).

La importància d’actuar d’una manera o d’una altra radica en el fet que la
normativa duanera estableix que en cas de representació indirecta, el representant
és deutor solidari del deute duaner juntament amb la persona per compte de la
qual es faci la declaració. Això significa que quan el declarant actua com a
representant indirecte de l’importador, tant el propi representant (declarant) com
el seu representat (importador) són deutors solidaris. Per això, l’Administració



Gestió administrativa del comerç internacional 51 Gestió administrativa i comercial de les importacions

pot dirigir l’acció de cobrament indistintament contra qualsevol d’ells, sense que
sigui necessari un procediment de derivació de responsabilitat, atès que no hi ha
un deutor principal i un responsable sinó codeutors o coobligats. Tots dos tenen
la condició de subjecte passiu d’acord amb les categories del nostre dret intern.

El representant duaner té obligació d’informar, amb una declaració, les autoritats
duaneres que actua en condició de representant, i a més ha d’indicar si aquesta
representació és directa o indirecta.

En el cas que no indiqui que està actuant com a representant duaner o que declari
que no disposa del poder per representar a l’importador/exportador, s’entendrà que
actua en nom propi i per compte propi i tindrà responsabilitat solidària respecte
dels possibles deutes que poguessin néixer conseqüència de les seves operacions.

En l’IVA a la importació, si l’agent de duana actua sota la modalitat de repre-
sentació indirecta (en nom propi i per compte dels seus comitents) és responsable
solidari, mentre que si la representació és directa (en nom i per compte dels seus
comitents) és responsable subsidiari, sense que en cap cas sigui subjecte passiu.
Ara bé, en un deute duaner, si l’agent actua com a representant indirecte seria un
codeutor duaner –subjecte passiu-, mentre que si és representant directe no seria
ni subjecte passiu ni responsable.

Pel que fa als impostos especials a la importació, s’estableix que són subjectes
passius en qualitat de contribuents les persones obligades al pagament del deute
duaner. A més, s’indica que respondran solidàriament del pagament dels impostos
especials les persones que resultin obligades solidàriament al pagament del deute
duaner.

3.3 L’impost sobre el valor afegit (IVA)

L’IVA és un dels components que conformaran el deute duaner a l’hora de fer una
importació. Juntament amb els aranzels d’aplicació al producte importat, mesures
de política comercial i altres impostos, l’IVA és un impost que s’haurà de pagar a la
duana per poder destinar la mercaderia importada a consum al territori d’aplicació
de l’impost (TAI).

El TAI i el territori duaner de la Unió (TAU) no són exactament el mateix atesa
l’existència de territoris específics a Europa que tenen tractament especial pel que
fa a les duanes i a l’harmonització fiscal.

3.3.1 L’IVA a la Unió Europea

Un percentatge dels ingressos de l’impost sobre el valor afegit (IVA), calculat
sobre una base unificada, està destinat a finançar el pressupost de la UE. L’IVA és
un impost sobre el valor afegit en cada fase de la cadena de producció de béns o
serveis, que grava el consum i es percep de manera fraccionada:
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La Direcció general de la
Comissió Europea

responsable de l’aplicació
de les normes en matèria
d’IVA és la DG Fiscalitat i

Unió Duanera:
www.ec.europa.eu

/taxation_customs.

• En totes les activitats comercials: lliurament de béns, prestacions de
serveis, importacions i adquisicions intracomunitàries (intercanvis de béns
entre un país de la UE i un altre país de la UE).

• En cada etapa de la producció i distribució d’un bé o servei, i representa
un percentatge del preu de cada operació. No obstant això, els qui suporten
l’impost són els consumidors finals.

• Mitjançant un règim en el qual determinats subjectes passius (identificats
a l’efecte de l’IVA) l’apliquen en les vendes (impost repercutit) i sol·liciten
la devolució de l’IVA que han pagat en adquirir béns o serveis destinats a
la seva activitat empresarial (impost suportat). La diferència entre l’impost
repercutit i l’impost suportat representa l’IVA recaptat.

L’estructura de l’IVA està harmonitzada en tota la UE. La normativa bàsica és la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta directiva se centra en l’harmonització de les normatives internes dels
països de la UE i estableix una estructura comuna d’IVA, una base imposable
uniforme i uns tipus mínims que determinaran els països de la UE.

Normativa IVA a l’Estat espanyol

L’Estat espanyol regula i trasllada l’harmonització europea a la Llei de l’IVA. A la pàgina de
l’Agència Tributària (AEAT) es poden consultar i revisar tant els procediments referits a l’IVA
i la seva declaració com la normativa i els manuals d’aquest impost:

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas
/IVA/_INFORMACION/Normativa__Guia_y_Manuales/Normativa__Guia_y_Man
uales.shtml.

Les importacions se solen gravar en el moment d’efectuar els tràmits de despatx
de duana per a la posada en circulació de les mercaderies. No obstant això, quan
els béns són importats a un país de la UE però el seu ús i consum està previst en un
altre, se’ls pot aplicar un acord suspensiu de l’IVA. En el marc d’aquest acord,
l’IVA gravarà el país de la UE de destinació i no el país de la UE d’entrada en
la Unió Europea. En termes fiscals, el fet de la importació seria l’anomenat fet
imposable.

