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MILLORAR LA
RELACIÓ AMB ELS
CONTRIBUENTS
El programa anual d’actuació del departament de Tributs i de Fronteres
per aquest 2019, que dona continuïtat als programes dels anys anteriors, fixa com a línies principals d’actuació l’estudi de la bretxa fiscal (tax
gap), la implementació d’una nova
plataforma en línia i la creació de
l’Oficina del Contribuent.
La bretxa fiscal és la diferència entre la quota impositiva que els obligats tributaris haurien de pagar i el
que paguen dins del període voluntari, i determina la diferència entre la
recaptació potencial de l’Estat amb la
real. Aquest indicador dona informació sobre els diners no recaptats i el
frau fiscal, però també dels incompliments involuntaris, com l’aplicació
incorrecta de la norma o el seu desconeixement, els retards en el pagament i els impagaments, entre altres.
Informació cabdal a l’hora de fixar la
política fiscal i els objectius de l’administració tributària.
Però el programa preveu també el canvi

i implementació d’una nova plataforma en línia que ha de millorar la
relació entre els contribuents. En la
mateixa línia, es vol crear l’Oficina
del Contribuent, amb la voluntat de

El departament de
Tributs i Fronteres
estudiarà la
bretxa fiscal i crearà
l’Oficina del
Contribuent
millorar progressivament i de simplificar els tràmits administratius.
L’oficina rebrà i tramitarà les queixes o suggeriments formulats
pels contribuents per revisar
el funcionament, la forma
de prestació o la qualitat
dels serveis prestats
pel departament.
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Respostes sobRe els
pRincipals impostos
Són moltes les preguntes que sorgeixen quan es parla
d’impostos, taxes i d’altres. En les següents pàgines responem
les preguntes clau sobre els quatre impostos més destacats:
l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost de
societats, l’impost sobre la renda dels no residents i de l’impost
general indirecte.

1

iRpF

Què grava?

L’impost sobre les persones físiques (IRPF) grava
les rendes obtingudes per les persones físiques que
rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà, amb independència del lloc on s’hagin
produït i de l’Estat on estigui establert el seu pagador. A través de l’IRPF queden gravades les rendes del treball, del capital mobiliari i immobiliari
i aquelles fruit de les activitats econòmiques. És a
dir, queda gravada la renda mundial obtinguda per
l’obligat tributari.

2

Qui el paga?

Tothom està subjecte a aquest impost, tot i que
aquells amb rendes per sota dels 24.000 euros anuals en queden exempts.

Quan es paga?

La declaració de l’IRPF i corresponent liquidació
cal fer-la entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de
l’exercici següent. No tenen obligació de presentar
la declaració les persones físiques que únicament
obtinguin: rendes del treball o rendes del capital

is

Què grava?

L’impost sobre societats (IS) grava els beneficis obtinguts per part de les societats.

Qui el paga?

Són les mateixes societats (empreses, associacions, entitats públiques i parapúbliques) les que
han de pagar-lo.

Quan es paga?

La liquidació de l’impost es fa el mes de juliol, però durant el setembre s’ha de fer un pagament a compte que es calcula amb el 2,5% dels
beneficis de l’activitat o negoci de l’any anterior,
i que després, en el moment de fer la liquidació
final, es descomptarà.

Quins tipus impositius té?

El tipus general de gravamen és del 10%. La quota

de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el
tipus de gravamen a la base de tributació. Per als
obligats tributaris d’aquest impost que es constitueixin com a nous empresaris d’una nova activitat empresarial o professional i que tinguin uns
ingressos inferiors a 100.000 euros, el tipus de
gravamen aplicable durant els tres primers anys
d’activitat és del 5% per a la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000 euros i del 10%
per a la base de tributació restant.

mobiliari que hagin estat sotmeses a retenció o
rendes exemptes.

Quin tipus impositius té?
El tipus de tributació és del 10%. Existeix, però, un
tipus equivalent del 5% per a les rendes compreses entre 24.000 i 40.000 euros, i s’aplicarà en la
quota de tributació a través d’una bonificació màxima de 800 euros per l’obtenció de determinades
rendes.
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Comença la
campanya de
l’

2018

No esperis fins el

30 de setembre

Més informació: www.impostos.ad
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IGI

Què grava?

