Documentació necessària per trasllat de
residència a Espanya

Béns inclosos:

Seran admesos amb franquícia de drets d’importació y exempció d’impostos, els béns i efectes personals importats per persones físiques que traslladin la seva residència d’Andorra a Espanya
Es considera com a efectes d’us personal, el mobiliari i els efectes destinats a la llar, en cap
cas ha de tenir cap pretensió de caràcter comercial.

Requisits per la obtenció del benefici.
Tots els béns personals han d’estar en possessió de l’interessat i tractar-se de béns no consumibles,
i hagin estat utilitzats per ell en el lloc d’antiga residència normal durant almenys sis mesos abans de la
data en que hagi deixat de tenir la seva residència al tercer país de procedència.
Tant sols podran beneficiar-se de la franquícia les persones que hagin tingut la seva residència normal fora del territori d’Espanya durant almenys 12 mesos consecutius.

Documentació necessària pel mobiliari:
- DNI o NIE (passaport no serveix).
- Baixa del consulat
- Baixa d’immigració
- Baixa del Comú de la Parròquia de residència
- Alta al Padró del municipi espanyol al que vagi a residir (ha de fer constar: Donat d’alta el dia .........),
en primer lloc ha de donar-se de baixa d’Andorra i posteriorment donar-se d’alta a Espanya.
- Relació d’efectes personals, amb indicació del valor aproximat, marca, model i si és possible número
de sèrie.
Durant un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data de l’acceptació de la declaració, els béns
personals admesos amb franquícia no podran ser objecte de préstec, entrega a compte, a títol onerós o
gratuït sense que s’hagi informat a les autoritats duaneres corresponents.
dades duaneres.
Documentació necessària pels automòbils d’us privat, remolcs i motocicletes.
- DNI o NIE (passaport no serveix).
- Baixa del consulat
- Baixa d’immigració
- Baixa del Comú de la Parròquia de residència
- Alta al Padró del municipi espanyol al que vagi a residir (ha de fer constar: Donat d’alta el dia .........),
en primer lloc ha de donar-se de baixa d’Andorra i posteriorment donar-se d’alta a Espanya.
- Carta groga del vehicle donada de baixa pel Govern d’Andorra.
Els vehicles que es vulguin importar amb franquícia d’impostos, han d’haver estat utilitzats per l’interessat en el lloc de la seva antiga residència normal durant almenys sis mesos.
Durant els primers 12 mesos des de l’acceptació de la declaració d’importació, el medi de
transport declarat no podrà ser objecte de préstec, lloguer o cessió a títol onerós o gratuït, sense
que s’hagi informat prèviament a les autoritats competents.
Els medis de transport importats hauran de destinar-se a la nova residència als mateixos usos
o finalitats que l’anterior.
EN ELS DOS CASOS, S’HAURA DE PRESENTAR A LA DUANA LA DOCUMENTACIÓ
COM A MÍNIM UNA SETMANA ABANS DE REALITZAR LA IMPORTACIÓ

