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en l’elaboració de productes alimentaris, així com les
seves condicions d’utilització.
Amb data 25 de maig de 2000, s’ha publicat en el
«Diari Oficial de les Comunitats Europees» una rectificació d’aquesta Directiva. D’acord amb el que indica l’article 19.2.b) del Reial decret 1511/1986, de 6 de juny,
d’ordenació del diari oficial de l’Estat, quan es produeixin
errors o omissions en una norma, que suposin una modificació del seu contingut, s’han d’esmenar mitjançant
una disposició del mateix rang. Per això, s’adequa el
text del Reial decret 2001/1995, de 7 de desembre,
a la rectificació de la Directiva comunitària 94/36/CE
mitjançant l’aprovació d’aquest Reial decret.
Per a la seva elaboració s’han escoltat les associacions de consumidors i els sectors afectats, i la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària ha emès
l’informe preceptiu.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat
i Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 4 de maig de 2001,
DISPOSO:
Article únic. Modificació de l’annex IV del Reial decret
2001/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova
la llista positiva d’additius colorants autoritzats per
ser usats per a l’elaboració de productes alimentaris,
així com les seves condicions d’utilització.
A la part 2 de l’annex IV: colorants restringits als
usos que preveu aquest annex i l’annex III.
En lloc de: «E-123 Amarant
vins aromatitzats,
begudes alcohòliques amb un grau alcohòlic inferior al
15 per cent», ha de dir: «E-123 Amarant vins aromatitzats, begudes espirituoses incloent els productes
amb un grau alcohòlic inferior al 15 per cent».
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.16a de la Constitució, i d’acord amb
el que disposa l’article 40.4 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 4 de maig de 2001.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Sanitat i Consum,
CELIA VILLALOBOS TALERO

MINISTERI D’HISENDA
9940

ORDRE de 24 de maig de 2001, per la qual
s’estableixen els límits de les franquícies i les
exempcions en règim diplomàtic, consular i
d’organismes internacionals a què es refereix
la disposició final primera del Reial decret
3485/2000, de 29 de desembre. («BOE»
126, de 26-5-2001.)

El Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, «sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, con-
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sular i d’organismes internacionals, i de modificació del
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre» («Butlletí Oficial de
l’Estat» de 30 de desembre), l’entrada en vigor del qual
ha tingut lloc el dia 1 de gener de 2001, ha recollit
en un text normatiu únic la regulació de les franquícies
i les exempcions en règim diplomàtic, consular i dels
organismes internacionals, ha unificat el procediment per
a la seva aplicació i n’ha simplificat la gestió. D’aquesta
manera, el Reial decret ha desfet la dispersió normativa
fins ara existent en relació amb aquesta matèria.
La disposició final primera del Reial decret esmentat,
sota l’epígraf «límits de les franquícies i exempcions»,
estableix a l’apartat 1 que el ministre d’Hisenda, amb
l’informe previ del Ministeri d’Afers Exteriors, ha d’establir els mòduls per determinar l’adequació de les quantitats de béns i efectes que poden ser objecte d’importació, lliurament, adquisició intracomunitària o fabricació
amb franquícia o exempció a les necessitats dels que
en són beneficiaris, en els casos a què es refereixen
els articles 2, 3, 4, 5 i 12 del Reial decret. Aquests
preceptes regulen l’abast de les franquícies i les exempcions regulades en la norma esmentada.
A aquests mòduls també s’hi refereixen els articles 7
i 10 del Reial decret 3485/2000. El primer estableix
els casos excepcionals en què es poden admetre soicituds de franquícia o exempció de béns d’ús que passin
de les quantitats assenyalades en els mòduls. El segon
precepte esmentat, en l’apartat 1, lletra a), disposa que
el «centre gestor» (és a dir, l’Agència Estatal d’Administració Tributària) ha d’autoritzar la franquícia o
l’exempció soicitada «sense superar, si s’escau, la quantia màxima del mòdul corresponent». No obstant això,
l’apartat 3 de la disposició final primera del Reial decret
3485/2000 preveu que quan concorrin circumstàncies
especials, degudament acreditades, el centre gestor,
amb l’informe favorable previ del Ministeri d’Afers Exteriors, pot acordar l’aplicació de l’exempció per a quantitats superiors a les fixades en els mòduls.
Per tant, escau fixar els mòduls a què fem referència,
de manera que l’esquema normatiu dissenyat en el Reial
decret 3485/2000 adquireixi plena concreció, tenint en
compte, a aquests efectes, que, segons l’apartat 2 de
la disposició final primera de l’esmentada norma reglamentària, els mòduls s’han d’aplicar per al conjunt dels
béns adquirits o importats per les persones o les entitats
beneficiàries de les franquícies o les exempcions. En
aquest sentit, s’ha de valorar la necessitat d’articular un
procediment de gestió que permeti donar resposta adequada a les peticions de franquícia i exempció que se
soicitin oportunament i, igualment, és convenient tenir
en compte les dades sobre consum familiar facilitades
per l’Institut Nacional d’Estadística.
D’altra banda, la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú («Butlletí Oficial de l’Estat» de 27 de novembre), estableix, a l’apartat 4 de l’article 70, el deure per part de les administracions públiques de posar a disposició dels interessats models i sistemes normalitzats de soicitud quan els procediments
impliquin la resolució d’una sèrie nombrosa de peticions.
Per tant, és convenient aprovar els models de soicitud
de reconeixement previ de l’exempció de l’impost sobre
el valor afegit i de soicitud de reembossament de les
quotes del tribut esmentat suportades (aquest últim, tant
en pessetes com en euros) que corresponen a les dues
vies a través de les quals s’articulen les exempcions que
preveu el Reial decret 3485/2000.
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Per tot això, tenint en compte el que disposa la disposició final primera del Reial decret 3485/2000, atès
l’informe del Ministeri d’Afers Exteriors a què es refereix
la disposició esmentada i en ús de les atribucions que
tinc concedides, disposo:
Article primer. Mòduls aplicables en el cas d’automòbils i de determinats productes objecte dels impostos
especials sobre l’alcohol i begudes alcohòliques, de
l’impost sobre les labors del tabac i de l’impost sobre
hidrocarburs.
1. Les franquícies duaneres i fiscals a la importació
i les exempcions aplicables als vehicles automòbils a
què es refereixen les lletres c), d) i e) de l’apartat 1
de l’article 12 del Reial decret 3485/2000, de 29 de
desembre, s’apliquen d’acord amb els barems següents:
a) Si es tracta d’agents diplomàtics, de funcionaris
consulars de carrera o de funcionaris amb estatut diplomàtic d’organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya, el nombre d’unitats a les quals s’apliquen els
beneficis fiscals no pot ser superior a tres per cada agent
o funcionari. No obstant això, per als caps de missió
diplomàtica, el nombre d’unitats pot arribar a quatre.
b) En el cas del personal tecnicoadministratiu i dels
empleats consulars a què es refereix la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 12 del Reial decret 3485/2000,
es fixa el benefici fiscal en un vehicle per cada membre
del personal esmentat o per cada empleat consular.
2. Les franquícies duaneres i fiscals a la importació
i les exempcions aplicables als productes que s’esmenten
tot seguit s’han d’ajustar als barems següents, que s’entenen referits al conjunt d’importacions o adquisicions
efectuades en el curs d’un trimestre natural:
a)