L’impost general indirecte (IGI) grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals en el desenvolupament de la seva activitat
econòmica, així com les importacions.

Qui el paga?

L’IGI el paga el consumidor final en adquirir un
bé o consumir un servei. Ara bé, qui ha de fer la
liquidació és l’empresari o el professional. Periòdicament ha de presentar una declaració davant
l’administració tributària en la qual ha de restar

4

l’IGI que ha suportat de l’IGI que ha repercutit.
El resultat obtingut és l’import de l’IGI que ha de
pagar per compte del consumidor final o l’import
de l’IGI que l’administració tributària li ha de retornar.

tació és trimestral: abril, juliol, octubre i gener. En
els altres casos, la presentació és mensual.

Quin tipus impositius té?

Els obligats tributaris han de presentar la declaració periòdicament en funció de la xifra anual
de negoci pel conjunt d’activitats dutes a terme de
l’any anterior. Així, per a xifres inferiors a 250.000
euros, la presentació és semestral, al juliol i al gener. Per a xifres fins a 3.600.000 euros, la presen-

El tipus impositiu general és del 4,5%, però
existeixen quatre tipus més. El tipus superreduït (0%) s’aplica a l’assistència sanitària o l’educació, entre d’altres. El tipus reduït (1%) és per a
aliments, aigua i llibres, i el tipus especial (2,5%)
afecta el transport públic de persones, entre altres
béns i serveis. Finalment, hi ha un tipus incrementat, del 9,5%, d’aplicació als serveis bancaris
i financers.

Les empreses andorranes que paguin rendes a
empreses o persones que no resideixen a Andorra
amb relació a serveis realitzats a Andorra han de
retenir l’import resultant d’aplicar el tipus impositiu a l’import de la factura en concepte d’impost.

han retingut l’impost en les factures pagades a no
residents durant els mesos d’abril, juliol, octubre
o gener immediatament posterior a la retenció
l’hauran de satisfer davant el ministeri competent.

Quan es paga?

IRNR

Què grava?

L’impost sobre la renda dels no residents fiscals
(IRNR) és un impost que s’aplica a les persones
o les empreses que obtenen rendes al Principat
d’Andorra i que no resideixen a Andorra. És a dir,
grava les rendes obtingudes al país a aquells que
viuen fora de les nostres fronteres.

Qui el paga?

Aquest impost l’han de pagar les empreses i les
persones que no resideixen a Andorra i que han
obtingut beneficis al territori andorrà perquè
han prestat algun servei a Andorra o perquè lloguen pisos a Andorra, per posar alguns exemples.

Quan es paga?

La liquidació d’aquest impost es fa trimestralment: abril, juliol, setembre i gener. Al setembre, aquells no residents fiscals amb establiment
permanent, cal que facin un pagament a compte
i s’ha d’ingressar i presentar al ministeri encarregat de les finances la declaració de retenció i
d’ingrés a compte. Les empreses andorranes que

Quin tipus impositius té?

El tipus impositiu general és un 10% sobre
l’import de la factura pagada. Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànons, l’impost és
d’un 5% de la factura pagada, i per les reassegurances un 1,5%. Si es tracta de lloguers d’immobles, s’aplica una reducció d’un 20% sobre l’import rebut.
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ALTRES IMPOSTOS

ISI Assegurances

És l’impost indirecte que grava els serveis d’assegurança que tinguin com a
objectiu la cobertura de riscos, excloent
el règim de seguretat social i els productes de capitalització com poden ser fons
de pensions o plans de jubilacions. El tipus impositiu és del 4%. Aquest impost
el paguen les empreses asseguradores.

