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eNTReVISTa aL MINISTRe
de FINaNCeS JoRdI CINCa

El nou paradigma
del marc fiscal

E

l ministre de Finances, Jordi
Cinca, ho diu de manera clara.
Hem entrat en un nou paradigma. Sortir de l’etiqueta de
paradís i entrar a formar part de la normativa internacional en matèria fiscal
i de transparència és una obligació. El
que abans era l’atractiu del Principat,
ara seria l’etiqueta d’expulsió en molts
àmbits internacionals i per tot això
s’ha treballat molt en l’adaptació de
les normes. I encara queda molt a fer.
El marc tributari a Andorra és jove
però les empreses s’hi han adaptat
amb normalitat. Cal dir que per l’especial de Fiscalitat Empresa totes les
associacions empresarials podien explicar la seva postura sobre aquestes
obligacions tributàries, i cap d’elles hi
ha respost, per diferents motius.
El tipus baix i aquesta adaptació a
les noves normes internacionals és una
nova imatge que s’ha de vendre d’An-

dorra com una jurisdicció idònia per
atreure inversió estrangera i també residències passives. Una imatge que es
veu truncada pels escàndols mediàtics
de blanqueig de capitals i de corrupció
del país veí del sud, que respon a un
passat i del qual Andorra ha de treure
pit per dir que ara ja té els deures fets
i no se la pot acusar de res. I si és cert
que no apujarem impostos i que no en
crearem de nous, cal dir-ho en veu alta
per donar seguretat, que és el que reclama l’empresari.
Malgrat tot, a dins del país encara
n’hi ha que eviten pagar, que miren
cap a una altra banda. L’economia
submergida és molt complicada de
xifrar si no es té un cens exacte dels
obligats tributaris. És deure del Govern tenir aquest cens i xifrar aquests
infractors, perquè només amb normes
no serveix, sinó que cal el compliment
d’aquestes.

La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès
dIReCToR Enric Guinart Mauri CaP de RedaCCIÓ Julià Rodríguez RedaCCIÓ Pepa Gallego
CoRReCCIÓ M. Àngels Sala MaQueTaCIÓ Lídia Jo, Reinaldo Márquez, Soraya Borlido FoToGRaFIa Jonathan Gil
CoMeRCIaL I adMINISTRaCIÓ Joan Nogueira, Albert Usubiaga, Virginia Yáñez dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució
IMPRESSIÓ Imprintsa. Baixada del Molí, 5. Andorra la Vella. Telèfon: 808 888. www.bondia.ad

El ministre explica tots els deures que ha complert i que ha anat complint Andorra en matèria
de transparència i fiscalitat internacional. Jordi
Cinca explica que entrem en un nou paradigma
on tots els obligats tributaris han de continuar
adaptant-se en un procés de canvi continu.
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L’eNToRN deL
Nou MaRC JuRÍdIC
I FISCaL
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El vicepresident de l’Associació
d’Assessors Tributaris i Fiscals
parla de la repercussió empresarial del nou marc tributari.

L’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals ofereix reflexions sobre l’homologació amb l’entorn
de la Unió Europea i de l’OCDE.

95 SaNCIoNS aL 2016
eN MaTèRIa de
TRIbuTS

eL dePaRTaMeNT de
TRIbuTS eS doTaRà
de MéS ReCuRSoS
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El director de Tributs i Fronteres
explica l’acompliment dels impostos i el treball que es fa per lluitar
contra l’economia submergida.
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Tributs i Fronteres es dotarà de
més recursos durant aquest exercici i està a l’espera de la creació
de l’Agència Tributària Nacional.

L’adaPTaCIÓ deL MaRC
PReSeNT I FuTuRa
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Les exigències internacionals en matèria de
transparència i fiscalitat promouen una tasca
legislativa important i un seguit d’aprovacions
de normes noves i de modificacions d’altres,
algunes han estat recents i d’altres es preveuen en breu.
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entrevista al ministre de finances, jordi cinca

“Preferiria apujar
la cotització a la
jubilació que a
l’IS o l’IRPF”
El ministre de Finances assegura que Andorra està en la
classe dels primers en matèria d’implantació del marc
fiscal i de transparència internacional. Ens explica les
accions fetes i les previstes en un escenari que canvia.
Les darreres accions en el sentit de
transparència i compliment fiscal
potser són la signatura del conveni
multilateral de l’OCDE d’aplicació
de les mesures de Sistema Fiscal
Internacional? Participar en aquest
marc inclusiu de BEPS suposa més
adaptacions legislatives? Quines?
En l’àmbit de l’empresa els canvis que ja s’estan introduint i que
vindran en el futur, que gairebé et
diria que en venen més dels que hi
ha hagut. El marc fiscal de les empreses és bastant més còmode i de
menys pressió que el de qualsevol
altre país. Els canvis han començat i
vindran en el futur i són molt vinculats a totes les accions que tant des
de la UE com des de l’OCDE s’estan
impulsant per les mesures BEPS. El
que pretenen és evitar que es generi
competència fiscal entre els països i
que les empreses, tot i tenir la seva
activitat en un país, desplacen la
seva matriu en d’altres per buscar
millor emplaçaments fiscal. El que
es pretén és obligar que allà on hi ha
l’activitat és on hi ha els impostos.
L’OCDE ha agafat als seus membres
i a tots els que hi som dins des del
Global Forum i ha dit que vol posar
fi a aquestes pràctiques i s’ha fet
amb la identificació de 15 accions
destinades a una homogeneïtzació
de la legislació. És bastant sofisticat i moltes de les accions no afecten Andorra, perquè nosaltres som
un país que tradicionalment no ha
jugat aquesta carta. No teníem fiscalitat... Tot i així, en el moment que

assumeixes la nova normativa l’has
d’incloure. I tanquem la porta al fet
que Andorra en el futur no podrà ser
utilitzada amb aquesta finalitat.
Però també comportarà canvis normatius?
Noves lleis, més que canvis. Hi ha
una acció que sí que tindrà un impacte reduït perquè els afectats són
pocs, però sí que canviarà la llei. És
l’acció número cinc de BEPS. Aquesta acció el que ens implica és fer
desaparèixer o modificar els actuals
règims especials de l’impost de societats. Es tracta d’aquelles activitats
que si compleixen unes característiques tenen avantatges sobre el
règim general. En tenim quatre. La
més coneguda és el trading o comerç internacional. Si es crea una
societat d’activitat real a Andorra
que només opera en actuacions de
comerç internacional fora d’Andorra
tindrà una bonificació del 80% en
l’impost de societats.