Labors del tabac:

Cigarrets: 9.000 unitats.
Cigars purs: 65 unitats.
Si es tracta de caps de missió diplomàtica, els barems
són els següents:
Cigarrets: 18.000 unitats.
Cigars purs: 130 unitats.
b)

Alcohols i begudes alcohòliques:

Begudes derivades: 90 litres.
Vi escumós: 30 litres.
Per als caps de missió diplomàtica, els barems són
els següents:
Begudes derivades: 180 litres.
Vi escumós: 60 litres.
c)

Carburants i lubricants:

Carburants: 1.200 litres per cada vehicle amb dret
a benefici fiscal.
Lubricants: 30 litres per cada vehicle amb dret a benefici fiscal.
Els barems relatius a les labors del tabac i als alcohols
i les begudes alcohòliques s’apliquen al conjunt d’importacions o adquisicions efectuades per cada titular del
benefici fiscal, inclosos els membres de la seva família
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a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1 de
l’article 2 del Reial decret 3485/2000.
Article segon. Mòduls aplicables en el cas d’importacions i adquisicions d’altres béns per a ús i consum
personal dels agents diplomàtics, dels funcionaris
consulars de carrera i dels membres amb estatut
diplomàtic dels organismes internacionals amb seu
o oficina a Espanya.
1. Els mòduls regulats a l’apartat 2 d’aquest article
s’apliquen en els casos següents:
a) Franquícies duaneres i fiscals a la importació i
exempcions de l’impost sobre el valor afegit, de l’impost
general indirecte canari i de l’impost sobre la producció,
els serveis i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla
en els lliuraments dels béns, diferents dels que preveu
l’article primer anterior, destinats a l’ús i el consum personal dels agents diplomàtics i els funcionaris consulars
de carrera, així com dels membres de la seva família
que formin part de casa seva.
b) Franquícies duaneres i fiscals a la importació i
exempcions de l’impost sobre el valor afegit, de l’impost
general indirecte canari i de l’impost sobre la producció,
els serveis i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla
en els lliuraments dels béns a què es refereix la lletra
a) anterior, destinats a l’ús i el consum dels membres
amb estatut diplomàtic dels organismes internacionals
amb seu o oficina a Espanya, així com dels membres
de la seva família que formin part de casa seva, llevat
que els convenis internacionals respectius n’estableixin
altres de diferents.
2. Només s’admeten les peticions de franquícia o
soicituds de devolució, en els casos a què es refereix
l’apartat 1 anterior, quan concorrin simultàniament els
requisits següents:
a) Que el conjunt d’adquisicions i importacions dels
béns a què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1 anterior, efectuades en un trimestre natural, no
superi el 1.500.000 pessetes (9.015,18 euros). Per al
còmput d’aquest import cal tenir en compte les regles
següents:
Són aplicables les regles de determinació de la base
imposable de l’impost sobre el valor afegit, de l’impost
general indirecte canari o de l’impost sobre la producció,
els serveis i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla,
segons correspongui.
S’ha d’incloure en el còmput l’import de les adquisicions de béns efectuades en altres estats membres
de la Unió Europea diferents del Regne d’Espanya, quan
s’hagi aplicat al lliurament d’aquests, al país d’origen,
l’exempció de l’impost corresponent sobre el volum de
negocis, mitjançant la presentació per l’adquirent del formulari a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2 de
l’article 10 del Reial decret 3485/2000.
No s’han de tenir en compte les importacions de béns
que es beneficiïn de les franquícies duaneres i fiscals
corresponents establertes amb caràcter general, i al marge del règim diplomàtic, consular i d’organismes internacionals.
b) Si es tracta de soicituds de devolució, que l’import total de cada factura en què es documentin les
operacions no sigui inferior a 40.000 pessetes (240,40
euros), impostos inclosos. A aquests efectes, es poden
incloure en una sola factura les operacions efectuades
per a un mateix destinatari en el termini màxim d’un
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mes natural, d’acord amb el que estableix l’apartat 4
de l’article 2n del Reial decret 2402/1985, de 18 de
desembre, pel qual es regula el deure d’expedir i lliurar
factura que incumbeix als empresaris i els professionals.
Article tercer. Principi de reciprocitat.
L’aplicació dels mòduls a què es refereix aquesta
Ordre queda condicionada a l’existència de reciprocitat,
en els termes que preveu el Reial decret 3485/2000,
de 29 de desembre.
Article quart. Soicitud de reembossament de les quotes de l’impost sobre el valor afegit suportades: model
en euros.
1. S’aprova el model «Impost sobre el valor afegit.
Soicitud de reembossament en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya, en euros», que figura a
l’annex I d’aquesta Ordre. Aquest model consta de tres
exemplars: l’exemplar per a l’interessat, l’exemplar per
al Ministeri d’Afers Exteriors i l’exemplar per a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària. El número de justificant que ha de figurar en el model en euros ha de ser
un número seqüencial els tres primers dígits del qual
han de correspondre amb el codi 366.
2. Aquest model ha de ser presentat pels destinataris de les operacions exemptes a què es refereix l’apartat 3 de l’article 10 del Reial decret 3485/2000 per
soicitar el reembossament de les quotes de l’impost
sobre el valor afegit que hagin suportat durant cada trimestre natural. Per cada trimestre i soicitant s’ha de
presentar un únic model.
