Documentació per a importacions
des d’Andorra a Espanya
INSTRUCCIONS PER AL DESPATX D’IMPORTACIÓ
VENDA
Ens han de facilitar la factura original de compravenda, prèviament sol·licitar el pagament de
l’IVA que comporti l’operació. És IMPRESCINDIBLE l’autorització de despatx del destinatari.
Un cop s’hagi efectuat el pagament de l’IVA i la resta de despeses, es pot realitzar la importació.
DEVOLUCIO
Si la devolució és total pot despatxar-se amb la factura de la pujada de la mercaderia. També
és necessari una carta del client d’Andorra i un altra del client d’Espanya, indicant el motiu de la
devolució.
DEVOLUCIÓ DE COMANDA ERRONIA O IMPAGADA
Documentació necessària:
Factura i DUA d’exportació original de la mercaderia.
Factura de devolució.
Carta del client espanyol explicant el motiu de la devolució.
Full de comanda per demostrar la data en que es va realitzar.
Altres justificants (Impagat, arribada en mal estat, etc.).
Documentació d’entrada a Andorra (DUA).
Carta del client d’Andorra explicant el motiu de la devolució.
Amb tota aquesta documentació, es realitza una instància dirigida al senyor Administrador de la
Duana de la Farga de Moles i es sol·licita que la importació sigui sense pagament d’IVA o aranzel.
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER EFECTUAR UNA IMPORTACIO
TEMPORAL PER REPARAR O MANIPULAR
Factura de reparació (ANDORRA), facilitant marca, model i número de sèrie.
Carta del client d’Andorra conforme s’envia la mercaderia a reparar/manipular.
Carta del client espanyol acceptant la mercaderia per reparar/manipular.
IMPRESCINDIBLE l’autorització general de despatx del client espanyol.
S’ha de dipositar un IVA del 21% del valor de la mercaderia, en concepte de dipòsit, que es
retorna un cop cancel·lada l’operació per la Agencia Tributaria.
El termini de l’operació és de tres mesos, si la reparació o manipulació supera aquest termini s’ha
de sol·licitar una pròrroga.
Un cop reparada la mercaderia, l’empresa que ha manipulat/reparat ha de fer una factura posant
clarament “mercaderia reparada”.