El tractament de l’IVA a les importacions és similar al tractament dels drets
de duana. Els subjectes passius han d’emplenar i presentar davant la duana el
Document Administratiu Únic (DUA), en el qual indiquen el valor dels béns, el
seu lloc d’origen, el destinatari, la destinació, el preu, el pes, etc.

La casella 47 de l’imprès DUA està reservada a la informació sobre l’IVA,
impostos especials i drets de duana.

Els béns importats poden incloure’s en algun dels règims duaners suspensius
que s’indiquen a continuació. L’IVA no és aplicable fins al despatx a consum dels
béns. L’assignació de les mercaderies importades a algun dels següents règims,
les eximirà temporalment de pagar l’IVA:

• Béns en dipòsit temporal

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Normativa__Guia_y_Manuales/Normativa__Guia_y_Manuales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Normativa__Guia_y_Manuales/Normativa__Guia_y_Manuales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Normativa__Guia_y_Manuales/Normativa__Guia_y_Manuales.shtml
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• Béns en règim de perfeccionament actiu (sistema de suspensió)

• Béns en dipòsit franc o en zona franca

• Règim d’importació temporal

• Procediment de trànsit

3.3.2 Base imposable i tipus d’IVA

La base imposable és l’import total pagat o degut per l’adquirent, el client o un
tercer per un lliurament de béns o una prestació de serveis. En general, equival a
l’import total facturat, que inclou:

• Impostos, drets, taxes i exaccions parafiscals, amb excepció del propi IVA

• Despeses accessòries, com les de comissions, embalatge, transport i asse-
gurança exigides pel proveïdor al comprador o al destinatari del servei

En les importacions de béns, la base imposable també inclou les despeses
accessòries que es produeixin fins al lloc de destinació (abans de l’entrada al
territori duaner de la Unió):

Base imposable = valor en duana + drets i altres impostos reportats amb
motiu de la importació + despeses accessòries fins al lloc de destinació.

Les operacions imposables estan subjectes als tipus i a la normativa establerts pel
país de la UE en el qual es lliuren els béns o es presten els serveis. Cada país de
la UE pot fixar els tipus de conformitat amb els següents límits establerts per la
Directiva 2006/112/CEE relativa al sistema comú de l’IVA, i que podeu comprovar
a la taula 3.1.

Taula 3.1. Tipus d’IVA (percentatge) vigents als països de la UE (abril 2016)

País de la UE Normal Reduït Superreduït Pàrquing

Alemanya 19 7 - -

Àustria 20 10 - 12

Bèlgica 21 6 - 12

Bulgària 20 - - -

Xipre 19 5 - -

Croàcia 25 13 5 -

Dinamarca 25 - - -

Eslovènia 22 9.5 - -

Espanya 21 10 4 -

Estònia 20 0 - 9 - -

Finlàndia 24 10 - 14 - -
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L’annex III de la Directiva
sobre l’IVA enumera les

categories a les quals els
països de la UE poden
aplicar els tipus reduïts:
eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri
=OJ:L:2006:347:FULL&from

=ES

Taula 3.1 (continuació)

País de la UE Normal Reduït Superreduït Pàrquing

França 20 5.5 - 10 2.1 -

Grècia 23 13 6.5 -

Hongria 27 5 - 18 - -

Irlanda 23 9 - 13.5 0 - 4.8 -

Itàlia 22 10 4 -

Letònia 21 0 - 12 - -

Lituània 21 9 5 -

Luxemburg 17 8 3 14

Malta 18 5 - -

Països Baixos 21 6 - -

Polònia 23 8 5 -

Portugal 23 6 - 13 - -

Regne Unit 20 0 - 5 - -

República Txeca 21 10 - 15 - -

República
Eslovaca

20 10 - -

Romania 24 9 - -

Suècia 25 6 - 12 - -

• El tipus normal ha de ser del 15%, com a mínim.

• Els països de la UE també poden aplicar un o dos tipus reduïts, que no
poden ser inferiors al 5% i han de limitar-se a categories molt concretes de
béns i serveis.

• Es preveu l’aplicació d’un tipus reduït no inferior al 12% (l’anomenat tipus
pàrquing) a determinats béns i serveis.

• A més, alguns països de la UE estan autoritzats a mantenir tipus reduïts
inferiors al 5% (tipus superreduïts).

Els tipus de l’IVA a la UE

Cal que reviseu les vigències dels tipus arreu d’Europa a la Comissió Europea:
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/topics/rates_en.htm.

A l’abril de 2016 els tipus vigents són els que figuren a la taula 3.1.

3.4 Impostos especials

Els impostos especials són impostos indirectes imposables sobre béns nocius per
a la salut del consumidor o que contaminen el medi ambient. Aquests impostos
fan que augmenti el preu que paga el consumidor, així el desanimen a consumir
aquest producte o bé es busca que els rebutgi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=ES
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/topics/rates_en.htm


Gestió administrativa del comerç internacional 55 Gestió administrativa i comercial de les importacions

Els impostos especials són tributs de naturalesa indirecta que recauen sobre
consums específics i graven, en fase única, la fabricació, importació i, si
és el cas, introducció, en l’àmbit territorial intern de determinats béns, així
com la matriculació de determinats mitjans de transport i la posada a consum
de carbó.

