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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA
408 ORDRE EHA/3999/2007, de 27 de desembre, per la qual es regulen la gestió 

i el control de les quotes de producció de sucre i isoglucosa.

El Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 de febrer de 2006, pel qual 
s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector del sucre, ha establert la nova 
organització comuna de mercats en el sector del sucre, dins de la reforma del sector 
esmentat, en substitució de l’anterior.

Aquest Reglament fixa unes quotes nacionals de producció de sucre i isoglucosa que 
els estats membres han d’assignar entre les empreses productores establertes al seu 
territori a partir de la campanya de comercialització 2006/2007 i disposa, al mateix temps, 
la percepció d’un cànon de producció fix per les quotes esmentades i d’un import pels 
excedents de sucre i isoglucosa produïts en cada campanya o, si s’escau, per quotes 
addicionals assignades.

Les seves disposicions d’aplicació, contingudes al Reglament (CE) núm. 952/2006 de 
la Comissió, de 29 de juny de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 318/2006, del Consell, pel que fa a la gestió del mercat interior del 
sucre i al règim de quotes, i al Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny 
de 2006, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 318/2006, 
del Consell, pel que fa a la producció obtinguda al marge de quotes en el sector del sucre, 
regulen el sistema de declaracions i comunicacions de les empreses productores, que han 
de servir per determinar la producció de sucre i isoglucosa i els excedents produïts, així 
com el procediment de control per part de les autoritats competents.

Aquesta Ordre té per objecte adaptar, en l’àmbit nacional espanyol, el que preveuen 
els reglaments comunitaris esmentats per a la totalitat dels estats membres, establint les 
declaracions i les comunicacions que han de presentar les empreses fabricants de sucre i 
isoglucosa, els models, la forma i els terminis per portar a terme la liquidació i l’ingrés del 
cànon de producció i de l’import per excedents, així com les actuacions de control que han 
de portar a terme els serveis de duanes, i substitueix la vigent Ordre del Ministeri d’Economia 
i Hisenda de 25 de setembre de 1987, per la qual es regula la gestió de les cotitzacions i 
de l’exacció reguladora sobre el sucre i la isoglucosa.

Sobre això, el Reial decret 214/1987, de 16 de gener, pel qual s’estableixen mesures 
per a la liquidació, la recaptació i el control de la cotització sobre la producció del sucre i 
la isoglucosa i la cotització per a la compensació de les despeses d’emmagatzematge en 
el sector del sucre, atribueix als serveis dependents de la Direcció General de Duanes i 
Impostos Especials, actual Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, la liquidació, la recaptació, el control i la inspecció de 
les cotitzacions esmentades, i disposa que el Ministeri d’Economia i Hisenda n’estableixi 
els models de declaració, els terminis de presentació i les modalitats d’ingrés.

En virtut d’això, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions d’aquesta Ordre són aplicables, a partir de la campanya de 
comercialització 2006/2007, a les empreses fabricants de sucre i isoglucosa de quota 
assignada en cada campanya de comercialització, així com les empreses transformadores 
de sucre i d’isoglucosa industrial, tal com les defineix l’article 2.d) del Reglament (CE) 
núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 318/2006, del Consell, pel que fa a la producció 
obtinguda al marge de quotes en el sector del sucre.
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Article 2. Quota de producció de sucre i isoglucosa.

1. Presentació de declaracions i comunicacions sobre la producció i les existències 
de sucre i isoglucosa.

a) Presentació de declaracions mensuals.

1r Les empreses fabricants de sucre han de presentar davant la Dependència 
Provincial de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
de Madrid, en la seva condició d’oficina gestora centralitzadora (d’ara endavant duana 
gestora), abans del 20 de cada mes, una declaració, segons el model que figura a l’annex I, 
de les quantitats totals de sucre i xarop que preveu l’article 3.1.a), b), c) i d) del Reglament 
(CE) núm. 952/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 318/2006, del Consell, pel que fa a la 
gestió del mercat interior del sucre i al règim de quotes, expressades en sucre blanc, que 
tinguin en propietat o de les quals disposin d’un certificat de dipòsit i/o que tinguin 
emmagatzemades en règim de lliure pràctica al territori de la Comunitat Europea al final 
del mes anterior.