3. La soicitud de reembossament s’ha de presentar
davant del Ministeri d’Afers Exteriors, en el termini dels
sis mesos següents a l’acabament del període a què
corresponguin. Aquest Ministeri ha de donar trasllat de
la soicitud, juntament amb el seu informe, a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària. La soicitud s’entén
desestimada si venç el termini de sis mesos per a la
resolució a què es refereix l’article 10 del Reial decret
3485/2000 sense que l’Agència Estatal d’Administració
Tributària hagi emès la resolució.
4. A la soicitud s’hi han d’adjuntar les factures o
els documents equivalents originals o una còpia acarada
per la missió diplomàtica, l’oficina consular de carrera
o l’organisme internacional corresponent, que han de
complir els requisits que exigeix el Reial decret
2402/1985, de 18 de desembre. Si es tracta de soicituds de reembossament formulades per persones físiques, en els documents hi ha de constar com a destinatari de l’operació l’agent diplomàtic, el funcionari consular o el membre amb estatut diplomàtic d’organisme
internacional amb dret al benefici fiscal.
5. El que disposen els apartats anteriors s’entén
sens perjudici del que estableix l’article vuitè d’aquesta
Ordre.
Article cinquè. Soicitud de reembossament de les quotes de l’impost sobre el valor afegit suportades: model
en pessetes.
1. S’aprova el model «Impost sobre el valor afegit.
Soicitud de reembossament en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes internacio-
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nals reconeguts per Espanya, en pessetes», que figura
a l’annex II d’aquesta Ordre. Aquest model consta de
tres exemplars: l’exemplar per a l’interessat, l’exemplar
per al Ministeri d’Afers Exteriors i l’exemplar per a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
2. Són aplicables a aquest model les especificacions
que conté l’article quart d’aquesta Ordre respecte del
corresponent model en euros. No obstant això, el model
en pessetes només pot ser utilitzat per a les soicituds
de reembossament que es presentin al llarg de l’any
2001, període durant el qual es pot utilitzar el model
en pessetes o el model en euros, a voluntat de l’interessat. A partir de l’1 de gener de 2002, no es pot utilitzar
el model en pessetes i sí, obligatòriament, el model en
euros regulat en l’esmentat article quart.
Article sisè. Soicitud de reconeixement previ de
l’exempció de l’impost sobre el valor afegit en el marc
de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya.
1. S’aprova el model «Impost sobre el valor afegit.
Soicitud de reconeixement previ de l’exempció en el
marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per Espanya», que
figura a l’annex III d’aquesta Ordre. Aquest model consta
de tres exemplars: exemplar per a l’interessat, exemplar
per al Ministeri d’Afers Exteriors i exemplar per a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
2. Aquest model ha de ser presentat pels destinataris de les operacions exemptes a què es refereixen
la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 3 i les lletres a),
b), c), d) i e) de l’apartat 1 de l’article 12 del Reial decret
3485/2000, per soicitar l’aplicació de l’exempció de
l’impost sobre el valor afegit aplicable a aquestes operacions.
3. La soicitud s’ha de presentar davant del Ministeri
d’Afers Exteriors amb caràcter previ a la realització de
l’operació. El Ministeri ha de donar trasllat de la soicitud,
juntament amb l’informe, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. La soicitud s’entén desestimada si
venç el termini dels sis mesos per a la resolució a què
es refereix l’article 10 del Reial decret 3485/2000 sense
que l’Agència Estatal d’Administració Tributària hagi dictat la resolució. S’ha de presentar una soicitud cada
vegada que es faci una operació exempta.
4. A la soicitud s’hi han d’adjuntar els documents
contractuals, els pressupostos, les notes de comandes
o qualssevol documents descriptius de l’operació.
Article setè. Exempció de l’impost sobre el valor afegit
aplicable en el cas d’adquisicions de béns o serveis
en estats membres de la Unió Europea diferents del
Regne d’Espanya.
L’acreditació per adquirir béns o serveis en altres
estats membres amb exempció, a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 10 del Reial
decret 3485/2000, es regeix per l’Ordre de 15 de
desembre de 1993, per la qual es regula l’exempció
de l’impost sobre el valor afegit en les adquisicions efectuades per representacions diplomàtiques i consulars,
organismes internacionals degudament reconeguts i forces d’estats part de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic
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Nord («Butlletí Oficial de l’Estat» de 29 de desembre)
o per les normes que eventualment la substitueixin.
Article vuitè. Procediment d’aplicació de l’exempció de
l’impost sobre el valor afegit corresponent als lliuraments de carburants inclosos en l’àmbit objectiu
de l’impost sobre hidrocarburs.
L’aplicació de l’exempció de l’impost sobre el valor
afegit corresponent als lliuraments de carburants inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost sobre hidrocarburs
s’ha d’ajustar al que disposa l’apartat 3 de l’article 11
del Reial decret 3485/2000.
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Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 24 de maig de 2001.
MONTORO ROMERO
Im. Sr. Director General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Im. Sr. Director General de Tributs.
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ANNEX I
Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en euros