El règim general de moviment i emmagatzematge de productes subjectes a
impostos especials inclou:

• Alcohol i begudes alcohòliques

• Hidrocarburs

• Labors o derivats del tabac

• Electricitat

Els impostos especials graven la fabricació (a qualsevol país de la UE) o la
importació (de països que no són membres de la UE) dels productes imposables.

No obstant això, els impostos especials solament s’hauran de pagar al moment del
despatx a consum. Si el producte s’importa en un país de la UE però després es
transporta i subministra a un altre país de la UE, l’impost es deurà al país de la UE
d’ús o consum.

És possible sol·licitar el reemborsament dels impostos especials pagats sobre les
begudes alcohòliques en determinats supòsits com, per exemple, en l’exportació
definitiva de les mercaderies cap a tercers països.

El marc legislatiu harmonitzat europeu, basat en reglament i directives per als
impostos especials, és parcial i, per tant, cada estat membre podrà crear o mantenir
un impost especial no harmonitzat. L’harmonització és parcial pel que fa als tipus
impositius i beneficis fiscals d’exempcions o devolucions, ja que de vegades la
normativa de cara als estats membres és imperativa i d’altres és potestativa.

Normativa

La normativa bàsica vigent a l’Estat espanyol que disposa i regula els impostos especials
és la següent:

• Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1992-28741&p=20151030&tn=2&lang=es.

• Reial decret 1165/1995, de 7 juliol de 1995, del Reglament dels impostos especials:
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266.

L’altra normativa d’aplicació dels impostos especials en l’àmbit de la Unió i en l’àmbit intern
la podeu trobar a la pàgina de l’AEAT:

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa
_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_de
_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales.shtml

Consulteu al web de
l’AEAT, l’apartat
d’impostos especials:
www.agenciatributaria.es
/AEAT.internet/ca_es
/Inicio/Aduanas_e_Impu
estos_Especiales/Impue
stos_Especiales/Imp
estos_Especiales.shtml.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741&p=20151030&tn=2&lang=es
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741&p=20151030&tn=2&lang=es
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml
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Seu electrònica

A la pàgina web de l’AEAT hi ha
la seu electrònica per als tràmits

dels impostos especials:
www.agenciatributaria.gob.es

/AEAT.sede/tramitacion
/DE01.shtml.

3.4.1 Importació de productes subjectes a impostos especials

La importació de productes que per la seva composició i naturalesa siguin
subjectes a impostos especials tindran el tractament adient d’acord a la Llei
d’impostos especials i als requisits duaners de política comercial d’aplicació.

La mercaderia provinent de tercers països i subjecta a impostos especials serà
despatxada a consum a la duana espanyola quan la destinació final sigui l’Estat
espanyol. D’aquesta manera, l’impost especial es liquidarà tal com estigui previst
en el deute duaner, d’acord a la normativa. Amb aquest plantejament es deixa clar
que serà cada país de la Unió Europea qui establirà específicament els impostos
especials d’aplicació al seu país, sempre d’acord a la normativa harmonitzada per
la Unió Europea.

També serà possible el despatx a lliure pràctica quan la mercaderia provingui de
tercers països, estigui subjecta a impostos especials, i sigui despatxada a la duana
espanyola només amb pagament de l’aranzel i condicionada al fet que la seva
destinació sigui un dipositari autoritzat en un altre estat membre o una fàbrica
o dipòsit fiscal. Per poder circular des de la duana de despatx, la mercaderia
haurà d’anar emparada pel document d’acompanyament expedit per un expedidor
registrat.

Conceptes relacionats amb els impostos especials

• Fàbrica o dipòsit fiscal: establiment o xarxa d’oleoductes o gasoductes on, en virtut de
l’autorització concedida i amb compliment de les condicions i requisits que s’estableixin
reglamentàriament, poden emmagatzemar-se, rebre’s, expedir-se i, si escau, transformar-se,
en règim suspensiu, productes objecte dels impostos especials de fabricació.

• Dipositari autoritzat: titular d’una fàbrica o dipòsit fiscal.

• Document d’acompanyament (model 500 de l’AEAT): Document que ha d’acompanyar els
productes sotmesos a impostos especials en els supòsits de circulació en règim suspensiu,
circulació de productes en tipus reduït o en exempció, i productes despatxats a lliure pràctica
en circulació des de la duana de despatx fins al lloc de destinació.

Si una importació està subjecta a impostos especials, el deute duaner serà la
suma de l’aranzel, l’impost especial i l’IVA:
Deute duaner = aranzel + impost especial + IVA

L’impost especial està considerat com un doble impost ja que, sobre ell mateix,
també li serà d’aplicació l’IVA.

