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Amb la finalitat de poder disposar de les dades necessàries per determinar l’import a
declarar trimestralment al model 349 i a l’INTRASTAT, adjunt us tramet el model de
declaració d’operacions intracomunitàries, que ha d’emplenar el titular del centre de
despesa i enviar-se juntament amb el document comptable de reconeixement de
l’obligació al Servei de Comptabilitat i Pressuposts d’aquesta universitat.
Aquest imprès és per determinar si l’objecte de l’operació és la prestació d’un servei o
l’adquisició d’un bé i, en aquest cas, quin és el tipus de bé. Aquesta diferenciació és
bàsica per determinar si és procedent la declaració de l’INTRASTAT, i en cas que ho
sigui, quin import d’IVA s’ha de declarar.
Al mateix temps us informam que a la web del Servei de Comptabilitat i Pressuposts
http://www.uib.es/servei/comptabilitat/index.html trobareu la fitxa DROI.01 on
s’explica el procediment per a la seva tramitació.

Palma, 28 d’abril de 2005
El Gerent,

Andreu Alcover

A tots els responsables del tràmit de documents comptables.
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 17 30 00
Telefax: 971 17 28 52
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DECLARACIÓ D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES
Per tal de procedir a la determinació de l’IVA aplicable a la factura de la qual es
reconeix l’obligació a l’acte__________________, us inform del següent:
L’objecte de la factura es correspon amb:

A. Un servei prestat pel creditor.
Especificau el servei prestat segons factura

B. L’adquisició d’un bé. Breu descripció

Llibres, diaris o revistes (4%).
NOTA: Les revistes i els diaris subministrats en format electrònic es consideren un servei.
En el cas de llibres, tant en format paper com electrònic, sempre es tracta de l’adquisició d’un bé.

Medicaments d’ús humà, substàncies medicinals o productes utilitzats per a la
seva obtenció (4%).
Substàncies o productes susceptibles de ser utilitzats per a la nutrició
humana o animal o productes utilitzats per a la seva obtenció (7%).
Béns que poden ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o de ramaderia
(7%).
Medicaments d’ús animal, substàncies medicinals o productes utilitzats per a la
seva obtenció (7%).
Flors o plantes vives de caràcter ornamental (7%).
Altres (16%).
Palma, ___________________________________

El/la responsable de la despesa

Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 17 30 00
Telefax: 971 17 28 52
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Nom:_______________________

Fitxa DROI.01
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PER QUÈ AQUEST IMPRÈS
Determinar l’import que s’ha de declarar trimestralment al model 349 (DECLARACIÓ
RECAPITULATIVA D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES) i a l’INTRASTAT

QUINA INFORMACIÓ NECESSITAM?

1-Identificar si el proveïdor pertany a la
Unió Europea. Com? Amb el VAT que
figura a la factura

PAÍS

2- És una
adquisició de
béns?

CODI PAÍS
(figura al VAT)

ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
DINAMARCA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
GRAN BRETANYA
HOLANDA
HONGRIA
ITÀLIA
IRLANDA
LETÒNIA
LITUÀNIA
LUXEMBURG
MALTA
POLÒNIA
PORTUGAL
REPÚBLICA TXECA
REPÚBLICA ESLOVACA
SUÈCIA
XIPRE

Anotau el
tipus de bé

DE
AT
BE
DK
SI
EE
FI
FR
EL
GB
NL
HU
IT
IE
LV
LT
LU
MT
PL
PT
CZ
SK
SE
CY

3- És una
prestació de
serveis?

Anotau el
concepte de la
factura

QUI SIGNA L’IMPRÈS?
El titular del centre de despesa
QUÈ HE DE FER AMB L’IMPRÈS SIGNAT?
Adjuntar-lo al document
Son Lledó
Campus
universitari
comptabilitat.
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma (Illes Balears)

comptable (ADOP,
O,17OP)
que s’envia als serveis centrals de
Tel.: 971
30 00
Telefax: 971 17 28 52