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

euros (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’interessat
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en euros

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

euros (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
Sucursal

DC

Número de compte

(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................

Entitat

Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per al M. d’Afers Exteriors
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en euros

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

euros (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
Sucursal

DC

Número de compte

(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................

Entitat

Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’AEAT
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Suplement núm. 10

Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya, en euros
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Model

362

RELACIÓ DE FACTURES

SOL·LICITANT

SERVEI o OFICINA
Exercici

NIF del sol·licitant

Període

Full núm.

PROVEÏDOR
NIF

Nom i cognoms o denominació social

IMPORT TOTAL
(Impostos inclosos)

Núm.
factura

Data meritació

Quota IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quotes IVA
Total per pàgina ............

Agència Tributària

euros

Exemplar per a l’interessat

Suplement núm. 10
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya, en pessetes
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Model

362

RELACIÓ DE FACTURES

SOL·LICITANT

SERVEI o OFICINA
Exercici

NIF del sol·licitant

Període

Full núm.

PROVEÏDOR
NIF

Nom i cognoms o denominació social

IMPORT TOTAL
(Impostos inclosos)

Núm.
factura

Data meritació

Quota IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quotes IVA
Total per pàgina ............

Agència Tributària

ptes.

Exemplar per a l’AEAT

1200

Divendres 1 juny 2001

Model

362

Instruccions
per emplenar
el model

Suplement núm. 10

Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en euros
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29
de desembre)