Base de l’IVA en la importació = valor de la mercaderia en duana + aranzel
+ impost especial

El moment de meritació dels impostos especials en el cas d’importació serà
precisament el moment de naixement del deute duaner d’importació.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DE01.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DE01.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DE01.shtml
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No obstant això, quan els productes importats es destinin directament a la seva
introducció en una fàbrica o un dipòsit fiscal, a un lliurament directe, quan circulin
amb destinació a un destinatari registrat, o a un lloc on es produeixi la sortida del
territori de la Unió, la importació s’efectuarà sota un règim suspensiu.

3.4.2 Règim suspensiu

Al Codi duaner de la Unió s’estableix l’obligació de realitzar el control duaner a
les mercaderies no comunitàries en el moment de la seva introducció al territori
duaner de la Unió, o bé en ser introduïdes en dipòsits temporals, zones franques
o dipòsits duaners. És per això que existirà aquest control encara que les
importacions de mercaderies subjectes a impostos especials siguin destinades a
un règim suspensiu.

Entenem com a règim suspensiu aquell règim fiscal que consisteix en la suspensió
d’impostos especials, aplicables a la fabricació, transformació, tinença o circula-
ció de productes objecte dels impostos especials.

Així doncs, quan la mercaderia està en règim suspensiu, tot i que ja s’ha donat el fet
imposable de la importació, no s’ha produït encara la meritació i, en conseqüència,
tampoc s’han exigit els impostos.

A la figura 3.1 podeu veure l’esquema dels impostos especials passant per un règim
suspensiu.

Figura 3.1. Esquema dels impostos especials

A la primera columna hi ha els productes susceptibles de ser gravats pels impostos
especials. A la segona columna podeu identificar quin serà el fet imposable, és a
dir l’acció que farà que aquestes mercaderies siguin subjectes a impostos especials
com ho és la importació de la mercaderia, la introducció des d’un altre estat
membre de la UE o bé la pròpia fabricació. Tot seguit és quan aquesta mercaderia
passa a un règim suspensiu, o el que és el mateix, a tenir un impost especial
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no exigit de manera temporal per les autoritats i sota vigilància en algun dels
establiments autoritzats com pot ser una fàbrica, un dipòsit fiscal o un dipòsit de
recepció. I per últim, la mercaderia passa a un règim de despatx a consum i, per
tant, a un estat en què les autoritats exigeixen el pagament de l’impost especial.

Les autoritats duaneres exigiran determinats requisits als establiments, tant de
manipulació com d’autoritzacions, per poder acollir-se al règim suspensiu. En
aquest sentit, dins d’aquest règim suspensiu es poden distingir diferents tipus
d’establiments en funció de les tasques que s’hi poden realitzar.

A l’esquema següent podeu comprovar els diferents tipus d’establiments i les
accions que s’hi poden portar a terme dins del règim suspensiu.

• Fàbrica (dipositari autoritzat):

– Fabricar
– Extreure
– Transformar
– Emmagatzemar
– Rebre
– Expedir

• Dipòsit fiscal (dipositari autoritzat):

– Transformar
– Emmagatzemar
– Rebre
– Expedir

• Dipòsit de recepció (destinatari registrat):

– Rebre (d’altres estats membres de la UE)

És evident que la fàbrica és l’establiment autoritzat on més accions es poden dur a
terme, ja que és on es fabrica el producte que serà gravat per l’impost, i on també
es podrà extreure, transformar o emmagatzemar.

El dipòsit de recepció, en canvi, està restringit a rebre la mercaderia d’altres estats
de la UE.

És aquí quan apareix la figura de l’expedidor registrat com l’encarregat de trametre
la mercaderia des del lloc d’importació a l’establiment autoritzat amb suspensió
dels impostos.

Podem definir l’expedidor registrat com qualsevol persona o entitat autoritzada
per les autoritats competents de l’estat membre d’importació a enviar, en l’exercici
de la seva professió i en les condicions que fixin aquestes autoritats, productes
objecte d’impostos especials en règim suspensiu, només des del lloc de la
importació en el moment del seu despatx a lliure pràctica.

En importacions vinculades a règims duaners suspensius, la meritació es donarà
en el moment de la finalització d’aquests règims dins de l’àmbit territorial intern.
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3.4.3 Codi d’activitat i establiment (CAE)

Els establiments i els operadors que intervenen en l’àmbit dels impostos especials
requeriran autorització per part les autoritats duaneres competents. Aquesta
autorització és la targeta del codi d’activitat d’establiment (CAE) i consisteix en un
codi que identifica, en l’àmbit dels impostos especials, una determinada activitat
i l’establiment on s’exerceix.

Segons l’article 41 del Reglament d’impostos especials (Reial decret 1165/1995)
els operadors que estan obligats a inscriure’s al cens/CAE són:

• Titulars de fàbriques dins de l’àmbit dels impostos especials

• Titulars de dipòsits fiscals

• Titulars de magatzems fiscals

• Destinataris registrats

• Expedidors registrats

• Determinats detallistes

• Determinats usuaris i consumidors finals

• Receptors en sistema d’enviaments garantits

Autorització CAE

Per obtenir l’autorització, és necessari presentar davant l’oficina gestora competent una
sol·licitud de CAE acompanyada de la següent documentació:

• Identificació fiscal del titular i de qui el representi.

• Memòria descriptiva de l’activitat que es pretén desenvolupar en l’establiment.