Les quantitats esmentades s’han de desglossar en: existències de sucre de cada 
fàbrica, sucre produït per l’empresa, especificant les quantitats produïdes dins de la quota, 
les produïdes al marge de la quota i les traslladades de conformitat amb els articles 14 
o 19, respectivament, del Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 de febrer 
de 2006, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector del sucre, així 
com altres tipus de sucre.

Les empreses fabricants han d’enviar, igualment, una còpia de la declaració als serveis 
de duanes del lloc on estiguin establertes les seves fàbriques.

2n Les empreses fabricants d’isoglucosa han de presentar davant la duana gestora, 
abans del 20 de cada mes, una declaració, segons el model que figura a l’annex I, de les 
quantitats totals d’isoglucosa, expressades en matèria seca, que tinguin en propietat i/o 
que tinguin emmagatzemades en règim de lliure pràctica al territori de la Comunitat 
Europea al final del mes anterior.

Les quantitats esmentades s’han de desglossar en: existències de cada fàbrica, 
isoglucosa produïda per l’empresa, especificant les quantitats produïdes dins de la quota, 
les produïdes al marge de la quota i les traslladades de conformitat amb els articles 14 o 
19 del Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 de febrer de 2006, respectivament, 
i altres quantitats d’isoglucosa.

Les empreses fabricants han d’enviar, igualment, una còpia de la declaració als serveis 
de duanes del lloc on estiguin establertes les seves fàbriques.

b) Presentació de la declaració de la producció definitiva de sucre.

1r Les empreses fabricants de sucre han de presentar davant la duana gestora, dins 
de la primera quinzena del mes d’octubre de cada any, una declaració, d’acord amb el 
model que figura a l’annex II, de tot el sucre produït durant la campanya de comercialització 
anterior, acompanyada del full de control de la producció corresponent a cadascuna de les 
seves fàbriques, segons el model que figura a l’annex III.

2n La duana gestora ha de determinar, sobre la base de les declaracions presentades: 
les quantitats produïdes a l’empara de la quota assignada; les quantitats produïdes durant 
la campanya anterior que hagin estat objecte de trasllat de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i 19 del Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 de 
febrer de 2006, i les quantitats produïdes al marge de la quota assignada.

2. Liquidació i ingrés del cànon de producció.

a) A partir de la campanya 2007/2008, abans del 31 de gener de cada any, la duana 
gestora ha de practicar una liquidació del cànon de producció que fixi la normativa 
comunitària, prenent com a base la quota assignada a cada empresa fabricant de sucre i 
d’isoglucosa, i se li ha de notificar expressament l’import resultant.
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b) Les empreses fabricants han d’efectuar el pagament dels imports que els hagin 
estat notificats no més tard de l’últim dia del mes de febrer, utilitzant el model 031 de 
document de pagament per a deutes de comerç exterior.

3. Liquidació i ingrés de l’import de la quota addicional de sucre assignada.

a) En cas que s’hagi assignat a una empresa fabricant una quota addicional per a la 
campanya 2007/2008, dins de la quota addicional de sucre atorgada a Espanya d’acord 
amb el que disposa l’article 8 del Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 de 
febrer de 2006, la duana gestora, abans del 31 de gener de 2008, ha de practicar una 
liquidació de l’import únic que fixi la normativa comunitària, i l’import resultant s’ha de 
notificar expressament a l’empresa fabricant.

b) L’empresa fabricant ha d’efectuar el pagament de l’import que se li hagi notificat no 
més tard de l’últim dia del mes de febrer, utilitzant el model 031 abans esmentat.

Article 3. Producció de sucre i isoglucosa al marge de les quotes.

1. Presentació de declaracions i determinació dels excedents de producció.

a) Les empreses fabricants de sucre o isoglucosa han de presentar davant la duana 
gestora, abans de l’1 de febrer de la campanya de comercialització de què es tracti, una 
declaració de les quantitats produïdes per damunt de la quota de producció, expressades 
en sucre blanc, si es tracta de sucre, o en matèria seca, si es tracta d’isoglucosa, segons 
el model que figura a l’annex IV. Aquestes quantitats poden ser, si s’escau, objecte d’ajustos 
fins a l’1 de juny.

b) La duana gestora, sobre la base de les declaracions presentades i ajustades, si 
s’escau, i de les proves documentals justificatives de les destinacions esmentades a 
continuació, amb la comprovació prèvia, si s’escau, davant els serveis de duanes 
corresponents, ha de determinar, abans del 31 de març següent a la finalització de la 
campanya de comercialització, el total d’excedents de sucre i d’isoglucosa produïts per 
cada empresa al marge de les quotes de producció de la campanya de comercialització 
anterior.