NOTES EXPLICATIVES
Identificació del sol·licitant: hi han de constar les dades identificatives del destinatari de l’operació
exempta, és a dir, la missió diplomàtica, l’oficina consular, l’organisme internacional, el membre del cos
diplomàtic o funcionari consular de carrera o el membre amb estatut diplomàtic de l’organisme internacional amb seu o oficina a Espanya. El sol·licitant ha de disposar de NIF propi.
En el cas de les sol·licituds formulades per persones físiques, les devolucions s’han de fer a favor del
mateix sol·licitant, no de l’ambaixada, consolat o organisme internacional on presti els seus serveis.
La sol·licitud és única per cada trimestre i sol·licitant. No obstant això, s’ha previst que dins de cada
sol·licitud es puguin fer lots de factures o justificants per a cada una de les dependències o serveis
auxiliars integrats a una mateixa representació diplomàtica.
Període: les sol·licituds es refereixen a les quotes suportades durant cada trimestre natural. Per tant, la
sol·licitud és única per cada període.
S’ha d’indicar 1T, 2T, 3T o 4T per al primer, el segon, el tercer o el quart trimestre, així com els quatre
dígits de l’any. La sol·licitud s’ha de presentar en el termini dels sis mesos següents a l’acabament del
període a què correspongui.
Sol·licitud: és única per cada subjecte (NIF propi) i període. Inclou el formulari, la certificació de
destinació i la relació de factures.
Certificació de destinació: ha de ser signada pel cap de missió, d’oficina consular, el secretari general o
la persona que tingui la representació i la direcció de l’organisme internacional. Només és necessari
emplenar aquesta certificació de destinació en els casos en què la sol·licitud de reembossament es
refereixi a casos en què l’exempció de l’impost sobre el valor afegit estigui condicionada al fet que els
béns o els serveis adquirits rebin una destinació concreta, cosa que té lloc en els casos d’adquisicions de
material d’oficina per a ús oficial [article 3, apartat 1, lletra c) del Reial decret 3485/2000], així com en els
casos de subministrament d’aigua, gas, electricitat i combustibles i en la prestació de serveis de
comunicació telefònica i radiotelegràfica esmentats a l’article 3, apartat 1, lletra d) del Reial decret
esmentat.
Relació de factures: en el cas d’operacions efectuades per a una missió diplomàtica o consular o per a
un organisme internacional, es pot presentar una relació global per a tota la missió o organisme, o bé una
relació per a cada servei que hi estigui integrat, a elecció del sol·licitant.
Quan es presentin més de vint justificants, o quan es desglossi per serveis o oficines, les relacions s’han
de numerar correlativament amb 1 de n, 2 de n, 3 de n, …n de n, en què n és el nombre total de fulls de la
relació.
S’hi han d’adjuntar les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió
diplomàtica, oficina consular de carrera o organisme internacional corresponent, que han de complir els
requisits que exigeix el Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre. Si es tracta de sol·licituds de
reembossaments formulades per persones físiques, a les factures hi ha de figurar com a destinatari de
l’operació l’agent diplomàtic, el funcionari consular o el membre amb estatut diplomàtic de l’organisme
internacional amb dret a benefici fiscal.
No s’admeten sol·licituds de devolució en relació amb factures l’import total de les quals sigui inferior a
240,40 euros, impostos inclosos.

Suplement núm. 10

Divendres 1 juny 2001

1201

ANNEX II
Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en pessetes

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

ptes. (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................

Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’interessat
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Suplement núm. 10

Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en pessetes

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

ptes. (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per al M. d’Afers Exteriors
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en pessetes

Agència Tributària

(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)
Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ........

Model

362
T

Període .......

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Liquidació

Codi postal

Nom de la via pública

Municipi

Número

Escala

Pis

Província

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reembossament de les quotes de l’impost sobre el
valor afegit emparades en una exempció i suportades per repercussió en el trimestre de referència.
S’adjunten les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió diplomàtica, l’oficina consular
de carrera o l’organisme internacional corresponent, degudament esmentats.
IMPORT

ptes. (suma de quotes d’IVA suportades)

Sr./Sra. ................................................................................................................................

D’Ambaixada/Consolat/Organisme Internacional .........................................................
CERTIFICO que les operacions en relació amb les quals se sol·licita la devolució de les quotes de l’impost sobre el valor afegit
suportades s’ajusten a les destinacions que preveu l’article 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre.

Data ...............................................................................

(5)

Certificació de destinació

En qualitat de/d’ ................................................................................................................

Signatura .......................................................................

Sol·licita devolució per:
..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura del sol·licitant:

Signatura

Devolució

XEC

TRANSFERÈNCIA

En cas de devolució per transferència, la devolució s’ha de
practicar al compte bancari següent.

Codi compte client (CCC)
Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

(5)

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................

Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’AEAT

1204

Divendres 1 juny 2001
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya, en pessetes
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Model

362

RELACIÓ DE FACTURES

SOL·LICITANT

SERVEI o OFICINA
Exercici

NIF del sol·licitant

Període

Full núm.

PROVEÏDOR
NIF

Nom i cognoms o denominació social

IMPORT TOTAL
(Impostos inclosos)

Núm.
factura

Data meritació

Quota IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quotes IVA
Total per pàgina ............

Agència Tributària

ptes.

Exemplar per a l’interessat

Suplement núm. 10

Divendres 1 juny 2001
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya, en pessetes
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Model

362

RELACIÓ DE FACTURES

SOL·LICITANT

SERVEI o OFICINA
Exercici

NIF del sol·licitant

Període

Full núm.

PROVEÏDOR
NIF

Nom i cognoms o denominació social

IMPORT TOTAL
(Impostos inclosos)

Núm.
factura

Data meritació

Quota IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quotes IVA
Total per pàgina ............

Agència Tributària

ptes.