• Plànol a escala del recinte de l’establiment, amb indicació del nombre i capacitat dels dipòsits.

• Documentació que acrediti el compliment dels requisits relatius a les instal·lacions
independents, tancs d’emmagatzematge homologats, i que es portarà a terme la comptabilitat
d’existències d’acord amb el que es disposa reglamentàriament.

• Documentació acreditativa de les autoritzacions que, si escau, correspongui atorgar a altres
òrgans administratius. En particular, i quant a les activitats relatives a productes compresos
en l’àmbit objectiu de l’Impost sobre Hidrocarburs, serà necessari aportar la documentació
acreditativa de l’autorització que, si escau, hagi d’atorgar-se per aplicació del que es disposa
en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs i en la seva normativa de
desenvolupament.

• Projecte de garantia a prestar i que s’haurà de formalitzar davant les autoritats per garantir el
pagament de l’impost en cas d’incórrer en algun incompliment.

Una vegada rebuda la sol·licitud i la documentació, l’oficina gestora podrà remetre-
la als serveis d’inspecció perquè realitzin les comprovacions oportunes, per tal de
verificar que es compleixen tots els requisits disposats reglamentàriament. Fins i

CAE

El format d’un CAE seria, per
exemple: ES00028AC000C.

Amplieu la informació
referida als diversos
impostos especials, tipus
impositius, normativa i
aplicació als estats
membres de la Unió a la
pàgina de la Comissió
Europea: ec.europa.eu
/taxation_customs/taxation
/excise_duties/index_
en.htm.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm
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Consulteu el material i els
tràmits necessaris a la
pàgina del Sistema de
control de moviments
d’impostos especials

(EMCS): www.emcs.es.

Per fer les consultes a
Export Helpdesk heu
d’anar a l’apartat Mi

exportación: exporthelp
.europa.eu/thdapp/display
.htm?page=form%2fform

_MiExportacion.html&doc
Type=main&languageId=es.

tot la normativa els atorga la facultat d’establir condicions particulars de funcio-
nament per a cada cas concret, diferents de les establertes reglamentàriament.

Finalment, una vegada concedida l’autorització, la posada en funcionament del
dipòsit fiscal requerirà la inscripció en el registre territorial de l’oficina gestora
corresponent al lloc de la seva ubicació i la prestació de la corresponent garantia.

Després d’efectuar la inscripció, l’oficina gestora lliura a l’interessat una targeta
acreditativa de la inscripció, en la qual consta el codi de l’activitat i de l’establi-
ment (CAE) que el titular ha de fer constar en tots els documents exigits en relació
amb els impostos especials de fabricació.

La obtenció d’un CAE comporta als seus titulars que hagin de complir determinats
requeriments i que hagin de facilitar determinades informacions a l’administra-
ció competent, concretament:

• Informar d’un canvi de titularitat de l’establiment

• Informar del cessament de l’activitat

• Realitzar la comptabilitat d’existències

• Presentar una garantia per respondre del pagament del deute duaner

• Presentar les declaracions, liquidacions i documents d’acompanyament
(DAA) (models AEAT)

• Presentar els altres documents de circulació i el document administratiu
electrònic (EMCS)

L’EMCS és un sistema informatitzat de control que permet als estats membres
obtenir informació en temps real sobre els moviments de productes subjectes
a impostos especials i també els permet efectuar els controls necessaris, fins i
tot durant la circulació d’aquests productes. La seva implantació i utilització és
obligatòria en tots els estats membres de la UE i per a tots els operadors econòmics
que enviïn o rebin productes objecte d’impostos especials en règim suspensiu
(alcohol i begudes alcohòliques, tabac i hidrocarburs). Un missatge electrònic
substitueix l’actual document administratiu d’acompanyament en format paper.

3.5 Consultes al portal Export Helpdesk

El portal de la Comissió Europea Export Helpdesk, tot i estar adreçat a operadors
de tercers països amb la intenció d’exportar productes des dels seus països d’origen
a la Unió Europea, pot servir per consultar com són tractades les importacions
d’entrada al nostre mercat.

De la mateixa manera, i coneixent el codi TARIC de les mercaderies, es pot
esbrinar quin és el tractament de política comercial al qual estarà subjecta una
mercaderia per entrar al territori duaner de la Unió.

http://www.emcs.es/
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es
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L’IVA i els impostos especials d’aplicació a la mercaderia importada, depenent del
país de la Unió al qual es faci el despatx a consum, també apareixen en aquestes
consultes, ja que no només cal introduir el país d’origen de les mercaderies, sinó
també el país de destinació de la mercaderia dins de la Unió Europea.

Visualitzeu el vídeo de presentació de l’Export Helpdesk:

https://www.youtube.com/embed/NfzJr9PcwPE?controls=1

Consulta a Export Helpdesk per a una importació de rom des de Veneçuela

Consultem al portal Export Heldesk quina política comercial i fiscal, IVA i impostos
especials, s’aplicaria a una importació a la UE de rom originari de Veneçuela i destinació a
l’Estat espanyol.