nim preparat. Ho entrarem en les
properes setmanes. També hi ha el
règim especial per a intangibles, o
empreses que es dediquen a gestionar patents i marques i que també
tenen una bonificació del 80%, les
empreses que utilitzen societats per
tot el que és la gestió de la seva tresoreria o finançament, cash pooling,

L’acció 5 dels
BEPS implica fer
desaparèixer o modificar
els règims especials
En cooperació i
transparència hem
entrat en una nova
dimensió

Aquesta bonificació s’eliminarà?
Sí. Perquè és un model fiscal molt
favorable per a empreses que actuen fora i que BEPS vol eliminar. A Andorra, com que l’impost de societats
el tenim des del 2012, tenim molt
poques empreses d’aquests règims
especials. Pot haver-hi 30 societats.

i després el règim especial per les
holding, que tenen tributació favorable en operacions amb altres països
per cobrar dividends, venda d’accions, cobrar patrimoni... En definitiva,
hem de revisar aquests règims especials i alguns els hem d’eliminar.
Això la UE també ho està fent amb
el que anomenen codi de conducta.

Aquesta acció número cinc s’ha de
regular ja? Afecta també altres règims?
Sí, s’ha de regular ja i ja ho te-

Una altra acció prevista és la nova
Llei del blanqueig que s’aprova
avui, 22 de juny.
Sí, a més s’aprova també la Llei

d’assegurances, i en la sessió del
mes de juliol es té prevista la modificació del Codi Penal, amb la tipificació del delicte fiscal.
Aquests són els darrers serrells per
tenir complimentada la transparència i compliment fiscal?
No. Això és continu. En els propers
dos o tres anys faltaran les modificacions legislatives per introduir totes
les mesures BEPS. Al 2018 tenim el
proper Peer Review de l’OCDE. Per
tant, ens avaluaran i ens diran què
més haurem de tocar. Hem d’entendre que hem entrat en una nova
dimensió. En cooperació i transparència vol dir nous hàbits, adaptar
la regulació internacional, i a més a
més, estar subjecte permanentment
a avaluacions i modificacions contínues.
Què comporta aquesta nova llei de
blanqueig?
És una llei que ens cobreix exigències de l’OCDE i també del Consell
d’Europa a través del Moneyval. És
una modificació important; el que
fem és dissociar la llei de cooperació internacional. El tema de la cooperació continuarà en aquesta llei,
però a més ens dotem d’una llei
que explícitament regula les bases
de lluita contra el blanqueig i també l’organisme que se’n fa càrrec,
que és la UIFAND. Ja hem passat la
quarta avaluació del Moneyval i surten recomanacions de cada avaluació. Ara ja veuen que tenim les lleis
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i els organismes per lluitar contra el
blanqueig. I la cinquena avaluació el
que fa és veure si l’aplicació de les
lleis i els organismes són eficients.
I sortiran noves recomanacions. El
més important és que s’endureixen
les exigències als subjectes obligats,
que són aquelles persones o activitats econòmiques que s’entén que
fruit de la seva activitat podrien ser
utilitzats per blanquejar. Ara se’ls
diu que han de prendre unes mesures de diligència deguda per protegir-se del fet que ningú els utilitzi
per blanquejar. El més clar són els
bancs. Ha de tenir mecanismes per
detectar-ho i denunciar-ho a la Uifand. Però a més dels bancs, també
hi ha altres activitats.
Per exemple una immobiliària
quan li compren un pis amb 300.000
euros en efectiu.

el tema de la fiscalitat perquè hi ha
molta competència i perquè no hi ha
res escrit cap a on anirà tot això. Els
organismes internacionals de la mateixa manera que es posen ara amb
les normes BEPS, a la UE hi ha països que advoquen perquè al menys
en el seu marc s’uniformin els tipus.
I no se n’han sortit en molts anys...
però tot evoluciona. Fixa’t que amb
l’IRPF hi havia persones que deien
que marxaria la gent, i no n’ha marxat i n’ha vingut més. Perquè la gent
vol estabilitat.

Entenc que tot això ja estava implantat?
Sí. No hi ha grans novetats. Una
d’elles, per exemple, és que fins ara
qualsevol establiment que feia una
venta de més de 15.000 euros en
efectiu havia d’identificar el comprador. Ara aquesta quantitat passa
als 10.000 euros. Són mesures que
s’enforteixen una mica més.
D’altra banda, queda per tancar el
règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial que s’ha
ajornat per donar més temps a les
esmenes.
Aquesta és una qüestió més interna. És una llei que ja està a tràmit.
El que pretén és que l’impost de
societat no acabi sent un limitador
a les operacions de reestructuració
empresarial.
Associacions empresarials i també
la d’Assessors Tributaris critiquen
que fa falta més publicitat o màrqueting d’Andorra sobre tot allò
que està fent en aquesta matèria.
Sembla que el Govern ha canviat
ara el xip i comença ja. O ho fa per
respondre als escàndols que venen
del passat?
Sortir al món a treure pit, i dir
que ets irreprotxable, ho has de
fer quan tens tot el marc legislatiu
que et permeti fer-ho. Ara ja estem
en el moment de no només vendre
una expectativa; ara és el moment
d’explicar-ho perquè ara ja són fets,
no són intencions. Ara ja podem estar a l’aula dels alumnes avançats.
I signem els convenis el mateix dia
que l’han signat els països del G20.
Això és el que dona credibilitat. Ara

Ara ja signem els
convenis el mateix
dia que ho fan els
països del G20
ja podem anar al món no a dir que
Andorra serà un país cooperador,
sinó que Andorra és.
Però pot semblar que aquest màrqueting i publicitat només la fan
per respondre als escàndols.
No. Això és impossible. El món no
està pendent d’Andorra. Ho està Espanya, i ho està perquè hi ha noms
que a baix generen altres debats.
Som una víctima coŀlateral de tot
això. No es fa amb la vocació de donar resposta als escàndols. El que
volem explicar és que no se’ns pot
valorar pel que vam fer en el passat,
pel que era possible fer a Andorra fa
uns anys. El que se’ns ha de valorar
és si avui seria possible fer tot això. I
amb tota aquesta normativa no seria possible. I si algú ho fa tenim els
mecanismes per poder-ho perseguir.
Però el Govern està fent publicitat d’aquests deures fets?

