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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9866 Ordre HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la qual s’aprova el formulari 

034 de «Declaració d’inici, modificació o cessament d’operacions compreses 
en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de 
radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica a l’impost sobre el 
valor afegit» i es regulen diversos aspectes relacionats amb aquest formulari.

La Directiva 2008/8/CE, del Consell, de 12 de febrer de 2008, per la qual es modifica 
la Directiva 2006/112/CE pel que fa al lloc de prestació de serveis, fa una nova redacció, 
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2015, del capítol 6, «Règims especials per als 
empresaris o professionals no establerts que prestin serveis de telecomunicacions, de 
radiodifusió o de televisió o electrònics a destinataris que no siguin empresaris o 
professionals que actuïn com a tals», del títol XII, de la Directiva 2006/112/CE, del 
Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor 
afegit.

El termini màxim per a la transposició d’aquests nous règims especials és l’1 de 
gener de 2015. No obstant això, l’article 2 del Reglament (UE) núm. 967/2012 del 
Consell, de 9 d’octubre de 2012, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) 
núm. 282/2011, pel que fa als règims especials dels subjectes passius no establerts que 
prestin serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió, o per via electrònica a 
persones que no tinguin la condició de subjectes passius, estableix que, amb la finalitat 
de facilitar l’aplicació d’aquests règims especials i possibilitar que els serveis prestats a 
partir de l’1 de gener de 2015 quedin coberts per aquests, s’ha de permetre que els 
empresaris o professionals no establerts puguin presentar des de l’1 d’octubre de 2014 
les seves dades de registre, d’acord amb els nous articles 360 o 369 quater de la 
Directiva 2006/112/CE, a l’Estat membre que hagin designat com a Estat membre 
d’identificació.

En conseqüència, és necessari aprovar un formulari que permeti el registre dels 
empresaris o professionals que s’acullen als règims especials, que preveu el capítol 6, 
seccions 2 i 3, del títol XII de la Directiva 2006/112/CE, i que designin Espanya com a 
Estat membre d’identificació.

Les dades identificatives sol·licitades per declarar l’inici, la modificació o el cessament 
d’operacions compreses en aquests règims estan compreses en els annexos I i II del 
Reglament d’execució (UE) núm. 815/2012, de la Comissió, de 13 de setembre de 2012, 
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 904/2010, del 
Consell pel que fa als règims especials dels subjectes passius no establerts que prestin 
serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics a persones que no 
tinguin la condició de subjectes passius.

L’article 117 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, habilita, en 
l’àmbit de l’Estat, el ministre d’Economia i Hisenda per aprovar els models de declaració, 
autoliquidació i comunicació de dades, així com establir la forma, el lloc i els terminis de 
presentació. L’habilitació al ministre d’Economia i Hisenda anteriorment esmentada s’ha 
d’entendre conferida en l’actualitat al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb el que disposen l’article 5 i la disposició final segona del Reial 
decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren els departaments 
ministerials.
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En virtut de tot això, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Aprovació del formulari 034 de «Declaració d’inici, modificació o cessament 
d’operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en 
l’impost sobre el valor afegit».

1. S’aprova el formulari 034 de «Declaració d’inici, modificació o cessament 
d’operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en 
l’impost sobre el valor afegit», que figura com a annex d’aquesta Ordre.

2. Aquest formulari l’han de presentar per via electrònica a través de la seu 
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària els empresaris o professionals 
que es vulguin acollir a qualsevol dels règims especials que preveu el capítol 6 del títol XII 
de la Directiva 2006/112/CE, del Consell, de 28 de novembre de 2006, aplicables des de 
l’1 de gener de 2015, i que designin Espanya com a Estat membre d’identificació.

Article 2. Empresaris o professionals obligats a presentar el formulari 034, de 
«Declaració d’inici, modificació o cessament d’operacions compreses en els règims 
especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i 
als prestats per via electrònica en l’impost sobre el valor afegit».

