
INSTRUCIÓNS PARA CUMPRIR O CERTIFICADO DE EXENCIÓN DO IVE E DOS 
IMPOSTOS ESPECIAIS

1. Para o subministrador e/ou depositario autorizado, o presente certificado serve de xustificante da exención de impostos 
aplicable ás remesas de bens e servizos destinados aos organismos ou persoas beneficiarios a que se refire o artigo 12 da Di-
rectiva 2008/118/CE. En consecuencia, expedirase un certificado para cada subministrador/depositario. O subministrador/
depositario deberá conservar o presente certificado no seu rexistro conforme as disposicións legais aplicables no seu Estado 
membro. Se o Estado membro non concede unha exención directa para as prestacións de servizos senón que reembolsa o 
imposto ao beneficiario citado no recadro 1, o presente certificado debe achegarse á petición de reembolso.

2. a) As normas xerais aplicables ao papel que haberá de utilizarse son as establecidas no Diario Oficial das Comunides Eu-
ropeas núm. C 164 do 1 de xullo de 1989, páxina 3.

 Utilizarase para todos os exemplares, papel branco de formato 210 por 297 milímetros, admitíndose, como máximo, 5 
milímetros menos ou 8 milímetros máis de lonxitude.

 O certificado de exención do IVE e dos impostos especiais consta de dous exemplares, un para a Administración e outro 
para o interesado.

 - O Organismo/persoa beneficiaria conservará o exemplar para o interesado.
 - O exemplar para a Administración achegarase, se é o caso, ao documento administrativo de acompañamento.

 b) O espazo non utilizado no recadro 5, punto B, deberá invalidarse de forma que non poida engadirse nada.

 c) O documento deberá cumprirse de forma lexible e indeleble. Non se admitirán raspaduras nin correccións. O documen-
to cubrirase nun idioma recoñecido polo Estado membro da sede.

 d) No suposto de que a descrición dos bens e/ou servizos (no punto B do recadro 5 do certificado) remita unha folla de 
pedido redactada nun idioma distinto dos recoñecidos polo Estado membro da sede, o organismo ou persoa beneficiario 
achegará unha tradución.

 e) Así mesmo, se o certificado se expide nun idioma distinto dos recoñecidos polo Estado membro do subministrador/de-
positario, o organismo ou persoa beneficiaria achegará unha tradución da información relativa aos bens e servizos contida 
no punto B do recadro 5.

 f) Por idioma recoñecido entenderase un dos idiomas oficialmente utilizados no Estado membro ou calquera outro idioma 
oficial da Comunidade cuxo uso a tal fin estea expresamente autorizado polo Estado membro.

3. Mediante a declaración consignada no recadro 3 do certificado, o organismo ou persoa beneficiaria facilitará a información 
necesaria para o exame da solicitude de exención no Estado membro da sede.

4. Mediante o visado do recadro 4 do certificado, o organismo corrobora a información contida nos cadros 1 e 3, letra a) do 
documento e certifica que a persoa beneficiaria forma parte do persoal do organismo.

5. a) A referencia á folla de pedido (punto B do recadro 5 do certificado) incluirá, como mínimo, a data e o número de orde. 
Na folla de pedido constarán todos os elementos que figuren no recadro 5 do certificado. No suposto de que o certificado 
haxa de ser visado pola autoridade competente do Estado membro da sede, selarase así mesmo a folla de pedido.

 b) A indicación do número de identificación do depositario autorizado, segundo se define na letra a) da alínea 2 do artigo 
22 do Regulamento 2004/2073/CE, do 16 de novembro é optativa; a identificación IVE tense que indicar.

 c) As divisas indicaranse mediante códigos de tres letras, de conformidade coa norma internacional ISOIDIS 4127 ela-
borada pola Organización Internacional de Normalización.

6. A declaración do organismo ou persoa beneficiaria será autenticada no recadro 6 polo(s) selo(s) das autoridades ou auto-
ridades competentes do Estado membro da sede. As devanditas autoridades poderán supeditar o seu visado á aprobación 
doutra autoridade do seu Estado membro. Corresponderá á autoridade competente en materia fiscal obter tal aprobación.

7. A autoridade competente poderá dispensar o organismo beneficiario da obriga de solicitar o visado en caso de exención 
por uso oficial. En tal caso, o organismo beneficiario fará constar a devandita dispensa no recadro 7 do certificado.