Les proves documentals esmentades han de justificar que les quantitats de sucre o 
d’isoglucosa produïdes al marge de les quotes, que quedarien exemptes de l’import per 
excedents que preveu la normativa comunitària:

1r S’han traslladat durant la campanya de comercialització de què es tracti a la 
campanya de comercialització següent, sempre que s’hagin comunicat convenientment en 
la forma i els terminis establerts a la Direcció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

2n S’han lliurat abans del 30 de novembre següent a la finalització de la campanya 
de comercialització per ser transformades en algun dels productes industrials a què es 
refereix el Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006.

3r S’han lliurat abans del 31 de desembre següent a la finalització de la campanya de 
comercialització en el marc del règim específic de proveïment de les regions ultraperifèriques 
que estableix la normativa comunitària.

4t S’han exportat abans del 31 de desembre següent a la finalització de la campanya 
de comercialització de conformitat amb la normativa comunitària sobre això.

5è S’han destruït o deteriorat i reconegut convenientment a les diligències practicades 
pels serveis de duanes.

La duana gestora, quan hi hagi raons especials que ho justifiquin, a sol·licitud de 
l’interessat, pot autoritzar un termini més ampli per aportar les proves documentals abans 
esmentades.

2. Liquidació i ingrés de l’import per excedents.

a) Abans de l’1 de maig de cada any, la duana gestora ha de practicar una liquidació 
de l’import total per excedents de producció, prenent com a base l’import per tona que fixi 
la normativa comunitària i el total d’excedents de cada empresa fabricant corresponents a 
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la campanya de comercialització anterior, i ha de notificar aquest import a les empreses 
esmentades.

b) Les empreses fabricants han d’efectuar el pagament de l’import que se’ls ha 
notificat abans de l’1 de juny, utilitzant el model 031 abans esmentat.

Article 4. Actuacions dels serveis de duanes.

1. Controls.

a) Controls a les empreses fabricants de sucre i isoglucosa.
Els serveis de duanes, pel que fa a la producció de sucre, han de portar a terme al llarg 

de cada campanya de comercialització i, de manera particular, durant la fase de mòlta de 
la remolatxa, controls in situ a les fàbriques corresponents a cada empresa fabricant, a fi 
de garantir l’exactitud de les dades que contenen els llibres registre i les declaracions i 
comunicacions formulades, així com dels instruments de pesar i de les anàlisis 
realitzades.

b) Controls a les empreses transformadores.
Els serveis de duanes han de portar a terme al llarg de cada campanya de comercialització 

controls in situ, almenys, del 50% de les empreses transformadores, seleccionades, si 
s’escau, segons les anàlisis de risc, per tal de comprovar la coherència i la correspondència 
entre els subministraments de la primera matèria (sucre o isoglucosa) i els productes 
transformats o subproductes obtinguts i garantir l’exactitud de les dades que contenen els 
llibres registre, els documents comercials i les comunicacions formulades, així com dels 
instruments de mesurament i de les anàlisis realitzades.

c) Informe de control.
Els controls a què es refereixen les lletres a) i b) anteriors han de donar lloc a l’informe 

corresponent del funcionari responsable del control, en el qual s’han de fer constar les dades 
que figuren a l’article 10.5 del Reglament (CE) núm. 952/2006, de 29 de juny de 2006, i a 
l’article 12.3 del Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006.

Els informes de control han de quedar arxivats, com a mínim durant tres anys, als 
serveis de duanes corresponents al lloc on estigui establerta la fàbrica de sucre i d’isoglucosa 
o l’empresa transformadora.

2. Comunicacions.

a) La duana gestora ha de comunicar al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, perquè es traslladin a la Direcció General 
d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les dades següents:

1r Abans del dia 15 del segon mes següent al que correspongui la declaració mensual 
que esmenta l’article 2.1.a) d’aquesta Ordre, la producció efectiva de sucre o d’isoglucosa 
de cada empresa fabricant.

2n Abans del dia 15 del segon mes següent al que correspongui la comunicació que 
esmenta l’article 2.3 de l’Ordre de Presidència de 27 de desembre de 2007, la quantitat de 
sucre o d’isoglucosa industrial que hagin subministrat les empreses fabricants a empreses 
transformadores autoritzades.