Han de presentar el formulari 034 per declarar l’inici, qualsevol modificació, o el 
cessament de les operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica:

a) Els empresaris o professionals no establerts a la Comunitat en el sentit de l’article 
358 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consell, acollits o que es vulguin acollir al règim 
especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als 
prestats per via electrònica, i optin per Espanya com a Estat membre d’identificació.

b) Els empresaris o professionals establerts a la Comunitat, però no a l’Estat 
membre de consum, en el sentit de l’article 369 bis.1) de la Directiva 2006/112/CE, del 
Consell, acollits o que es vulguin acollir al règim especial aplicable als serveis de 
telecomunicacions de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, i hagin 
d’optar o optin per Espanya com a Estat membre d’identificació.

Article 3. Forma i procediment de presentació del formulari 034 per als empresaris o 
professionals no establerts a la Comunitat que estiguin acollits o es vulguin acollir al 
règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de 
televisió i als prestats per via electrònica.

1. Per presentar el formulari 034 de «Declaració d’inici, modificació o cessament 
d’operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en 
l’impost sobre el valor afegit», l’empresari o professional s’ha de connectar a la seu 
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, www.agenciatributaria.gob.es, 
i, dins de l’apartat habilitat per a la declaració d’inici, modificació o cessament, en el règim 
especial, emplenar el formulari 034 disponible a aquest efecte. En aquest formulari s’han 
de fer constar les dades d’identificació exigides, que s’han de correspondre en cada 
moment amb la informació que estipula la normativa reguladora d’aquest règim especial 
previst en el capítol 6, secció 2, del títol XII de la Directiva 2006/112/CE, i que és aplicable 
des de l’1 de gener de 2015.

2. La decisió d’aprovació o denegació de la declaració d’inici en el règim especial es 
comunica per mitjans electrònics.

En el cas d’aprovar la declaració d’inici, es comunica per via electrònica el número 
d’operador extracomunitari.
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3. La presentació del formulari 034 s’ha de fer exclusivament per via electrònica a 
través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, www.
agenciatributaria.gob.es, en les condicions i d’acord amb el procediment que preveuen 
els dos apartats següents.

4. La presentació del formulari 034 a través de la seu electrònica de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària la poden dur a terme:

a) Els empresaris o professionals o, si s’escau, els seus representants legals.
b) Les persones o entitats que, segons el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, general tributària, tinguin la condició de col·laboradors socials en 
l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que, a aquest efecte, 
estableixi la normativa vigent en cada moment.

5. La presentació del formulari 034 a través de la seu electrònica de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària està subjecta al compliment de les següents condicions 
generals:

a) L’empresari o professional ha de disposar d’un codi d’identificació individual, que 
li ha d’expedir l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el procés de registre, i que 
és vàlid només als efectes d’aquest procés.

b) Per efectuar la presentació electrònica utilitzant un sistema d’identificació i 
autenticació basat en certificat electrònic, l’empresari o professional ha de disposar d’un 
certificat electrònic reconegut d’acord amb les condicions que estableix la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, de signatura electrònica, que sigui admissible per l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

Quan la presentació la facin col·laboradors socials degudament autoritzats, aquests 
són els qui han de disposar d’un certificat electrònic, en els termes que assenyala el 
paràgraf anterior.

c) Per efectuar la presentació electrònica, l’empresari o professional s’ha de posar 
en comunicació amb la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 
Internet i, dins de l’apartat habilitat per a la declaració d’inici, modificació o cessament, 
corresponent al règim especial de referència, ha d’emplenar el formulari 034 disponible a 
aquest efecte.

A continuació ha de transmetre la declaració amb l’autenticació generada amb el 
sistema d’identificació i autenticació.

Si qui la presenta és un col·laborador social degudament autoritzat, es requereix una 
única autenticació, la corresponent al seu certificat electrònic reconegut.

d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal d’Administració Tributària li 
retorna el formulari 034 validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de 
la data i l’hora de presentació.

e) L’empresari o professional ha de conservar la declaració acceptada amb el 
corresponent codi segur de verificació.

f) En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es mostra en pantalla un missatge 
amb la descripció dels errors detectats, i s’ha de procedir a esmenar-los.

g) En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic no sigui possible efectuar la 
presentació per Internet en el termini establert, aquesta presentació es pot efectuar durant 
els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Article 4. Forma i procediment de presentació del formulari 034 per als empresaris o 
professionals establerts a la Comunitat però no a l’Estat membre de consum i que 
estiguin acollits o es vulguin acollir al règim especial aplicable als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