La nostra fortalesa
és dir al món que
tenim tots aquests
estàndards
Sí. El 50% del meu discurs a les
agències de ràting està basat amb
tot això, i en tots els organismes internacionals ho expliquem.
Amb aquests avantatges fiscals
i la no existència d’un impost que
gravi el patrimoni, ni les successions o donacions, s’hauria de notar
en l’atracció de residència de persones físiques i amb famílies amb
un perfil patrimonial alt. En tenim
xifres?
Hi ha més residències passives per
un cúmul de coses. Cometríem una
errada si només cridéssim l’atenció
de la gent a través de la fiscalitat.
Andorra ho ha de complementar
amb la seguretat, un bon nivell de
vida... i quan parles amb aquests residents t’adones que tots aquests
factors pesen igual que el de la fiscalitat. Potser ha estat el motiu principal pel qual han vingut però valoren
els altres. No s’ha de vendre només

Parlàvem de l’atractiu de fora
cap aquí, però i perquè les nostres
empreses puguin exportar els seus
servei? Cal tenir primer uns serveis
professionals i innovadors per ser
atractius, però també una xarxa important de CDI, entre d’altres.
L’economia andorrana és molt
petita, i tampoc ens hem de pensar
que d’un dia a l’altre tindrem una
economia internacionalitzada. És
una feina de fons. Però hem de crear aquell marc jurídic perquè puguin
operar a fora des d’Andorra, en un
futur. Necessiten els marcs fiscals
homologats, ser un país que està
en els estàndards de cooperació i
transparència i ser competitius. Si
tu tens aquests tres elements pots
començar a construir des d’Andorra
cap a fora. El marc està constituït
però s’ha d’anar dotant. Com deia
al Consell General el 25 de maig, ha
canviat tant el paradigma i en tant
poc temps que fa 10 anys, la gran
majoria d’Andorra, la immensa majoria dels ciutadans hauria contestat
que la nostra fortalesa rau a no tenir aquestes regulacions i en no tenir impostos i tenir el secret bancari.
Avui és exactament al contrari. La
nostra fortalesa és dir al món que
tenim tots aquests estàndards.
En aquest canvi de concepte de
fortalesa, els bancs han hagut de
canviar la planificació d’empresa
radicalment.
Evidentment. Però els bancs ja fa
anys que sabien que això anava cap
aquí. Jo he viscut el discurs, sent ministre, que teníem el convenciment
però que tardaríem. I tot s’ha accelerat molt. Hi ha dues coses que han
ajudat a aquesta acceleració. La crisi
és una d’elles. Els països abans no
tenien com a tema cabdal el frau.
Després de les retallades dels pressupostos públics avui no s’ha acceptat que la gent defraudi. El segon
gran tema és el terrorisme. Això ha
estat demolidor. Quan la gent ha
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vist els forats que s’havien creat i
que havien ajudat a finançar-lo, han
vist que aquests forats s’havien de
tapar.
Però els bancs no s’han relaxat.
No, és clar, el sistema bancari ha
estat avançat. Per què et penses que
els bancs d’Andorra a principis del
2000 es comencen a internacionalitzar? Ells ja ho veien. Al final no tenia
sentit que la banca d’aquí i d’arreu
es posés de cul a una cosa que ja
sabien que avançava cap aquí, sí o
sí. I per tant ho va convertir en una
fortalesa. Avui en dia la banca andorrana ha de potenciar que ha fet
un esforç i està subjecta a una regulació igual que un altre banc de
la UE. El país al qual estan aquests
bancs també compleix amb matèria
de transparència i fiscalitat i lluita
contra el blanqueig de diners. I si no
hi hagués tot això no podrien operar
fora. El que abans semblava que era
un avantatge o eix del negoci, ara
podria resultar el tancament.
Finalment, el que més preocupa
al contribuent, persona física i jurídica, és que aquest marc fiscal establert no canviï. Primer preocupa la
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gaire el neguit dels contribuents.
Durant aquesta legislatura, com
ja he dit, no apujarem els impostos. No es poden fer promeses a 10
anys. La voluntat del Govern que sigui és mantenir-se en aquest nivell
de pressió fiscal durant molts anys i
qualsevol acció que es faci que sigui
per simplificar-ho.

càrrega administrativa que els suposa, però segon que el marc fiscal
no incrementi la seva càrrega? El
Govern que és qui ho decideix pot
assegurar o prometre?
Avui és una decisió del Govern. El
Govern té un objectiu en la pressió
fiscal, que ara pensem que és la convenient, que permet el pressupost i
és atractiva i pot ser suportada, ni
que introduïm noves figures com
l’impost de patrimoni. Aquesta és la
primera voluntat. La segona és que

cada cop siguin més simples els impostos que tenim. Tenim la temptació de voler-nos comparar amb certs
països en el que és bo. Amb l’IRPF
ens podrem deduir per cada fill, i per
la casa... però cap va preguntar que
per aquestes deduccions tinguessin
el 30%. Ho hem d’enfocar bé. Tipus
baix atractiu i simple, poques deduccions i poques exempcions.
Si la seva resposta és “aquesta és
la voluntat”, no crec que acontenti

És exagerat que alguns empresaris diguin que ja no hi ha més marge al marc fiscal?
L’estructura de l’empresa andorrana és molt diferent. L’estructura
dels costos és molt cara, els locals,
el terreny, les inversions. També és
veritat que, per contra, els costos
laborals són més barats, més competitius. Però és veritat que els costos d’erradicació del comerç, per
exemple, són més cars. Però si no hi
hagués marge... Si les empreses no
tanquen és perquè guanyen, però al
final tot té un límit i ha de tenir rendibilitat per invertir. Jo, com a governant, si hagués de fer esforços, preferiria apujar la cotització a la CASS,
especialment per la branca de jubilació, o apujar l’impost de societats o
l’IRPF. Apujaria la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

8

fiscalitat i empresa

entrevista amb marc vilallonga, vicepresident de l’aatf

“Pot quedar recorregut en pujar
impostos, però sembla perillós”
Advocat i professor de l’UdA en dret fiscal, Marc Vilallonga ens fa un repàs del dibuix del marc fiscal que s’ha
creat i la seva repercussió en el món empresarial. Des de l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF)
adverteixen que els tributs no han d’experimentar grans modificacions perquè pot generar inseguretat fiscal.
JONATHAN GIL

