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Altres disposicions
Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de
registre tributari en tots els tràmits duaners
Exposició de motius
Vista l’exposició de motius del Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de comerç en tots
els tràmits duaners, de data 10 de maig del 2000, que diu textualment que “la persona o raó social que
pretengui dur a terme importacions comercials de mercaderia haurà de ser autoritzada prèviament pel
Consell General [avui pel Govern] per exercir el comerç en el territori andorrà, i que les factures i/o altres
documents que acompanyin les expedicions comercials de mercaderies presentades al Servei de Duana
hauran de ser obligatòriament establerts a nom de la persona o raó social que, com a responsable de la
importació, tingui l’autorització administrativa prèvia a què s’ha fet referència”;
Vist el capítol dotzè de l’article 76 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que disposa
que els obligats tributaris han de complir obligacions formals, d’entre les quals hi ha sol·licitar a l’Administració el número de registre tributari, comunicar-lo i acreditar-lo en els supòsits que s’estableixin, i expedir
així com lliurar factures de totes les seves operacions, d’acord amb el que es determina reglamentàriament;
Vist el Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, en el qual es condiciona la seguretat
jurídica en el tràfic mercantil i la gestió correcta dels tributs al fet que els empresaris compleixin correctament el deure d’expedir i lliurar factures per les operacions que efectuïn;
Vist l’article 7 del mateix Reglament, que detalla el contingut obligatori que ha de constar en la factura
completa, concretament en l’apartat f), el número de registre tributari (NRT) assignat per l’Administració o,
si escau, el número d’identificació assignat pel país de residència de l’empresari o el professional, tant de
l’emissor com del destinatari de l’operació;
Atès que la Duana andorrana està implantant progressivament un nou sistema informàtic que permetrà
augmentar l’eficàcia administrativa, simplificar i fer més ràpids els tràmits duaners, és necessari emplenar
la documentació comercial que acompanya les importacions i les exportacions amb el número de registre
tributari de la persona física o jurídica que dugui a terme la importació o l’exportació.
Pels motius esmentats, el Govern, a proposta del ministre de Finances, en la sessió del 19 d’abril del 2017,
ha aprovat aquest Decret.
Article 1
Totes les factures i altres documents d’efecte equivalent que acompanyin les importacions i les exportacions comercials que s’efectuïn a la Duana andorrana han d’indicar necessàriament el número de Registre
de Comerç i Indústria així com el número de registre tributari de la persona física o jurídica que efectuï el
tràmit duaner corresponent.
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Article 2
A partir de l’1 de juliol del 2017, la Duana andorrana denegarà l’entrada o la sortida de tota expedició comercial de mercaderies que no contingui en tots els documents duaners que l’acompanyin el número de
registre tributari de què sigui titular l’importador o l’exportador andorrà.
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Disposició final
Aquest Decret entra en vigor al cap de quinze dies que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 19 d’abril del 2017
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Antoni Martí Petit
Cap de Govern
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