3r Abans del 15 de juny de cada any, les quantitats produïdes per damunt de la quota 
de producció i, si s’escau, objecte d’ajust, que figuren a les declaracions presentades 
d’acord amb el que estableix l’article 3.1.a) d’aquesta Ordre.

4t Abans del 31 d’octubre, la producció definitiva de cada empresa fabricant.
5è Abans del 31 d’octubre, la quantitat de sucre o d’isoglucosa industrial subministrada 

per cada empresa fabricant a empreses transformadores autoritzades, així com la quantitat 
d’aquestes primeres matèries industrials que hagin utilitzat aquestes empreses, 
corresponents a la campanya de comercialització anterior.

6è Abans del 15 d’abril de cada any, el total d’excedents de sucre i d’isoglucosa 
produïts per cada empresa al marge de les quotes de producció de la campanya de 
comercialització anterior.
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b) Les dependències regionals de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària han de remetre al Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, al gener de cada any, un informe en què es 
faci un resum dels controls efectuats pels seus serveis a les empreses fabricants de sucre 
i d’isoglucosa, així com a les empreses transformadores d’aquestes primeres matèries, 
especificant les deficiències observades, les mesures adoptades i les sancions aplicades. 
Aquest informe ha de servir per elaborar l’informe anual, que s’ha d’enviar a la Direcció 
General d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació abans del 15 de 
març.

c) Les comunicacions a què es refereixen les lletres anteriors es poden realitzar a 
través de mitjans telemàtics.

Article 5. Règim tributari general de declaracions i sancionador.

Les declaracions formulades en compliment del que disposa aquesta Ordre tenen el 
caràcter de declaració tributària en tots els seus efectes, i obliguen l’interessat de manera 
especial en relació amb:

a) l’exactitud de les dades i de les quantitats de productes manifestades.
b) l’autenticitat dels documents i de les proves justificatives aportades.

Sense perjudici del que disposen els articles 6 i 7 d’aquesta Ordre, les irregularitats i 
les infraccions que es constatin s’han de qualificar i sancionar, si s’escau, d’acord amb el 
que disposen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el Reial 
decret 2063/2004, de 15 d’octubre, del Reglament general del règim sancionador 
tributari.

Article 6. Infraccions i sancions a les empreses fabricants de sucre i isoglucosa.

1. L’incompliment d’algun dels compromisos adquirits per les empreses fabricants de 
sucre o d’isoglucosa per obtenir l’autorització comporta, amb independència, si s’escau, 
de mesures sancionadores, la retirada d’aquesta autorització, tal com preveu l’article 8 del 
Reglament (CE) núm. 952/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006.

2. En cas que l’empresa fabricant no hagi respectat els compromisos per obtenir 
l’autorització i que faltin justificants que impedeixin als serveis de duanes realitzar els 
controls corresponents, s’ha d’imposar una sanció de 500 € per tona, aplicable a una 
quantitat de producte acabat determinat a tant alçat segons la gravetat de la infracció, tal 
com preveu l’article 11.2 del Reglament (CE) núm. 952/2006 de la Comissió, de 29 de juny 
de 2006.

3. En cas que es detectin diferències entre les existències físiques i les dades dels 
llibres registre o falta de coherència entre les quantitats de primera matèria i les de 
productes acabats obtinguts o entre els documents pertinents i les dades o les quantitats 
declarades o contingudes en els llibres registre de les empreses fabricants de sucre o 
d’isoglucosa, s’ha de procedir a determinar o, si s’escau, avaluar les quantitats reals de 
producció i d’existències de la campanya en curs i, si és procedent, de campanyes 
anteriors.

Per cada quantitat de la qual s’hagi fet una declaració incorrecta que doni lloc a un avantatge 
financer indegut, s’imposa una sanció de 500 € per tona d’aquesta quantitat, tal com preveu 
l’article 11.1 del Reglament (CE) núm. 952/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006.

4. No s’han d’aplicar, tanmateix, els apartats anteriors en casos de força major o 
quan les diferències i les faltes de coherència detectades siguin inferiors a un 5%, en pes, 
de la quantitat de productes acabats declarats o registrats i controlats o quan obeeixin a 
omissions o mers errors administratius, sempre que s’adoptin mesures per evitar que es 
tornin a produir.