Amb el nou model fiscal que es va implantar a Andorra, l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF) es
va crear fa tres anys per tenir un paper rellevant.
Portem tres exercicis rodats. El
nombre d’afiliats ha anat en increment entre 80 i un centenar. Principalment són comptables, economistes i
advocats que es dediquen a l’assessorament fiscal, tant als ciutadans d’Andorra com als inversors estrangers.
Els principals objectius de l’associació
són intentar fomentar el coneixement
de la norma fiscal als seus associats
però també a la societat, en general,
i vetllar perquè les normes fiscals siguin tan entenedores i clares com
sigui possible. Així, quan es mira la
memòria d’activitats de l’associació
es constata que és molt activa en formació. Tot es fa amb la voluntat de
difondre la normativa fiscal aplicable
perquè la gent compleixi el nou marc
fiscal de la millor manera possible.
Quina valoració general feu del mapa
tributari que s’està dibuixant? Encara és un esborrany?
No. Crec que no. El que tenim ara
és el nou model de marc fiscal impositiu, que està completament desplegat. Es va desplegar amb l’aprovació
i l’entrada en vigor de l’IRPF. Es va
crear tres figures impositives noves,
que són l’impost sobre societats, l’impost de la renda de no residents i el
d’activitats econòmiques. Aquests impostos començaven a dibuixar el que
era el marc impositiu directe i perquè
aquest estigués completament desplegat i fos comparable amb els països de l’entorn de la Unió Europea feia
falta un impost sobre la renda de les
persones físiques. Va entrar en vigor
l’any 2015. Per tant, no crec que es
pugui parlar que estem amb un esborrany, sinó que estem en consolidació d’un nou model impositiu. De fet,

És normal i
recomanable que hi
hagi petits canvis en
els nous impostos
el ministre Jordi Cinca parla de consolidar el nou marc fiscal, és a dir assentar aquestes noves figures impositives
i fer que la seva declaració funcioni, i a
partir d’aquí fer algunes petites modificacions o ajustos.
Per això dic si encara no està dibuixat del tot, perquè són contínues,
aquestes modificacions o ajustos. O
són normals de cara a l’aplicació de
noves figures impositives?
És normal i et diria que és el reco-

manable. Els models són evolutius i
no poden ser tancats o rígids. Quan
parlem de modificacions, sempre que
no parlem de tocar els elements clau
de l’impost, com són els tipus impositius o les exempcions o els incentius
fiscals, tal com estan configurats, i el
que es fa són canvis per agilitzar processos en la liquidació de l’impost o
canvis aclaridors en la redacció. Això
vol dir consolidar i són canvis que el
que fan és perfeccionar el nou model
impositiu. Quan el Govern parla de
consolidació ho subscrivim perquè és
bo, perquè aporta seguretat jurídica i fiscal, però el problema que critiquem, o el que recomanem, és que
en els primers anys de nou marc fiscal
impositiu directe els canvis que s’introdueixin siguin menors, perquè els
canvis importants el que poden fer és
desincentivar l’arribada d’inversió es-

trangera i el que recomanem és que hi
hagi estabilitat fiscal. Canvis com apujar la pressió fiscal són importants.
Avui no veiem que sigui una preocupació que és sobre la taula, però sí que
és un neguit.
Com ha influït aquest marc impositiu
directe per al món empresarial?
És la introducció de noves obligacions tributàries, que es tradueix en
una càrrega administrativa addicional i en una obligació de contribuir i,
per tant, en un cost fiscal. Això és un
canvi, efectivament. S’ha de veure si
aquesta càrrega fiscal és assumible
pels empresaris. Jo diria que avui, en
el nivell en què està, és assumible
perquè no hi ha hagut cap revolució
o moltíssimes queixes. El que sí que és
veritat és que hi ha un neguit d’agents
econòmics com la Cambra, la CEA o
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l’EFA, que sí que diuen o recomanen
que no es pugui apujar gaire més la
pressió fiscal perquè si no perden certa competitivitat. Potser queda una
mica de recorregut, però sembla perillós. El que veiem és que el Govern no
està parlant d’apujar la pressió fiscal.
S’ha donat una pròrroga per a les esmenes a la llei del règim fiscal de les
operacions de reorganització empresarial que està en tràmit parlamentari.
Sí, ens n’anirem al 17 d’octubre.
Quant a aquesta proposició de llei que
modifica l’impost de societats, primer
que res l’AATF fèiem una valoració positiva d’aquest nou marc fiscal en reestructuracions d’empreses familiars,
per exemple. Entenem que la fiscalitat
no havia de ser un peatge i mantenir
el teixit empresarial sempre és benvingut. En països com Luxemburg o
Espanya també tenen aquest marc.
Fèiem alguna crítica, com la modificació que s’establia en l’impost de
societats que introduïa unes clàusules
antiabús per posar fi a unes planificacions fiscals agressives que s’havien
fet en un entorn anterior a l’impost de
societats. Són operacions com aportacions de béns immobles o mobles en
una societat. El que ens preocupava
és que tingués un efecte retroactiu, és
a dir que les operacions que ja s’havien fet fossin qüestionades. Nosaltres
dèiem que això no era bo, perquè donava lloc a una inestabilitat fiscal, era
un canvi significatiu. Arran del comunicat que vam fer públic el Govern va
confirmar que la redacció potser era
confusa i que no era aquesta la voluntat, sinó que el que es volia era que
hi hagués uns efectes prospectius, cap
endavant. Ara, en la tramitació parlamentària, vetllarem perquè aquesta
redacció sigui clara.
Però també feien més aportacions.
Una altra crítica, i sempre amb
termes constructius, que vam fer en
aquest comunicat és que els últims
governs han acostumat a incorporar
per la via de disposicions addicionals
modificacions que no tenen res a veure amb la llei en concret que s’està
modificant; això ho vam anomenar
tràfic legislatiu. Això no és bo partint
del principi de seguretat jurídica. Per
tant vam demanar que aquest procediment no fos una norma sinó que
s’utilitzés només en situacions d’excepcionalitat.
Però aquesta nova regulació en l’impost de societats omple un buit?
Sí, era una mancança. Hi havia tex-

Per què és millor fixar-se en referents
de marcs fiscals com és el cas de Luxemburg, que ha esmentat abans,
Holanda o Irlanda que no pas Espanya?
D’entrada perquè l’estratègia del
país, i el model que volem, és crear
un marc fiscal competitiu que permeti a Andorra signar convenis de no
doble imposició, que al final són les
autopistes per als diners d’inversió
estrangera i aporten seguretat jurídica. Per tant, si volem atreure inversió,
i també residència passiva, hem de
remarcar l’atractiu que tenim, que és
la seguretat ciutadana. Si el marc fiscal, a més, és raonable, és un possible
motor d’aquesta obertura econòmica
que podrà complementar els altres
motors, que són el comerç, el turisme
i el sector financer.

