Govern d’Andorra

Declaració d’inversió estrangera
1. Dades de la persona física sol·licitant
Nom i cognoms:				
Nacionalitat:							

Núm.de passaport:

Adreça:
CP i població:							

País:

País de nova residència (en cas de pèrdua de la residència a Andorra):
Adreça electrònica:						

Tel. fix/mòbil:

2. Dades de la persona jurídica sol·licitant
Denominació:				
Núm. de registre:		
Objecte social:		

Adreça:
CP i població:		

País:

País de nova residència (en cas de pèrdua de la residència a Andorra):
Adreça electrònica:						

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:						

Tel. fix/mòbil:

3. Dades del transmitent (si escau)
Nom i cognoms o denominació:				
Núm.de passaport o núm. de registre:					

Nacionalitat:

Adreça:
CP i població:							

País:

Adreça electrònica:						

Tel. fix/mòbil:
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Data de defunció (en cas de causa de mort):

4. Dades de la declaració
Motiu pel qual es demana:
 Formalització d’autoritzacions prèvies

 Pèrdua de la residència a Andorra

 Participació de capital social inferior al 10%

 Causa de mort			

 Altres: ...........................................................................................................................

5. Tipus d'inversió
 Inversió directa			
Dades de la societat andorrana de nova creació, de la sucursal o d’un altre tipus d’establiment permanent
Denominació:
Objecte social:
			
Adreça:
CP i població:			

País:

Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Forma de la inversió:
 100% inversió estrangera		

 Participació en societats andorranes: ..................%

 Franquícia

 Altres:

Composició accionarial de la societat andorrana de nova creació:
Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Nom i cognoms o raó social:
Nacionalitat:							

% de participacions:			

Nom i cognoms del beneficiari últim:

Dades de l’empresa andorrana receptora de la inversió:
Denominació social:				
Núm. de registre:		
Objecte social:
						

Adreça:
CP i població:			

País:

Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Nom i cognoms del representant legal:
Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Dades econòmiques:
					

Abans de la inversió				

Després de la inversió

Capital (euros):		
Participació estrangera (%):		
Nombre d’accions/participacions:		

Tipus d’operació:							
Mitjà d’aportació:

 Dinerari: ................................... euros

Import:

 No dinerari: ................................... euros

Nom de l’entitat bancària de cobrament i pagament:
Adreça:
CP i població:								

País:

 Inversió en cartera
Denominació:
Forma jurídica: 								

Tipus:

Nombre de participacions subscrites: 			
Import de les participacions subscrites:
Venedors:
Mitjans de substitució de les participacions:

 Inversió en immobles
Classe d’immoble:
Descripció detallada de l’immoble:
Dimensió del sol: 			

m2		

Dimensió de la superfície construïda: 			

Adreça:
CP i població:
Ús de l’immoble:
Activitat empresarial al qual es destina:

Tipus de dret adquirit:
 Dret de propietat:								
 Concessió administrativa que suposi un ús privatiu de béns immobles:

 Dret real:

m2

Classe d’escriptura:

 Adquisició 		

Mitjà de pagament (Total en euros):
Forma de pagament:

 Obra nova
 Dinerari: ........................................... euros

 Anticipat: ........................................... euros

 No dinerari: ......................................... euros

 Al comptat: ........................................... euros

 Ajornat: ......................................... euros

Denominació de l’entitat bancària de cobrament i pagament:
Adreça:
CP i població:			

País:

 Altres formes d’inversió estrangera
Exposo i sol·licito:

6. Signatura de la persona que sol·licita
Sol·licito al fedatari que tramiti aquesta declaració d’acord amb la normativa d’inversions estrangeres.
				

,

d			

del

Signatura

7. Signatura del notari andorrà
Nom i cognoms del notari andorrà:
Adreça electrònica:			

Tel. fix/mòbil:

Dono fe que no hi ha contradiccions entre les dades que figuren en aquesta declaració i el document públic autoritzat per mi.
Núm. de protocol:
				

,

d			

del

Signatura

Documentació general que s’ha d’adjuntar a la declaració
En cas que intervingui un notari
FF4 còpies de la sol·licitud
En cas que no intervingui un notari
FF2 còpies de la sol·licitud

Espai reservat a l'Administració
Núm. de registre:		
		

Data:				

Segell i signatura