1. Per presentar el formulari 034 de «Declaració d’inici, modificació o cessament 
d’operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de 
telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en 
l’impost sobre el valor afegit», l’empresari o professional s’ha de connectar a la seu 
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electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, www.agenciatributaria.gob.es, 
i, dins de l’apartat habilitat per a la declaració d’inici, modificació o cessament, en el règim 
especial, emplenar el formulari 034 disponible a aquest efecte. En aquest formulari s’han 
de fer constar les dades d’identificació exigides, que s’han de correspondre en cada 
moment amb la informació que estipula la normativa reguladora d’aquest règim especial 
previst en el capítol 6, secció 3a, del títol XII de la Directiva 2006/112/CE, i que és 
aplicable des de l’1 de gener de 2015.

2. La decisió d’aprovació o denegació de la declaració d’inici en el règim especial es 
comunica per mitjans electrònics.

3. La presentació del formulari 034 s’ha de fer exclusivament per via electrònica a 
través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, www.
agenciatributaria.gob.es, en les condicions i d’acord amb el procediment que preveuen 
els dos apartats següents.

4. La presentació del formulari 034 a través de la seu electrònica de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària la poden efectuar:

a) Els empresaris o professionals o, si s’escau, els seus representants legals.
b) Els representants voluntaris dels empresaris o professionals amb poders o 

facultats per presentar electrònicament en nom d’aquests declaracions i autoliquidacions 
davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària o representar-los davant d’aquesta, en 
els termes establerts en cada moment per la Direcció General de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

c) Les persones o entitats que, segons el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, tinguin la condició de col·laboradors socials en 
l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que, a aquest efecte, 
estableixi la normativa vigent en cada moment.

5. La presentació del formulari 034 a través de la seu electrònica de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària està subjecta al compliment de les següents condicions 
generals:

a) L’empresari o professional ha de disposar d’un número d’identificació fiscal (NIF).
b) Per efectuar la presentació electrònica utilitzant un sistema d’identificació i 

autenticació basat en certificat electrònic, l’empresari o professional ha de disposar d’un 
certificat electrònic reconegut emès d’acord amb les condicions que estableix la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, que sigui admissible per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.

Quan la presentació electrònica la facin apoderats o col·laboradors socials 
degudament autoritzats, aquests són els qui han de disposar del seu certificat electrònic, 
en els termes que assenyala el paràgraf anterior.

En cas que l’empresari o professional sigui una persona física que actua en nom 
propi, també pot utilitzar un sistema d’identificació i autenticació amb clau d’accés en un 
registre previ com a usuari, basat en el que estableix l’apartat primer.3.c) i desplega 
l’annex III de la Resolució de 17 de novembre de 2011, de la Presidència de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven sistemes d’identificació i 
autenticació diferents de la signatura electrònica avançada per relacionar-se 
electrònicament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

c) Per efectuar la presentació electrònica, l’empresari o professional o, si s’escau, la 
persona que faci la presentació en el seu nom, s’ha de posar en comunicació amb la seu 
electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Internet i, dins de l’apartat 
habilitat per a la declaració d’inici, modificació o cessament, en el règim especial, 
emplenar el formulari 034 disponible a aquest efecte.

A continuació ha de transmetre la declaració amb l’autenticació generada amb el 
sistema d’identificació i autenticació escollit d’entre els esmentats anteriorment, sempre 
que sigui aplicable en cada cas.
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Si qui la presenta és una persona o entitat autoritzada a presentar declaracions en 
representació de terceres persones, es requereix una única autenticació, la corresponent 
al seu certificat electrònic reconegut.

No obstant això, en els supòsits de presentació a través del sistema d’identificació i 
autenticació amb clau d’accés en un registre previ com a usuari, s’ha de procedir a 
transmetre la declaració, mitjançant la consignació del número d’identificació fiscal (NIF) 
de l’empresari o professional i la clau d’accés corresponent.

d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal d’Administració Tributària li 
retorna el formulari 034 validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de 
la data i l’hora de presentació.

e) L’empresari o professional, o si s’escau, la persona que hagi presentat la 
declaració, ha de conservar la declaració acceptada amb el corresponent codi segur de 
verificació.

f) En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es mostra en pantalla un missatge 
amb la descripció dels errors detectats, i s’ha de procedir esmenar-los.

g) En els supòsits en què per raons de caràcter tècnic no sigui possible efectuar la 
presentació per Internet en el termini establert, aquesta presentació es pot efectuar durant 
els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Article 5. Declaració d’inici.