Hi ha gent que
espera el nou marc
de reorganització
empresarial

Hem de fugir
d’escàndols i
millorar la imatge
d’Andorra

tos, com l’impost de béns patrimonials
i el de plusvàlues, que ja tenien certs
règims de notorietat fiscal a l’entorn
de l’empresa familiar o en operacions
de transmissió de béns immobles a
l’entorn de grups familiars. Ja teníem
alguns dispositius que incorporaven
aquesta notorietat fiscal. El que es fa
ara és incloure en l’impost directe de
societats un règim en aquest sentit i
modificar altres normes. Perquè qualsevol fusió, canvi generacional, dissolució de societat o separació de parelles que puguin tenir l’explotació d’un
negoci, i com a conseqüència d’això
hagin de separar-lo, no suposin un
peatge fiscal, és a dir, que no tributi.
Perquè això pot generar una plusvàlua del negoci que tens en canviar de
mans i, avui, es podia tributar un 10%.

Aquesta modificació ha generat expectativa?
Avui molta gent espera que s’aprovi aquesta llei perquè s’hi introdueixi aquest mecanisme per no gravar
aquest 10%, que en alguns casos pot
ser elevat.
Des de l’executiu s’ha comptat amb
l’AATF per redactar les noves normes?
Nosaltres ja vam expressar el nostre agraïment al Govern per haver-nos
passat els textos en una fase d’avantprojecte de llei perquè opinéssim. Però
el que demanem és que la participació
vagi més enllà i, fins i tot, que sigui
més activa i poder prendre part en la
redacció de la norma des del principi.
Això és una demanda que vam fer.

I anem a l’obertura econòmica.
Aquest Govern i els anteriors ja
van començar l’obertura. I es fa perquè els assessors no andorrans que
han ajudat diferents governs ho han
aconsellat. Per exemple, en el Govern
d’Òscar Ribas, el professor Bricail, catedràtic de Barcelona; després en el
Govern Forné amb el pla Pumping,
d’un economista suís; els consultors
de Mc Kinsey, que van ajudar països
com Dubai i amb els quals es va fer el
Pla 2020 del Govern Pintat, i ara els
consultors americans Monitor Group,
en què aquest Govern Martí s’ha inspirat. Tots apunten el mateix: perquè
l’economia d’Andorra tingui futur
s’han de consolidar els sectors del
turisme i el comerç i el financer, però
s’ha de diversificar perquè altres sectors, com les petites i mitjanes empreses i els autònoms, vinguin, s’instal·lin
i generin riquesa, i diversificar així les
fonts d’ingressos i generar riquesa del
PIB andorrà. Per tant, l’obertura econòmica i el marc fiscal volen atreure
empreses que vulguin instal·larse a
Andorra realment.
Tornem als models referents.
El redactat del marc impositiu sí
que és molt similar a l’IRPF espanyol,
però després hi ha moltes disposicions i el mateix tipus impositiu, que
és molt baix, del 10%, i és on realment el legislador andorrà s’ha fixat
en models impositius que han tingut
èxit en la captació d’inversió estrangera, com els de Luxemburg, Holanda i Irlanda en el marc europeu, però
també Israel. El règim d’exempció de
dividends o de participacions és molt
competitiu i s’ha inspirat en aquests
models. La crítica nostra era sobretot
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El que més preocupa és que aquestes noves normes fiscals i impositives
els generin la mínima càrrega administrativa possible, perquè això vol
dir costos i ineficiència. I en segon lloc
la pressió fiscal. La por que aquesta
pressió fiscal pugui continuar pujant.

sobre l’estabilitat fiscal, perquè no és
bo fer canvis de fons en cada canvi de
Govern, i aquí ens hem d’inspirar en
aquests models més que en Espanya,
que és a la cua en seguretat fiscal.
Amb la proximitat del 2018, els assessors fiscals preveieu més feina
per tot el que comporta l’intercanvi
automàtic d’informació fiscal?
La introducció de la normativa de
l’intercanvi automàtic i d’altres de
transparència fiscal internacional va
girar molta feina el 2015 i el 2016,
perquè la norma ja ha entrat en vigor. És veritat que en el cas de les
persones físiques amb menys d’un
milió d’euros les dades comencen a
ser capturades a partir de gener del
2018, però si tenen més d’un milió ja
els han fet la “foto”, ja els han capturat la informació.
Això ha comportat una fugida de capital.
El que ha passat és que els bancs
han identificat els seus clients per la
residència fiscal. El 2015 i 2016, els
bancs han contactat amb els seus clients. Això ha tingut un efecte pràctic,
perquè els bancs els han recomanat
la regularització i els han ajudat. A al-

tres clients els han recomanat o bé regularitzar la situació o marxar. Segur
que hi ha hagut una fugida de clients,
però els bancs s’han anticipat molt i la
minva de recursos ha estat compensada per l’ingrés de diners nous. Els
bancs estaven preparats. La banca andorrana ha fet una aposta, perquè el
que sí que té és recorregut gestionant
el patrimoni dels clients i té una gran
experiència, i en aquest nou marc del
diner declarat ofereix Andorra com a
plaça per a aquells clients espanyols

o francesos que vulguin tenir una part
dels diners del seu patrimoni diversificada en una zona amb bancs segurs i
solvents.
Però què ha pesat més, el capital que
ha fugit o aquest diner nou?
Segons les dades de l’ABA, el 2016
s’ha crescut un 2,8%. Per tant, n’ha
entrat més que n’ha sortit.
Què és el que més preocupa el contribuent persona física i l’empresari?