El codi TARIC d’aquesta mercaderia és 2208401100, que s’ha d’introduir a l’apartat de
recerca de Mi exportación (vegeu figura 3.2).

Figura 3.2. Importació de rom de Veneçuela: IVA i impostos especials

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=2208401100&
partnerId=ve&reporterId=es&simulationDate=15%2f09%2f2016&simDate=20160915&nomenCmd=&resultPage=reqlist

&mode= © Unión Europea, 1995-2016

El portal Export Helpdesk proporciona també informació sobre els aranzels aplicables a la
importació (vegeu figura 3.3).

https://www.youtube.com/embed/NfzJr9PcwPE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/NfzJr9PcwPE?controls=1
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Figura 3.3. Importació de rom de Veneçuela: aranzel

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=ES&taricCode=2208401100&
partnerId=ve&reporterId=es&simulationDate=15%2f09%2f2016&simDate=20160915&nomenCmd=&resultPage=import

tarrifs&mode= © Unión Europea, 1995-2016

Per fer consultes sobre la política comercial que aplica la Unió Europea a
exportacions i importacions, us podeu adreçar també a:

• TARIC Consultation: ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_con
sultation.jsp?Lang=en.

• Market Access database: www.mabd.europa.eu.

En aquest últim, tot i que està més orientat a consultes d’exportacions, també s’hi
poden fer consultes per importacions des de tercers països a la Unió Europea, des
de l’apartat Import into EU.

3.6 Garantia i pagament del deute duaner

El deute duaner generat en una importació sovint representa una quantitat eco-
nòmica molt elevada i convé que les autoritats duaneres tinguin garantit el seu
pagament de la manera més adient. És per això que, encara que no hi hagi un
deute duaner ferm, la duana podrà exigir la formalització de garanties per part dels
operadors importadors, amb la finalitat d’agilitzar el compliment i la liquidació
del deute duaner potencial o existent, i alhora el lliurament de les mercaderies
importades.

3.6.1 Garantia del deute duaner

Quan sigui obligatori constituir una garantia, les autoritats duaneres fixaran
aquesta garantia per un import igual a l’import exacte dels drets d’importació
corresponent al deute duaner en qüestió i als altres gravàmens, sempre que
l’esmentat import pugui ser determinat amb certesa en el moment en què s’exigeixi
la garantia. Si aquesta estimació no és possible, es tria l’import major designat per
les autoritats duaneres.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://madb.europa.eu/
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Les garanties han de ser per escrit, segons model determinat per les autoritats
duaneres depenent de quin sigui el tipus d’operació o operacions que hagin de
garantir-se. Han d’estar reconegudes per fedatari públic i, si escau, validades pels
serveis jurídics de l’Administració Tributària.

La garantia constituïda per a una declaració determinada s’aplicarà a l’import dels
drets d’importació corresponent al deute duaner i als altres gravàmens de totes les
mercaderies previstes per aquesta declaració o de les mercaderies de les quals
s’hagi procedit a l’aixecament en virtut d’aquesta declaració.

Si la garantia no ha estat alliberada, també es pot utilitzar, dins dels límits
de l’import garantit, per al cobrament dels imports dels drets d’importació o
d’exportació i dels altres gravàmens exigibles, com a conseqüència del control
posterior a l’aixecament d’aquestes mercaderies.

Quan es constitueix una garantia global per a l’import dels drets d’importació o
d’exportació corresponent a diversos deutes duaners i altres gravàmens l’import
dels quals variï en el temps, l’import d’aquesta garantia es fixa en un nivell que
permeti cobrir en tot moment l’import dels drets d’importació o d’exportació
corresponent a deutes duaners i a altres gravàmens.

Constitució de la garantia

El mateix Codi duaner estableix quines són les diverses formes en què es pot
constituir una garantia, que són:

• Un dipòsit en metàl·lic o qualsevol altre mitjà de pagament admès per les
autoritats duaneres com a equivalent, efectuat en euros o en la moneda de
l’estat membre en què s’exigeixi la garantia.

• Un compromís subscrit per un fiador. Habitualment aquest fiador és una
entitat de crèdit o una institució financera.

• Una altra forma de garantia que proporcioni una seguretat equivalent que es
pagarà l’import dels drets d’importació corresponent al deute duaner i als
altres gravàmens.

És molt habitual que la constitució de la garantia de pagament dels drets d’im-
portació es faci, mitjançant una entitat bancària, amb un aval davant duanes
en garantia de pagament. Generalment és un contracte que s’estableix entre
l’importador i l’entitat bancària amb la finalitat de poder procedir a l’aixecament
de les mercaderies dels recintes duaners sense el previ ingrés dels corresponents
drets.

Aquest aval suposa una garantia per respondre a un sol deute duaner, és a dir, es
constitueix com una garantia per operació, derivada d’una única declaració de
duana (DUA). Un altre cas seria quan l’aval es formalitza com una garantia global
per a una quantia determinada, per cobrir el fiançament de deutes duaners originats
per diverses declaracions.

El capítol 2 del Títol III del
Codi duaner de la Unió
desenvolupa les garanties
del deute duaner.