Article 7. Infraccions i sancions a les empreses transformadores.

1. L’incompliment de les condicions de l’autorització o les irregularitats per part de les 
empreses transformadores de les quals s’hagi tingut constància, o que s’observin com a 
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conseqüència dels controls efectuats, que suposin discrepàncies entre les existències 
físiques, les existències anotades als llibres registre i els subministraments de primeres 
matèries, així com la falta de justificants per establir la concordança entre aquests elements, 
donen lloc, amb independència de les mesures sancionadores que es puguin adoptar en 
cada cas, a la retirada per part dels serveis de duanes del lloc on radiqui el seu establiment 
de l’autorització atorgada sobre això durant un període que no pot ser inferior a tres mesos 
a partir de la data en què s’hagi constatat, tal com preveu l’article 13.1 del Reglament (CE) 
núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006.

Durant el període de retirada de l’autorització, l’empresa transformadora no pot rebre 
subministraments de la primera matèria industrial, encara que sí pot seguir utilitzant la que 
li hagi estat subministrada amb anterioritat.

No obstant el que s’ha disposat abans, l’autorització no s’ha de retirar si la discrepància 
entre les existències físiques i les anotades als llibres registre és conseqüència d’un cas 
de força major, és inferior al 5%, en pes, de la quantitat de primeres matèries objecte del 
control o és resultat d’omissions o de simples errors administratius, a condició que s’adoptin 
mesures de rectificació per evitar que totes aquestes deficiències es repeteixin en el 
futur.

2. Així mateix, en cas que l’empresa transformadora no aporti, dins el termini establert, 
la prova d’utilització de la primera matèria industrial subministrada, ha de pagar un import 
de 5 € per tona del subministrament en qüestió i per dia de retard, tal com preveu l’article 9.3 
del Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de juny de 2006. Si no s’aporta 
la prova esmentada abans del final del setè mes següent al subministrament, la quantitat 
en qüestió es considera declarada en excés, i s’ha de procedir a la retirada de l’autorització 
concedida durant un període de tres i sis mesos.

3. La retirada de l’autorització a l’empresa transformadora pels serveis de duanes, a 
què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors, s’ha de comunicar tant a les empreses 
fabricants de sucre o d’isoglucosa que li hagin subministrat els productes com a la resta 
d’òrgans administratius afectats per la mesura.

Des del moment de la notificació, qualsevol enviament de quantitats de sucre o 
d’isoglucosa a l’empresa transformadora a la qual s’hagi retirat l’autorització no s’ha de 
computar com a sucre o isoglucosa industrial, als efectes de l’exempció de l’import per 
excedents que preveuen l’article 15 del Reglament (CE) núm. 318/2006 del Consell, de 20 
de febrer de 2006, i l’article 4 del Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, de 29 de 
juny de 2006.

4. En cas de declaració excessiva de les quantitats de primeres matèries utilitzades, 
l’empresa transformadora ha de pagar un import de 500 € per cada tona declarada en 
excés, tal com preveu l’article 13.1 del Reglament (CE) núm. 967/2006 de la Comissió, 
de 29 de juny de 2006.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 25 de setembre 
de 1987, per la qual es regula la gestió de les cotitzacions i de l’exacció reguladora sobre 
el sucre i la isoglucosa.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculta el director del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària per dictar les disposicions necessàries per aplicar aquesta 
Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 de desembre de 2007.–El vicepresident segon del Govern i ministre 
d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes Mira.
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ANNEX I 

Quota de producció de sucre o isoglucosa 

Comunicació mensual d'existències 

 
DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL 
DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

 
DEPENDÈNCIA PROVINCIAL 

DE DUANES I I. E 

----------------------- 

 
 QUOTA DE PRODUCCIÓ DE SUCRE O ISOGLUCOSA 

 
DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ 

 

 

 
MES 
 

 
CAMPANYA 2......../........ 