Gestoria administrativa i comptable
Gestions d’empresa i particulars

Av. Consell d’Europa, 14, 3r pis
AD500 Andorra la Vella
Apartat de correus 2107
Tel.: (+376) 860 338
angestors@gmail.com

Preocupa també la imatge a l’exterior.
Hem de fugir d’escàndols i s’ha de
millorar la imatge. Andorra ha fet els
deures i els organismes internacionals l’hi estan reconeixent. Però hi ha
certes coses del passat que en aquell
moment es podien fer i són jutjades
amb la moralitat d’avui. I això Andorra
ha d’aprendre a gestionar-ho i ha de
mirar cap endavant, com Luxemburg
i com Suïssa, que també han tingut
moltíssims escàndols però els han sabut gestionar i se n’han sortit.
El Govern Martí ho sap gestionar?
Jo diria que ha d’explicar millor les
coses bones que ha fet. Han de comunicar més. Avui en dia, malauradament, la política d’estruç ja no val.
Avui el que s’ha de fer és comunicar.
Crec que està millorant, es veu un
canvi d’estratègia, però és una opinió
personal.
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homologació amb l’entorn de la unió europea i de l’ocde

Reflexions a l’entorn del
nou marc jurídic i fiscal
Durant els darrers anys el Principat
d’Andorra està immers en un procés
d’obertura econòmica a escala internacional que ha comportat la necessitat d’adaptar el seu marc jurídic i
fiscal a l’entorn europeu i OCDE. Més
que un procés, molta gent convindrà
que Andorra està escometent una
transformació del seu model econòmic amb l’objectiu d’orientar-se com
un centre de prestació de serveis internacional dotat de tots els mitjans
(jurídics i fiscals) per competir lleialment en un món globalitzat.
Andorra ha deixat de ser considerada com a paradís fiscal per l’OCDE
i la Unió Europea (UE). El Principat és
avui un Estat que compleix amb els
estàndards i les normes internacionals vigents en matèria de transparència i compliment fiscal, i té una voluntat de continuar-ho fent, però, en
igualtat de condicions amb la resta
d’estats de la UE i dels països membres de l’OCDE.
La configuració del marc fiscal andorrà en matèria d’imposició directa es va acabar de completar amb
l’aprovació, el 24 d’abril del 2014, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, una vegada implantats
els impostos que graven les rendes
empresarials, tant de les persones
físiques com de les persones jurídiques, com també dels no residents
fiscals. A l’hora de modelar aquest
nou marc impositiu directe, el legislador andorrà ha considerat les
tendències i els referents impositius
prevalents i vigents als estats membres de la UE i als països membres
de l’OCDE.
Un dels pilars en el procés d’obertura econòmica del Principat d’Andorra el constitueix la possibilitat de
subscriure convenis per evitar la doble imposició (en endavant, CDI) amb
altres estats, que atorguin un marc
fiscal favorable per a les inversions
cap a Andorra i des d’Andorra. És per
aquest motiu que l’existència d’uns
impostos directes homologables es
revela com un factor decisiu sense el
qual la majoria d’estats –i, en particular, els nostres veïns França, Espanya i Portugal– no haurien estat dis-

posats a la signatura d’un CDI amb
Andorra.
L’existència d’un tipus nominal del
10% com a tipus màxim i com a tipus general en els impostos directes
anteriorment esmentats, amb l’existència de règims especials i incentius
fiscals, configura un marc fiscal moderat, atractiu i competitiu en l’entorn de la UE i de l’OCDE que hauria
de contribuir en el futur a l’estímul de
l’economia andorrana.
Aquest entorn fiscal moderat i
competitiu, sumat a la no existència
d’un impost que gravi el patrimoni
ni d’un impost sobre successions o
donacions, i juntament amb el fet
que Andorra és un país extraordinàriament segur i saludable, hauria
de permetre atraure residències de
persones físiques i les seves famílies
amb un perfil patrimonial alt, així
com la localització a Andorra d’activitats econòmiques.
Ara bé, perquè el Principat es converteixi en un centre internacional de
prestació de serveis i perquè aquesta
estratègia i aposta d’obertura econòmica tingui èxit, és necessari obtenir
una reducció de la tributació en origen dels fluxos de rendes via la firma
d’una bona xarxa de CDI, millorar les
infraestructures (heliport) i millorar
la professionalització dels serveis ate

nent els estàndards internacionals.
Aquest propòsit d’atraure inversió
estrangera per dinamitzar l’economia andorrana no serà fàcil a causa
de l’enorme dèficit de notorietat a
escala internacional que té Andorra.
O bé no ens coneixen en el món, o bé
ens coneixen malament. I aquest fet
ens obliga a un esforç de divulgació
internacional (Road Show) per presentar-nos al món i explicar les bondats
del nostre petit país i del seu nou
marc jurídic i fiscal.

O bé no ens
conexien en el
món, o bé ens
coneixen malament
D’altra part, vetllar constantment
pel cabal reputacional i la bona
imatge del Principat en el si dels
organismes internacionals (GAFI,
Moneyval, Greco, IMF, UE, etc.) és
una qüestió necessària i primordial. S’ha d’evitar i fugir d’escàndols
que afecten el bon fer i la reputació
d’Andorra.
La seguretat jurídica, entesa com
a claredat i estabilitat de la norma

en el temps, és un altre element clau
per donar confiança als inversors
i convertir Andorra en una plaça i
centre internacional atractiu (és per
això recomanable no canviar les lleis
a cada canvi de Govern). Aquest concepte de seguretat jurídica i “seguretat fiscal” és indispensable per tenir
èxit en aquesta estratègia d’obertura
econòmica.
Els esforços fets per Andorra per
entrar en el concert de les “nacions
fiscals” són lloables i els CDI signats
amb l’Estat francès i l’Estat espanyol,
tots dos actualment en vigor, en són
la prova.
Les negociacions encetades amb
la UE per a la firma d’un acord d’associació semblen ben emmarcades.
Andorra negocia juntament amb Mònaco i San Marino un major encaix
amb la UE que permeti al nostre país,
juntament amb aquests altres petits
estats, poder accedir al mercat interior europeu, el mercat més important
del món, format per 500 milions de
persones. Una incorporació al mercat
interior europeu obriria grans expectatives per a Andorra i aportaria un
gran nombre de beneficis per als andorrans i per a les seves empreses.
Tot això representa un canvi profund del model econòmic andorrà
que aposta clarament per la normalització de les seves relacions amb la
UE, l’adaptació i homogeneïtzació internacional, l’obertura de la inversió
estrangera i la competitivitat.
Aquest nou marc jurídic i fiscal,
unit amb un entorn i model de vida
incomparables, ens fa ser optimistes,
tenir esperances i creure que Andorra té futur com una plataforma competitiva per a inversions estrangeres.
El nostre petit país, amb més de set
segles d’existència com a Estat independent, ha demostrat tenir una
gran capacitat per recuperar-se de
les greus crisis que ha pogut conèixer
al llarg de la seva història.
Acabarem aquestes reflexions encoratjant el nostre Govern i legislador perquè continuïn amb aquest
procés d’obertura econòmica, de
normalització i de competitivitat que
ha de ser un dels vectors de creixement del Principat per les pròximes dècades. I encoratgem el nostre Govern a defensar i millorar la
notorietat del nostre país amb accions
decidides de divulgació internacional.
Associació d’Assessors Tributaris i
Fiscals d’Andorra (AATF)
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Inspecció i control de gestió de
tributs incoa 95 sancions al 2016
JONATHAN GIL