Vegeu un model de
garantia a l’annex Model
de garantia de pagament
del deute duaner, de la
secció “Annexos”.
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Consulteu les preguntes
freqüents referents a l’IVA

diferit d’importació a la
web de l’AEAT:

www.agenciatributaria.es/
AEAT.internet/Inicio/Aduana
s_e_Impuestos_Especiales
/Preguntas_Frecuentes__
INFORMA/IVA/IVA.shtml.

Les garanties globals podran ser constituïdes per respondre de deutes duaners
corresponents a diferents duanes o bé per a deutes d’una sola duana.

Els operadors que ostenten l’estatut OEA (operador econòmic autoritzat) gaudei-
xen, entre d’altres avantatges davant de les autoritats duaneres, de la reducció de
la quantitat d’aquestes garanties i també de simplificacions duaneres amb garantia
global d’import reduït.

Alliberament de la garantia

Les autoritats duaneres alliberen immediatament la garantia quan el deute duaner
o l’obligació de pagar altres gravàmens s’extingeix o ja no pugui originar-se.

3.6.2 IVA diferit a la importació

Des de l’1 de febrer de 2015, s’estableix la possibilitat que la quota d’IVA
a la importació liquidada per duanes s’inclogui directament a la declaració-
liquidació de l’impost corresponent al període en què es rebi el document on
consti aquesta liquidació. Així, ja no caldrà ingressar-la conjuntament amb la
resta de tributs del DUA d’importació.

Per poder formalitzar aquest procediment, l’importador haurà d’actuar com a
empresari o professional, tributar davant l’administració de l’estat, tenir un
període de liquidació que coincideixi amb el mes natural, i sol·licitar l’aplicació
de l’IVA diferit a través del model 036 de l’AEAT.

L’IVA diferit l’aplica de manera automàtica el mateix sistema de despatx de
l’AEAT, que en el moment de l’admissió verifica, a través del NIF, si l’importador
ha exercit o no l’opció per a l’ajornament del pagament.

L’AEAT entén que, a l’efecte de la constitució de garantia per a l’aixecament de
les mercaderies, el pagament de les quotes d’IVA està suficientment garantit i, per
tant, no haurà de ser garantit quan l’importador es trobi en el sistema d’IVA diferit,
excepte quan hi hagi indicadors de risc que assenyalin el contrari i, en tot cas, quan
no es compleixin els criteris de solvència financera.

No obstant això, en el cas de declaracions amb representació duanera, es manté
la responsabilitat del representant sobre el pagament d’aquest deute d’acord amb
allò que estableix la llei general tributària.

3.6.3 Pagament dels drets d’importació

L’import dels drets d’importació exigibles ve determinat per les autoritats dua-
neres responsables del lloc en el qual neix el deute duaner. El deute duaner és

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes__INFORMA/IVA/IVA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes__INFORMA/IVA/IVA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes__INFORMA/IVA/IVA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes__INFORMA/IVA/IVA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes__INFORMA/IVA/IVA.shtml
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notificat al deutor en la forma establerta en el lloc en el qual hagi nascut el deute.
El Codi duaner també deixa clar que el deute duaner no es pot notificar una vegada
transcorregut un termini de tres anys, a partir de la data de naixement del deute
duaner.

La modalitat de pagament d’un deute duaner contret i comunicat per la duana està
determinada pel termini concedit al propi pagament.

La normativa estableix que aquest termini, en cas de no tenir autoritzada la
concessió de l’ajornament de pagament, no hauria de sobrepassar els deu dies,
a partir de la data de comunicació al deutor de l’import degut. No obstant això,
podem sol·licitar l’ajornament del pagament que se supedita, però, a la constitució
de garantia suficient per part del sol·licitant.

Per regla general, el termini es calcula a partir de l’endemà de la data de contracció
dels drets per l’autoritat duanera.

Cal tenir en compte que la contracció del deute duaner es produeix quan l’autoritat
duanera té constància de tots els elements suficients per calcular-la i, una vegada
comprovada, anota aquest deute en els registres corresponents. Per això no heu
de confondre contracció amb notificació.

Per regla general, el deute duaner es considera notificat quan es concedeix a
l’aixecament de les mercaderies per part de l’autoritat duanera.

A efectes pràctics, davant una presentació telemàtica d’una declaració d’impor-
tació, la duana té constància d’aquest deute de forma immediata, comprova si
els càlculs que, a títol indicatiu, consten a la declaració són correctes i anota el
deute duaner generat en els seus registres informàtics. Així doncs, des que es
rep la informació fins a retornar la resposta d’aquesta informació en forma de
conformitat amb nombre de declaració i canal de despatx assignat, pot ser, de
vegades, una qüestió de minuts.

Aquesta presentació per via telemàtica de la declaració d’importació permet que
la contracció del deute duaner pugui ser, si no instantània, sí dins del termini que
fixa la normativa duanera o, com a màxim, l’endemà del dia en què s’hagi concedit
l’aixecament de la mercaderia.

El pagament s’efectua en metàl·lic o per qualsevol altre mitjà que tingui un poder
deslliurador similar, de conformitat amb la legislació nacional.

Ajornament del pagament

Per aconseguir l’ajornament del pagament d’un deute duaner ha de constituir-se
una garantia mitjançant un dipòsit en efectiu o mitjançant una fiança.