El règim especial es comença a aplicar a partir del primer dia del trimestre natural 
següent a aquell en què l’empresari o professional que hagi d’optar o opti per Espanya 
com a Estat membre d’identificació presenti davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària la declaració d’inici de les seves operacions compreses en un d’aquests règims 
especials, a través de la formalització del formulari 034 disponible a aquests efectes a la 
seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

No obstant això, quan la primera prestació dels serveis inclosos en aquest règim 
especial tingui lloc a partir de l’1 de gener de 2015 i abans de la data que preveu el 
paràgraf anterior, el règim especial s’aplica a partir de la data de la primera prestació, 
sempre que l’empresari o professional que designi Espanya com a Estat membre 
d’identificació presenti davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, com a molt tard 
el desè dia del mes següent al de la primera prestació, la informació sobre l’inici de les 
activitats a les quals s’ha d’aplicar el règim, a través de la formalització del formulari 034 
disponible a aquests efectes a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

Article 6. Declaració de modificació.

1. L’empresari o professional l’Estat membre d’identificació del qual sigui Espanya 
ha de declarar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària qualsevol modificació en la 
informació proporcionada d’acord amb la declaració d’inici d’operacions compreses en el 
règim especial corresponent, com a molt tard el desè dia del mes següent al canvi.

2. Quan l’empresari o professional l’Estat membre d’identificació del qual sigui 
Espanya canviï l’Estat membre d’identificació ha d’informar del canvi als dos estats 
membres afectats com a molt tard el desè dia del mes següent al del canvi.

3. La modificació s’ha de fer emplenant el formulari 034 disponible a aquests efectes 
a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Article 7. Declaració de cessament.

1. L’empresari o professional l’Estat membre d’identificació del qual sigui Espanya 
que vulgui deixar d’utilitzar algun dels règims especials ha d’informar de la seva decisió 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, almenys quinze dies abans de finalitzar el 
trimestre natural anterior a aquell en què es pretengui deixar d’utilitzar el règim.
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2. L’empresari o professional l’Estat membre d’identificació del qual sigui Espanya 
ha de comunicar com a molt tard el desè dia del mes següent la informació següent:

a) Si posa fi a les seves activitats cobertes per un dels règims especials.
b) Si canvia les seves activitats de manera que ja no reuneixi les condicions 

necessàries per a l’ús d’aquest règim especial.

3. La declaració de cessament en el règim especial s’ha de fer a través de la 
formalització del formulari 034 disponible a aquests efectes a la seu electrònica de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 d’octubre de 2014.

Madrid, 29 de setembre de 2014.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.
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ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Declaración de inicio o modifi cación. Régimen de la Unión

2. Declarante
 NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Denominación comercial

Incluido en un grupo de entidades
Cod. País País
País de la sede en el extranjero si no es una empresa UE

3. Datos de contacto

Correo electrónico

Página web

Persona de contacto Teléfono

Dirección de contacto:

Ciudad  C. Postal (ZIP) Provincia/Región/Estado   Código País

4. Datos bancarios
IBAN Banco (BIC)

Titular

Calle  Num.  Bloq./Portal/Escal. Planta/Puerta Distrito

6. Comunicación de operaciones previas

¿Ha realizado o va a realizar operaciones previas incluidas en el régimen especial? SÍ NO

En caso afi rmativo, indique la fecha de comienzo de las operaciones:

1. Causa de la presentación

 Inicio

 Modifi cación

Declaración de inicio, modificación o cese de 
operaciones comprendidas en los regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Pág. 1
Formulario

034

5. Cambio del país de identifi cación
Número de identifi cación en el país anterior (NIVA / NOE)

Espacio reservado para Nº justifi cante

 NIVA / NOECódigo País

SI NO

cv
e:

 B
O

E
-A

-0
-0
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7. Establecimiento permanente en otros países de la UE

