INTRASTAT
TRAMITACIÓ DE LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICA SOBRE INTERCANVI DE BÉNS ENTRE ELS ESTATS MEMBRES DE LA UE

Objectiu
La Cambra tramita les declaracions mensuals d’INTRASTAT a les empreses que fan introduccions i/o
expedicions de mercaderies amb altres estats membres de la UE.

Descripció
Les empreses que superin un determinat llindar anual d’introduccions i/o expedicions de mercaderies, estan
obligades a presentar davant les Administracions Duaneres una declaració mensual de les seves operacions a
efectes estadístics.
La Cambra està autoritzada com a tercer declarant davant l’Agència Tributària per elaborar i presentar les
declaracions en nom de les empreses que ho sol·licitin.

Destinataris
Totes aquelles empreses que superin el llindar marcat per l’Agència Tributària d’introduccions i/o expedicions de
mercaderies amb altres estats de la UE. Consulteu-nos si supereu el llindar.

Metodologia
Les empreses que sol·licitin el servei han d’enviar mensualment a la Cambra còpia de les factures
d’introduccions i/o expedicions a altres estats membres de la Unió Europea. La Cambra procedirà a fer en nom
de l’empresa, la presentació mensual davant del departament d’INTRASTAT de l’Agència Tributària.
Un cop feta la presentació, la Cambra envia a les empreses el justificant d’haver realitzat la corresponent
declaració mensual.

Requisits
Disposar de les factures dels intercanvis de mercaderies entre els estats membres de la UE.

Termini
Fins el dia 8 de cada mes per presentar les factures del mes anterior.

Preu
Les tarifes s’estableixen en funció del nombre de dades a presentar. Consulteu-nos.

Contacte
Àrea d’informació, Serveis Empresarials i Consultoria
Tel: 93 7451260
A/e: serveis@cambrasabadell.org

Serveis relacionats
• Recobrament d’impagats
• Recuperació de l’Iva pagat a l’estranger
• Tramitació de documentació de comerç exterior
• Assessoria en comerç internacional

L’INTRASTAT és una declaració estadística que han de
presentar determinades empreses en relació al comerç
intracomunitari, és a dir, per les compres i les vendes de
béns que realitzen a d’altres estats de la UE.
En aquesta declaració s’informa sobre els béns objecte
d’aquest trànsit amb detalls com els quilos, les unitats, l'estat
d'origen o destinació, el valor estadístic, o la descripció de la
mercaderia mitjançant l'ús d'uns codis establerts.
La declaració INSTRASTAT afecta mercaderies i no serveis.
Es presenten declaracions separades per les compres i per
les vendes.