 

FÀBRIQUES/MAGATZEMS                                     EXISTÈNCIES 

Nom Municipi Província 
Sucre i xarop expressat en sucre blanc 

(TM) 
/Isoglucosa en litres  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Total existències 

 

EXISTÈNCIES SUBJECTE PASSIU SUCRE (EN TM) O ISOGLUCOSA (EN LITRES) 
En propietat  
En dipòsit  
En règim lliure pràctica a la UE  
Total existències  

 

EXISTÈNCIES SUBJECTE PASSIU SUCRE (EN TM) O ISOGLUCOSA (EN LITRES) 
Traslladades de la campanya anterior  
A l'empara de quota (descomptada la retirada)  
Traslladades a la campanya següent (inclosa la retirada)  
Al marge de quota  
Altres tipus de sucre  
Total existències  

 

........................, ......... de/d’ ................ de 2...... 

   (Data i signatura) 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 
 

DOMICILI DE L'EMPRESA FABRICANT  LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 

S
U

B
JE

C
T

E
 

P
A

S
S

IU
 

DOMICILI FISCAL 
 

LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 10 • Divendres 11 de gener de 2008 • Secc. I. Pàg. 8

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

40
8-

C

 2

ANNEX II 

Quota de producció de sucre 

Declaració de la producció definitiva de sucre 

 

 
DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL 
DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

 
DEPENDÈNCIA PROVINCIAL 

DE DUANES I I. E 

 
----------------------- 

 

 
 

QUOTA DE PRODUCCIÓ DE SUCRE 
 
 

DECLARACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE 
SUCRE DE LES EMPRESES  SUCRERES 

 

 
CAMPANYA 2............../................ 

 
SUCRE REMOLATXA 

 
SUCRE CANYA 

 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 
 

DOMICILI FISCAL 
 

TELÈFON 

S
U

B
JE

C
TE

 
P

A
S

S
IU

 

MUNICIPI 
 
 

LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 

 

FÀBRIQUES 

NOM MUNICIPI PROVÍNCIA PRODUCCIÓ 
FÀBRIQUES (TM) 

RECOMPTES 
(TM) 

TOTAL (TM) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Total producció: 

 

PRODUCCIÓ SUBJECTE PASSIU EN TONES MÈTRIQUES 

1.- Trasllat campanya anterior   
2.- Producció en fàbriques  
3.- Ajustos per recompte  
4.- Subtotal (1+2+3)  
5.- Quota assignada  
6.- Retirada   
7.- Quota disponible (5-6)  
8.- Producció al marge de quota (4-7)  

 

 

 

........................, ......... de/d’ ................ de 2...... 

    (Data i signatura) 
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ANNEX III 

 

Full de control de producció 

 

 
DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL 
DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

 
DEPENDÈNCIA PROVINCIAL 

DE DUANES I I. E. 

 
----------------------- 

 

 
 

 QUOTA DE PRODUCCIÓ DE SUCRE 
 
 

FULL DE CONTROL  

 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 
 

DOMICILI DE LA FÀBRICA 
 

LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 

S
U

B
JE

C
T

E
 

P
A

S
S

IU
 

DOMICILI FISCAL 
 

LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 

 

 

CAMPANYA:        / 

 

Producció 

Sucre produït durant campanya  
Ajust per recompte  
Total  

      

 

     ........................, ......... de/d’ ................ de 2...... 

       (Data i signatura) 

 

 

DILIGÈNCIES 

 

 
Resultat de les comprovacions efectuades pels serveis de duanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'empresa,                                                                                                                                            L'inspector, 
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ANNEX IV 

Declaració de la quantitat total de sucre o d'isoglucosa  

produïda al marge de la quota  

 

 

 
DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL 
DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 

 
DEPENDÈNCIA PROVINCIAL DE DUANES I 

I. E. 

 
----------------------- 

 

 
PRODUCCIÓ DE SUCRE O D'ISOGLUCOSA AL MARGE DE LA 
QUOTA 
 

 

CAMPANYA DE COMERCIALITZACIÓ 
2........./............ 

 

 
SUCRE 

 
ISOGLUCOSA 

 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 
 

DOMICILI FISCAL 
 

TELÈFON 

S
U

B
JE

C
T

E
 

P
A

S
S

IU
 

MUNICIPI 
 
 

LOCALITAT 
 

PROVÍNCIA 
 

 

1.- Producció al marge quota  
2.- Trasllat a campanya següent   
3.- Quantitats exportades   
4.- Sucre industrial    
5.- Lliuraments en marc REA   
6.- Destruïdes o deteriorades   
7.- Excedents subjectes a liquidació = 1-(2+3+4+5+6)  

 

 

 

......................., ............ de/d’ ...........................................de 2.................. 

     (Data i signatura) 
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