NIVA

Calle  Num.  Bloq./Portal/Escal. Planta/Puerta Distrito

Ciudad  C. Postal (ZIP) Provincia/Región/Estado  Código País

8. Identifi cación en otros países de la UE como No establecido

9. Inclusión anterior en el régimen especial
Régimen Código País

Pág. 2Apellidos y nombre o razón o denominación socialNIFFormulario

034
Declaración de inicio o modifi cación. Régimen de la Unión

Otros códigos identifi cativos

Calle  Num.  Bloq./Portal/Escal. Planta/Puerta Distrito

Ciudad  C. Postal (ZIP) Provincia/Región/Estado  Código País

Calle  Num.  Bloq./Portal/Escal. Planta/Puerta Distrito

Ciudad  C. Postal (ZIP) Provincia/Región/Estado  Código País

Código País

Código País

Código País

Régimen Código País

Régimen Código País

NIVA Otros códigos identifi cativos

NIVA Otros códigos identifi cativos

NIVA

NIVA

NIVA

NIVA / NOE

NIVA / NOE

NIVA / NOE

Apellidos y Nombre o Razón social

Apellidos y Nombre o Razón social

Apellidos y Nombre o Razón social

cv
e:

 B
O

E
-A

-0
-0
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Declaración de cese. Régimen de la Unión

Espacio reservado para Nº justifi cante

2. Declarante

 NIF

1. Causa de la presentación

 Cese

3. Fecha y motivo de baja

Dejar de prestar los servicios acogidos al régimen especial

Cambio Estado miembro de identifi cación. Detalle:

 Voluntario

 Por cese del Establecimiento desde la siguiente fecha:

 Por traslado de Sede desde la siguiente fecha:

Indique su actual NIVA en dicho país

Deja de cumplir las condiciones del régimen desde la siguiente fecha:

Voluntario

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Formulario

034

Declaración de inicio, modificación o cese de 
operaciones comprendidas en los regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Apellidos y Nombre o Razón social

cv
e:

 B
O

E
-A

-0
-0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 237  Dimarts 30 de setembre de 2014  Secc. I. Pàg. 10

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 0 #FECHA# Sec. I.   Pág. 10

Declaración de inicio o modifi cación. Régimen exterior a la Unión

2. Declarante

Número identifi cación fi scalCódigo País

4. Datos bancarios
Tipo de cuenta (IBAN / OBAN)

Titular

6. Inclusión anterior en el Régimen Especial

7. Comunicación de operaciones previas

¿Ha realizado o va a realizar operaciones incluidas en el régimen especial? SÍ NO

En caso afi rmativo, indique la fecha de comienzo de las operaciones:

1. Causa de la presentación

 Inicio

 Modifi cación

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Formulario

034

Identifi cación en España
 NOE (Número identifi cativo de IVA de No establecido) Código identifi cativo en España

Denominación comercial

Declaro carecer de identifi cación a efectos del IVA en otro país de la UE

Espacio reservado para Nº justifi cante

País de la Sede e identifi cación

3. Datos de contacto
Correo electrónico

Página web

Persona de contacto Teléfono

Dirección de contacto:

Ciudad  C. Postal (ZIP) Provincia/Región/Estado   Código País

Calle  Num.  Bloq./Portal/Escal. Planta/Puerta Distrito

Número de cuenta Banco (BIC)

5. Declaración de carecer de identifi cación a efectos del IVA

Régimen Código País

Régimen Código País

Régimen Código País

Declaración de inicio, modificación o cese de 
operaciones comprendidas en los regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

NIVA / NOE

NIVA / NOE

NIVA / NOE

Apellidos y Nombre o Razón social

cv
e:
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Declaración de cese. Régimen exterior a la Unión

2. Declarante

 NOE (Número identifi cativo de 
IVA de No Establecido) Apellidos y Nombre o Razón social

1. Causa de la presentación

 Cese

3. Fecha y motivo de baja

Dejar de prestar los servicios acogidos al régimen especial

Cambio de Régimen por nuevo Establecimiento Permanente en Estado Miembro desde la siguiente fecha:

Voluntario

NIVA

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Formulario

034

Declaración de inicio, modificación o cese de 
operaciones comprendidas en los regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía 
electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Espacio reservado para Nº justifi cante

cv
e:

 B
O

E
-A

-0
-0
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