La fiança ha de ser presentada mitjançant un escrit a aquest efecte i amb el model
existent segons quina sigui l’operació a garantir. En l’esmentada fiança, el fiador
ha de comprometre’s a pagar, solidàriament amb el deutor, l’import o imports
garantits del deute duaner, el pagament del qual sigui exigible. El fiador ha de
ser una tercera persona, establerta en la comunitat, i ha d’estar autoritzada per les
autoritats duaneres d’un estat membre.
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Condonar

Perdonar totalment o parcialment
un deute duaner per part de les

administracions competents.

És molt important que en els documents pels quals es garanteixen les operacions
figurin tots els requisits que exigeix l’Administració per a la seva acceptació, atès
que, en cas de no existir aquests requisits o d’existir dubte amb fonament en la seva
interpretació, la fiança pot ser rebutjada per la duana i causar perjudicis i costos
innecessaris, així com retards en les nostres operacions.

El termini de l’Administració per requerir el pagament del deute duaner és de tres
anys per als drets d’aranzel i de quatre anys per als altres gravàmens.

El termini per exigir el pagament dels drets de duana està fixat en la normativa
comunitària a aquest efecte (Codi duaner) mentre que el termini per al pagament
de l’IVA i els altres gravàmens està establert en la nostra normativa nacional.

L’última modificació de la nostra Llei General Tributària va establir el període de
prescripció dels impostos que ens ocupen en quatre anys. El termini s’aplicarà a
partir de la data de naixement del deute duaner, que entendrem que és la data en
què es presenta la declaració d’importació.

El termini durant el qual s’ajornarà el pagament conforme a l’article 110 del Codi
duaner de la Unió serà de 30 dies.

No obstant això, el termini per al pagament de l’import dels drets d’importació
corresponent a un deute duaner se suspendrà quan:

• Es presenti una sol·licitud de condonació de drets.

• Les mercaderies hagin de ser decomissades, destruïdes o abandonades en
benefici de l’Estat.

• El deute duaner hagi nascut per incompliment i hi hagi més d’un deutor.

Les autoritats duaneres poden concedir al deutor altres facilitats de pagament
diferents del pagament ajornat, amb la condició que es constitueixi una garantia i
amb percepció d’un interès de crèdit sobre l’import dels drets d’importació.

Sempre que es compleixin les condicions establertes pel Codi duaner, es re-
tornaran o condonaran els imports dels drets d’importació o d’exportació per
qualsevol dels motius següents:

• Cobrament excessiu d’imports de drets d’importació o d’exportació

• Mercaderies defectuoses o que incompleixen els termes del contracte

• Error de les autoritats competents

• Equitat amb altres situacions excepcionals d’altres operadors amb la matei-
xa activitat

3.6.4 Extinció del deute duaner

El deute duaner d’importació s’extingirà de qualsevol de les següents maneres:
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• Quan el deutor ja no pugui ser notificat del deute duaner contret, confor-
mement a l’article 103 del Codi duaner de la Unió.

• Mitjançant el pagament de l’import dels drets.

• Per condonació de l’import dels drets.

• Quan s’invalidi la declaració en duana respecte de mercaderies declarades
per a un règim duaner que impliqui l’obligació de pagar drets.

• Quan unes mercaderies siguin confiscades o decomissades i simultània-
ment o posteriorment confiscades.

• Quan unes mercaderies subjectes a drets siguin destruïdes sota vigilància
duanera o abandonades en benefici de l’Estat.

• Quan la desaparició de les mercaderies o l’incompliment de les obligacions
derivades de la legislació duanera es derivi de la total destrucció o pèrdua
irremeiable d’aquestes mercaderies per causa inherent a la naturalesa ma-
teixa de les mercaderies, cas fortuït o força major, o com a conseqüència
d’instruccions de les autoritats duaneres.

• Quan el deute duaner hagi nascut per incompliment i es compleixin les
següents condicions:

– L’incompliment que va portar al naixement del deute duaner no tingui
efectes significatius per a l’adequat funcionament del règim duaner
que es tracti i no constitueixi temptativa de frau.

– Tots els tràmits necessaris per regularitzar la situació de les mercade-
ries es duguin a terme posteriorment.

• Quan les mercaderies despatxades a lliure pràctica amb exempció de drets,
o acollides a un dret d’importació reduït a causa de la seva destinació final,
s’hagin exportat amb autorització de les autoritats duaneres.

• Quan hagi nascut conforme a mercaderies no originàries i quan els tràmits
efectuats per obtenir el tractament aranzelari preferencial esmentat,
degut a l’origen, siguin anul·lats.

• Quan es justifiqui, a satisfacció de les autoritats duaneres, que les mercade-
ries no s’han utilitzat ni consumit i han sortit del territori duaner de la
Unió.

Com que el pagament és una de les modalitats de l’extinció del deute duaner, com
a justificant d’aquest pagament l’Agència Tributària emet el model 031.

Vegeu un model del
justificant de pagament
del deute duaner
d’importació davant les
autoritats duaneres a
l’annex Model 031, en la
secció “Annexos”.
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