Malgrat que el grau d’acompliment de
les obligacions tributàries és satisfactori, segons assegura el mateix director
general del departament de Tributs i
de Fronteres, Albert Hinojosa, des del
servei també es doten d’esforços per
lluitar contra l’economia submergida,
que saben que existeix, i també perquè aquells obligats tributaris que no
compleixen les seves obligacions siguin
sancionats. Hinojosa xifra en 70 els expedients que obre de mitjana anual el
servei de control de gestió i d’inspecció.
Tot i que l’any passat en van ser 95 les
sancions imposades des d’aquest departament.
“Els expedients són de tipologia diferent, des d’obligats tributaris no censats, a fins i tot incompliment d’obligacions, en el sentit que no presenten
declaracions i no responen, fins a expedients d’inspecció en què es detecta en
la declaració despeses no justificades, o
fins i tot aplicació de deduccions que no
toquen”, comenta Hinojosa.
Per tal d’aconseguir acabar amb
aquesta economia submergida i tenir
un acompliment més alt de l’obligació
dels impostos, el servei d’inspecció creua les dades amb el registres públics
i miren els que no estan registrats en
el d’activitats econòmiques o en el registre tributari, i també s’actua per
alguna denúncia particular. La trobada d’incompliments pot ser fortuïta,
perquè alguns cops es troben obligats
tributaris no censats quan s’obre un
expedient per un altre motiu com, per
exemple, una factura i et pot arribar un
no declarant.

SANCIONS
95
sancions va incoar el departament de Tributs i Fronteres al 2016. S’incrementa,
doncs, la mitjana d’anys anteriors on els expedients es
xifraven en 70

52
infraccions simples, com la
manca de presentació de declaracions o incompliments
de requeriment d’informació
o de documentació

7
Els empresaris i professionals estan obligats a inscriure’s en el cens
d’obligats tributaris, però hi ha altres
registres públics que estan relacionats
amb activitats econòmiques i que no
coincideixen al 100% entre ells. Hi ha
una disposició que diu que si una societat durant dos exercicis seguits no
presenta la declaració se l’expulsa del
cens d’empresaris i professionals i es fa
una nota que ho explica en el cens de
societats.

“Els mecanismes són diversos per
lluitar contra això, i els impostos són recents i l’incompliment tampoc és elevat com per fer un estudi a gran escala
de l’eventual frau fiscal que hi hagi. A
poc a poc, serem més precisos d’arribar a xifrar el nivell d’economia submergida”, explica el director de Tributs.
Segons Hinojosa no és una tasca fàcil. “Des de fora pot semblar fàcil la detecció però no és tan evident. Aquí hem
de veure qui ho fa per desconeixement,

L’ÚS D’ENERGIES
RENOVABLES ÉS
UNA DE LES
NOSTRES
ESPECIALITATS

Av. Verge de Canòlich, n. 124, 1r-1a
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

Tel.: +376 325 422 | +376 814 983
ecm.enginyeria@andorra.ad
www.enginyeria-ecm.com

infraccions van ser per l’incompliment de les obligacions que són de caràcter
comptable

36
defraudacions per deixar
d’ingressar els deutes tributaris, no presentar declaracions, ometre dades, o gaudir
indegudament de beneficis
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descuit o indolència i qui verdaderament va a buscar el benefici directe de
no declarar. Crec que el percentatge
més alt és el de la indolència, els que
pensen ja vindran a buscar-me”, diu.
Tot i això, i malgrat que no es deixa
de treballar per trobar aquesta economia submergida, “no és una preocupació que té el Govern”, manifesta Hinojosa.
Segons el director de Tributs i de
Fronteres, “l’objectiu en aquests primers anys del marc fiscal és que la gent
sigui coneixedora de les seves obligacions i que s’habituïn en el compliment
de les obligacions periòdiques. Ara ens
dediquem a fer que el que es presenti
estigui bé”.
5.500 DECLARACIONS
El grau d’acompliment és difícil de
comptabilitzar perquè es desconeix el
nombre de declaracions reals que hi
hauria d’haver. Tot i això, en els darrers anys la xifra ha girat al voltant de
les 5.000 declaracions, i des de l’executiu es mostren “altament satisfets
pel nivell d’acompliment d’obligacions
tributàries i a més perquè són estables
en el temps. Sempre, però, van in crescendo, però ronden aquesta xifra de les
5.000 declaracions”, explica el director

A poc a poc
serem més precisos
a xifrar l’economia
submergida

Ara ens
dediquem a fer que
el que es presenti
estigui bé

del departament de Tributs.
Al 2013 hi va haver 5.080 declaracions de l’impost de societats i al 2015,
5.500. Augmentem, segons Hinojosa,

“dins d’una estabilitat”.
Un altre element destacable és l’increment progressiu de les declaracions
en línia. El més destacat és l’IGI (Impost

General Indirecte), del qual en la darrera campanya de gener es van presentar el 70% de les declaracions per via
telemàtica.
Pel que fa a l’IS (Impost de Societats), “estem per sota, és més complicat de fer la declaració i s’està pel 40%
de declaracions fetes per internet”.
Per altra banda, en altres impostos
com l’Impost de Renda de les Persones
Físiques encara és molt baixa la incidència en línia. “On tenim un gran marge de progressió i on hem de fer més
esforços és amb l’IRPF, que al 2016
vam acabar amb un 25% de les declaracions via telemàtica”, va dir Hinojosa.
“Pel que fa al cens d’obligats tributaris estem amb el 90% d’acompliment,
però és veritat que és el cens dels que
tenim identificats”, reconeix el director
general de Tributs i de Fronteres.
Hinojosa considera que un dels objectius del seu departament ha de ser
aquesta lluita contra l’economia submergida “i aquí es dediquen esforços
en matèria d’inspecció i en el pla de
control fiscal que s’aprova anualment.
Aquesta és una de les activitats a les
quals es destina recursos i anualment
es té una activitat destinada a la recerca d’obligats tributaris que no estan
censats”, va comentar.