Exemplar per a l’AEAT

1206

Model

362

Divendres 1 juny 2001

Instruccions
per emplenar
el model

Suplement núm. 10
Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reembossament en el marc de les
relacions diplomàtiques, consulars i dels
organismes internacionals reconeguts per
Espanya, en pessetes
(Article 10, apartat 3 del Reial decret 3485/2000, de 29
de desembre)

NOTES EXPLICATIVES
Identificació del sol·licitant: hi han de constar les dades identificatives del destinatari de l’operació
exempta, és a dir, la missió diplomàtica, l’oficina consular, l’organisme internacional, el membre del cos
diplomàtic o funcionari consular de carrera o el membre amb estatut diplomàtic de l’organisme internacional amb seu o oficina a Espanya. El sol·licitant ha de disposar de NIF propi.
En el cas de les sol·licituds formulades per persones físiques, les devolucions s’han de fer a favor del
mateix sol·licitant, no de l’ambaixada, consolat o organisme internacional on presti els seus serveis.
La sol·licitud és única per cada trimestre i sol·licitant. No obstant això, s’ha previst que dins de cada
sol·licitud es puguin fer lots de factures o justificants per a cada una de les dependències o serveis
auxiliars integrats a una mateixa representació diplomàtica.
Període: les sol·licituds es refereixen a les quotes suportades durant cada trimestre natural. Per tant, la
sol·licitud és única per cada període.
S’ha d’indicar 1T, 2T, 3T o 4T per al primer, el segon, el tercer o el quart trimestre, així com els quatre
dígits de l’any. La sol·licitud s’ha de presentar en el termini dels sis mesos següents a l’acabament del
període a què correspongui.
Sol·licitud: és única per cada subjecte (NIF propi) i període. Inclou el formulari, la certificació de
destinació i la relació de factures.
Certificació de destinació: ha de ser signada pel cap de missió, d’oficina consular, el secretari general o
la persona que tingui la representació i la direcció de l’organisme internacional. Només és necessari
emplenar aquesta certificació de destinació en els casos en què la sol·licitud de reembossament es
refereixi a casos en què l’exempció de l’impost sobre el valor afegit estigui condicionada al fet que els
béns o els serveis adquirits rebin una destinació concreta, cosa que té lloc en els casos d’adquisicions de
material d’oficina per a ús oficial [article 3, apartat 1, lletra c) del Reial decret 3485/2000], així com en els
casos de subministrament d’aigua, gas, electricitat i combustibles i en la prestació de serveis de
comunicació telefònica i radiotelegràfica esmentats a l’article 3, apartat 1, lletra d) del Reial decret
esmentat.
Relació de factures: en el cas d’operacions efectuades per a una missió diplomàtica o consular o per a
un organisme internacional, es pot presentar una relació global per a tota la missió o organisme, o bé una
relació per a cada servei que hi estigui integrat, a elecció del sol·licitant.
Quan es presentin més de vint justificants, o quan es desglossi per serveis o oficines, les relacions s’han
de numerar correlativament amb 1 de n, 2 de n, 3 de n, …n de n, en què n és el nombre total de fulls de la
relació.
S’hi han d’adjuntar les factures o els documents equivalents originals o una còpia acarada per la missió
diplomàtica, oficina consular de carrera o organisme internacional corresponent, que han de complir els
requisits que exigeix el Reial decret 2402/1985, de 18 de desembre. Si es tracta de sol·licituds de
reembossaments formulades per persones físiques, a les factures hi ha de figurar com a destinatari de
l’operació l’agent diplomàtic, el funcionari consular o el membre amb estatut diplomàtic de l’organisme
internacional amb dret a benefici fiscal.
No s’admeten sol·licituds de devolució en relació amb factures l’import total de les quals sigui inferior a
40.000 pessetes, impostos inclosos.
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ANNEX III
Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reconeixement previ de
l’exempció en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya
(Article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)

Agència Tributària

Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici ......

Model

363

Període .....

0

A

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Certificació de destinació

Fet imposable

Codi postal

Nom de la via pública

Número

Municipi

Província

Escala

Pis

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reconeixement previ de l’exempció de l’IVA de l’operació
següent:
Entrega o arrendament d’edificis o d’una part d’edificis i dels terrenys annexos, adquirits o arrendats per estats estrangers per a seu de
la seva representació diplomàtica o oficina consular o com a residència del cap de la missió diplomàtica o de l’oficina consular quan,
en aquest últim cas, es tracti de funcionaris de carrera (article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000).
Execucions d’obra, amb aportació de materials o sense, directament formalitzades entre el contractista i l’Estat estranger, que tinguin
com a objecte la construcció, la reforma, la rehabilitació o l’ampliació, la reparació o la conservació dels edificis a què es refereix
l’apartat anterior, quan l’import, referit a cada operació aïllada, excedeixi les 125.000 pessetes (751,27 euros), d’acord amb el que
disposa l’article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000.
Entrega de vehicles automòbils a estats estrangers, organismes internacionals, agents diplomàtics, funcionaris amb estatut diplomàtic
d’organismes internacionals, membres del personal tecnicoadministratiu o empleats consulars (article 12, apartat 1, lletres a) a e) del
Reial decret 3485/2000).
01
Base imposable de l’IVA corresponent a l’operació exempta:

EDIFICIS

VEHICLES

Adreça:

Marca i model:

Destinació: (1)
Tipus d’operació: (2)

Núm. bastidor:
Titular: (3)

Sr./Sra. .............................................................................................................................
En qualitat de/d’ ..............................................................................................................
D’Ambaixada/Consolat/Org. Int. ...................................................................................
CERTIFICO que l’operació a què es refereix aquesta sol·licitud compleix els requisits a què es refereix l’article 3 del Reial decret 3485/
2000 (si es tracta d’edificis) o l’article 12, apartat 1, lletres a) a e) del Reial decret esmentat (si es tracta de vehicles) per tenir exempció
de l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta certificació s’expedeix a l’efecte de sol·licitar el reconeixement previ de l’exempció.
Data ...............................................................................

Signatura .......................................................................

..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura

Signatura del sol·licitant:

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’interessat
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Suplement núm. 10

Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reconeixement previ de
l’exempció en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya
(Article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)

Agència Tributària

Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici

....

Model

363

Període ...

0

A

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Certificació de destinació

Fet imposable

Codi postal

Nom de la via pública

Número

Municipi

Escala

Província

Pis

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reconeixement previ de l’exempció de l’IVA de l’operació
següent:
Entrega o arrendament d’edificis o d’una part d’edificis i dels terrenys annexos, adquirits o arrendats per estats estrangers per a seu de
la seva representació diplomàtica o oficina consular o com a residència del cap de la missió diplomàtica o de l’oficina consular quan,
en aquest últim cas, es tracti de funcionaris de carrera (article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000).
Execucions d’obra, amb aportació de materials o sense, directament formalitzades entre el contractista i l’Estat estranger, que tinguin
com a objecte la construcció, la reforma, la rehabilitació o l’ampliació, la reparació o la conservació dels edificis a què es refereix
l’apartat anterior, quan l’import, referit a cada operació aïllada, excedeixi les 125.000 pessetes (751,27 euros), d’acord amb el que
disposa l’article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000.
Entrega de vehicles automòbils a estats estrangers, organismes internacionals, agents diplomàtics, funcionaris amb estatut diplomàtic
d’organismes internacionals, membres del personal tecnicoadministratiu o empleats consulars (article 12, apartat 1, lletres a) a e) del
Reial decret 3485/2000).
01
Base imposable de l’IVA corresponent a l’operació exempta:

EDIFICIS

VEHICLES

Adreça:
Destinació: (1)
Tipus d’operació: (2)

Marca i model:
Núm. bastidor:
Titular: (3)

Sr./Sra. .............................................................................................................................
En qualitat de/d’ ..............................................................................................................
D’Ambaixada/Consolat/Org. Int. ...................................................................................
CERTIFICO que l’operació a què es refereix aquesta sol·licitud compleix els requisits a què es refereix l’article 3 del Reial decret 3485/
2000 (si es tracta d’edificis) o l’article 12, apartat 1, lletres a) a e) del Reial decret esmentat (si es tracta de vehicles) per tenir exempció
de l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta certificació s’expedeix a l’efecte de sol·licitar el reconeixement previ de l’exempció.
Data ...............................................................................

Signatura .......................................................................

..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura

Signatura del sol·licitant:

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per al M. d’Afers Exteriors
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Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reconeixement previ de
l’exempció en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya
(Article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)

Agència Tributària

Meritació

MINISTERI
D’HISENDA

Exercici

....

Model

363

Període ...

0

A

Identificació

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa
Espai reservat per a la numeració per codi de barres

NIF

Cognoms i nom o denominació

Carrer/Plaça/Av.

Certificació de destinació

Fet imposable

Codi postal

Nom de la via pública

Número

Municipi

Província

Escala

Pis

Porta

Telèfon

D’acord amb l’article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, se sol·licita el reconeixement previ de l’exempció de l’IVA de l’operació
següent:
Entrega o arrendament d’edificis o d’una part d’edificis i dels terrenys annexos, adquirits o arrendats per estats estrangers per a seu de
la seva representació diplomàtica o oficina consular o com a residència del cap de la missió diplomàtica o de l’oficina consular quan,
en aquest últim cas, es tracti de funcionaris de carrera (article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000).
Execucions d’obra, amb aportació de materials o sense, directament formalitzades entre el contractista i l’Estat estranger, que tinguin
com a objecte la construcció, la reforma, la rehabilitació o l’ampliació, la reparació o la conservació dels edificis a què es refereix
l’apartat anterior, quan l’import, referit a cada operació aïllada, excedeixi les 125.000 pessetes (751,27 euros), d’acord amb el que
disposa l’article 3, apartat 1, lletra b) del Reial decret 3485/2000.
Entrega de vehicles automòbils a estats estrangers, organismes internacionals, agents diplomàtics, funcionaris amb estatut diplomàtic
d’organismes internacionals, membres del personal tecnicoadministratiu o empleats consulars (article 12, apartat 1, lletres a) a e) del
Reial decret 3485/2000).
01
Base imposable de l’IVA corresponent a l’operació exempta:

EDIFICIS

VEHICLES

Adreça:
Destinació: (1)
Tipus d’operació: (2)

Marca i model:
Núm. bastidor:
Titular: (3)

Sr./Sra. .............................................................................................................................
En qualitat de/d’ ..............................................................................................................
D’Ambaixada/Consolat/Org. Int. ...................................................................................
CERTIFICO que l’operació a què es refereix aquesta sol·licitud compleix els requisits a què es refereix l’article 3 del Reial decret 3485/
2000 (si es tracta d’edificis) o l’article 12, apartat 1, lletres a) a e) del Reial decret esmentat (si es tracta de vehicles) per tenir exempció
de l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta certificació s’expedeix a l’efecte de sol·licitar el reconeixement previ de l’exempció.
Data ...............................................................................

Signatura .......................................................................

..........................................., ....... de/d’...................................... de .........

Signatura

Signatura del sol·licitant:

Signat: Sr./Sra. .................................................................................
Càrrec ...............................................................................................
Aquest document no és vàlid sense la certificació mecànica o, si no n’hi ha, sense la signatura autoritzada

Exemplar per a l’AEAT
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Model

363

Instruccions
per emplenar
el model

Suplement núm. 10
Impost sobre el valor afegit
Sol·licitud de reconeixement previ de
l’exempció en el marc de les relacions
diplomàtiques, consulars i dels organismes
internacionals reconeguts per Espanya
(Article 10, apartat 1 del Reial decret 3485/2000, de
29 de desembre)

NOTES EXPLICATIVES
Identificació del sol·licitant: s’hi han de fer constar les dades identificatives de l’adquirent de l’immoble
o vehicle, l’arrendatari en cas d’arrendaments o el propietari de l’obra en cas de reformes, ampliacions,
construccions, rehabilitacions o conservació d’edificis.
Sol·licitud: inclou el formulari i la certificació de destinació. El formulari l’ha d’emplenar el sol·licitant,
mentre que la certificació de destinació ha de ser expedida pel cap de missió, d’oficina consular, el
secretari general o la persona que tingui la representació i la direcció de l’organisme internacional.
No obstant això, quan la sol·licitud es refereix a les adquisicions d’automòbils que preveuen les lletres c),
d) i e) de l’apartat 1 de l’article 12 del Reial decret 3485/2000 (és a dir, vehicles que adquireixin els agents
diplomàtics, els funcionaris consulars de carrera, els funcionaris amb estatut diplomàtic d’organismes
internacionals o els membres del personal tecnicoadministratiu en els termes assenyalats en el precepte
esmentat) només cal que el sol·licitant consigni les dades relatives a «marca i model», «número de bastidor»
i «titular» de l’automòbil, sense que s’hagi d’emplenar cap de les dades incloses en la certificació.
Fet imposable: s’ha de consignar una «X» a la casella corresponent al fet imposable que motiva la
sol·licitud d’exempció.
A la casella 01 s’hi ha de consignar l’import de la base imposable de l’IVA corresponent a l’operació
exempta, amb indicació expressa de la unitat monetària utilitzada, euros o pessetes, si es tracta de
sol·licituds presentades abans de l’1 de gener de 2002. Les sol·licituds presentades a partir de l’1 de gener
de 2002 s’han de consignar en euros.
Presentació: aquestes sol·licituds s’han de presentar cada vegada que es produeixi una operació
exempta, i tenen caràcter previ. La sol·licitud s’ha de presentar davant l’òrgan competent del Ministeri
d’Afers Exteriors, el qual ha de donar trasllat de la sol·licitud, juntament amb l’informe, a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària. S’entén desestimada la sol·licitud si venç el termini dels sis mesos per a la
resolució a què es refereix l’article 10 del Reial decret 3485/2000 sense que l’Agència Estatal d’Administració
Tributària n’hagi dictat resolució.
Documents justificatius: a la sol·licitud s’hi han d’adjuntar els documents contractuals, els pressupostos,
les notes de comandes o qualssevol altres documents descriptius de l’operació.
Quan es tracti de lliuraments d’edificis o de terrenys, l’aplicació de l’exempció queda condicionada a
l’atorgament del document públic corresponent i a la inscripció en el Registre de la propietat a nom de
l’Estat adquirent.
CERTIFICACIÓ DE DESTINACIÓ:
(1)
(2)
(3)

Seu de l’ambaixada, consolat, residència del cap de la missió o del cap de l’oficina consular (si és
funcionari de carrera), agregadoria de/d’…………….., servei auxiliar de/d’…………..
Entrega, arrendament, construcció, reforma, ampliació, rehabilitació, reparació o conservació.
Representació diplomàtica, oficina consular, organisme internacional, agent diplomàtic (nom i
ocupació), funcionari consular de carrera (nom i ocupació), funcionari amb estatut diplomàtic
d’organisme internacional (nom i ocupació), membre del personal tecnicoadministratiu (nom i
ocupació) o empleat consular (nom i ocupació).