Perdut en
l’IRPF?
Marc Palau
COMPTABILITAT
FISCALITAT
CASS
NÒMINES
ASSESSORAMENT EMPRESARIAL
CREACIÓ DE SOCIETATS

T’ajudem a
trobar la sortida!

Príncep Benlloch, 8 - baixos
AD200 ENCAMP
Tel. 854 900
mpcomptabilitats@andorra.ad
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INSPECCIÓ I DUANA

No només és tracta
d’estar assegurat, si no
de gaudir la vida al
màxim i dormir tranquil,
perquè aquí estaràs
protegint la teva família,
la teva salut, els teus
béns i els actius de la
teva empresa davant
qualsevol situació
desfavorable.

C/ Callaueta núm. 19 baixos
AD500 Andorra la Vella
Tel: +376 800 201
Fax: +376 801 203

Tributs disposarà de
més recursos
El departament de Tributs i Fronteres
té previst un increment de recursos
humans en els propers anys de manera constant, per tot el desenvolupament del marc fiscal que s’està esdevenint al Principat. Així ho va avançar
el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa.
En un principi, per aquest any hi ha
pressupostades set places, dues per
a reforçar la plantilla d’inspecció i de
control i cinc per al departament de
Duana.
Hinojosa va remarcar la dificultat
de trobar personal per ocupar càrrecs
de perfil més alt, ja sigui per concurs
intern o extern. “Costa reclutar, no és
senzill incorporar personal. Hem fet
algun concurs i no hi ha gaires candidats. Són perfils de caps d’àrea. Hem
d’estudiar per què ens passa això. A
nivell administratiu sí que n’hi ha,
però en l’àmbit especialitzat de més
alt nivell sí que ens trobem amb dificultats a l’hora de trobar la gent”, va
concretar.
Tot i això, malgrat que des del departament són conscients que necessiten i necessitaran més recursos
humans en els propers exercicis, no
volen fer plans futurs de plantilla perquè estan a l’espera de com quedarà
configurada la futura Agència Tributària Nacional. “Hem intentat no sobredimensionar un departament tenint
en compte que a mitjà i curt termini
tenim el projecte de fusionar-nos amb

l’Agència Tributària Nacional, i que
encara no sabem quant personal dels
comuns s’alliberarà per incorporar-se
al nou ens”, va explicar el director de
Tributs i Fronteres.
El pla anual d’actuació per al 2017
del departament era treballar per assolir aquesta Agència Tributària Nacional en la qual es té previst que s’integri la gestió de tots els tributs de totes
les administracions públiques, el Govern i tots els comuns. L’objectiu final
és fer una gestió unitària dels tributs,
“això depèn de l’acord polític i de la
voluntat de voler anar cap allà. I de
moment encara no està tancat, això”,
va puntualitzar Hinojosa. Aquest projecte sembla que està en standby, a
l’espera de les negociacions de la reforma de la Llei qualificada de competències i transferències entre les set
corporacions i l’executiu, que encara
estan negociant.
Tanmateix, el director de Tributs
i Fronteres ha expressat que des del
departament “treballem en l’àmbit
de projeccions i planificacions i la feina que s’ha de fer, però necessitem
aquesta manifestació de l’acord polític. Des del Govern podem aportar el
gran pes. Però necessitem la intervenció de la resta d’institucions”, va comentar.
Amb tot el desenvolupament del
marc fiscal, Hinojosa reconeix que és
un departament que creixerà en recursos.
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Els darrers cinc anys han estat intensos amb un desplegament del marc
tributari al qual els empresaris han
hagut d’adaptar-se incorporant noves obligacions. Amb I’Impost sobre
la Renda dels No Residents (IRNR) al
2011, però amb els nous impostos
de societats i d’activitats econòmiques (IS i IAE), al 2013 amb l’Impost
General Indirecte (IGI) i culminant tot
aquest procés impositiu amb l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques
(IRPF). Avui dia es pot dir que aquests
impostos, amb una trajectòria curta
en el temps, han tingut una aplicació
normalitzada. El tipus general unificat
als directes amb el 10%, i la promesa reiterada per part dels mandataris
que no es modificarà aquest tipus,
crea un marc competitiu que vol ser la
marca per l’atracció d’inversió estrangera i de residències passives. Aquest
tipus baix converteix el Principat en
una “atractiva jurisdicció que s’ha de
complementar amb l’obertura econòmica i pot fomentar aliances amb
empreses internacionals que fins ara
no havien pogut gaudir dels avantatges competitius del nostre país, tant
per al desenvolupament de projectes
locals, com si l’objectiu és l’expansió
internacional i l’impuls de noves iniciatives aprofitant les grans oportunitats que el món els ofereix”, diu la

mateixa CEA.
Tot i això −perquè ja ha desaparegut el segell de paradís fiscal, i perquè
segons el ministre Jordi Cinca estem
ja a la classe dels primers de fer els
deures internacionals en matèria de
transparència− tot just avui es té previst que s’aprovin noves lleis que van
en aquesta línia, com són el projecte
de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i el projecte de llei de
prevenció i lluita contra el blanqueig
de diners o valors i el finançament
del terrorisme. A més a més, al juliol
també hi ha prevista la modificació
del codi penal amb la tipificació del
delicte fiscal.
Els darrers deures fets van ser
l’aprovació de la Llei d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia
i d’intercanvi d’informació espontani
en matèria fiscal, el passat mes de
març. I el més recent, al juny, va ser
la signatura del Conveni multilateral
de l’OCDE d’aplicació de les mesures
del Sistema Fiscal Internacional, les
BEPS. Aquestes mesures comportaran
noves modificacions legislatives sobre
tot en l’anul·lació i canvis dels règims
especials de l’impost de societats.
L’adaptació legislativa, tanmateix, no
té fi, perquè com afirma Cinca, és una
nova dimensió en moviment constant.

Assessorament
SOCIAL
FISCAL
COMPTABLE
LABORAL
COMERCIAL
Sol·licitud de registre de comerç, contractes comercials i
laborals - Comptabilitat - Gestió de personal, nòmines,
acomiadaments, liquidacions, declaracions, Immigració,
residències, nacionalitat, permís de conduir,
vehicles - Sol·licituds al Govern, comuns, Batllia,
Seguretat Social (CASS) - Prescripció d’assegurances.
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