Impost sobre el joc d’atzar

Aquest és un impost que grava la celebració o l’organització de certes categories de joc. La base impositiva pot ser,
segons el tipus d’activitat del joc, o bé
el producte brut del joc, o les quantitats
jugades, o el valor dels premis, o el sobrepreu. El tipus impositiu també varia
entre el 3% i el 25% en funció del tipus
d’activitat del joc. Són aquelles persones que operin, organitzin o desenvolupin les activitats del joc gravades les
responsables de pagar l’impost.

ITP i Plusvàlua

L’impost sobre les transmissions patrimonials grava les transmissions de
béns immobles. El tipus impositiu és
del 4% (un 1% del Govern i un 3% del
comú corresponent). L’impost de plusvàlua justament grava les plusvàlues
que es posin de manifest en les transmissions patrimonials, oneroses o lucratives inter vivos de béns immobles.
El tipus impositiu va de l’1% al 15%.
Mentre que l’ITP el paga qui compra el
bé immoble, la plusvàlua correspon pagar-la a qui el ven.

Impostos especials

Els impostos especials són uns impostos que graven determinats productes
com per exemple el tabac, l’alcohol i
també els hidrocarburs. Els tipus impositius varien en funció de quin sigui
el producte. Aquest impost el paga l’importador d’aquests productes.

CATALÀ
CASTELLÀ

ANGLÈS

ITALIÀ

FRANCÈS

Traduccions i correccions
de tot tipus de documents
Traductors jurats
inscrits en el Registre
Av. Meritxell, 9, 4t-5a, AD500 Andorra la Vella · Telèfon 814 840 · a/e

entre d’altres
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EL FOC I LLOC I ALTRES IMPOSTOS
Els impostos i taxes comunals varien per a cada parròquia. Totes tenen un impost de foc i lloc,
encara que d’imports diferents. I també totes graven, mitjançant taxes, diferents serveis públics,
tot i que determinats comuns ho fan de forma genèrica i d’altres més desglossadament.

ANDORRA LA
VELLA
El foc i lloc a la capital és de 25 euros
per persona física d’entre 18 i 65 anys.
Els residents a la parròquia també
paguen taxes en concepte d’higiene
pública i per enllumenat públic. L’impost sobre la propietat immobiliària
edificada varia en funció dels metres
quadrats i és més baix si es tracta de la
residència habitual. Pels rendiments
arrendataris també es paga un percentatge com a impost. Per la radicació d’activitats econòmiques l’impost
també varia en funció dels metres
quadrats i de la localització del local.
Les activitats econòmiques també han
de pagar higiene pública i enllumenat.

ESCALDES
ENGORDANY
El foc i lloc puja a 24 euros per persona
física d’entre 18 i 65 anys, que també
han de pagar taxes en concepte d’higiene pública i enllumenat públic. L’impost sobre la propietat immobiliària
varia en funció de la superfície, i pels
rendiments arrendataris també cal satisfer un percentatge en concepte d’impost. Pel que fa a les activitats econòmiques, per la seva radicació l’impost
varia en funció dels metres quadrats i
de la localització, i també tributen per
higiene pública i enllumenat.

ENCAMP
L’impost del foc i lloc encampadà és de
23,5 euros per persona física d’entre 18
i 65 anys. Aquí també es paga una taxa
per higiene pública però no en concepte d’enllumenat públic. També hi
ha un impost sobre la propietat immobiliària edificada. El tipus impositiu
d’aquest és fix, de 0, 55 euros per metre
quadrat. Si no està construït, el tipus
de gravamen és del 0%. De la mateixa
manera, hi ha un percentatge dels rendiments arrendataris per satisfer en
concepte d’impost. Per les empreses,
l’impost sobre la radicació d’activitats
econòmiques es determina en funció
dels metres quadrats i de la localització. També han de satisfer higiene pública, però no enllumenat.

LA MASSANA
A la Massana, l’impost del foc i lloc té
un import de 26 euros que han de pagar tots els residents de la parròquia
d’entre 18 i 65 anys. Aquí cal satisfer
les taxes d’higiene pública i enllumenat públic. L’impost sobre la propietat
immobiliària edificada té un import
fix per metre quadrat i pels rendiments arrendataris s’ha de satisfer un
percentatge en concepte d’impost. Pel
que fa a les activitats econòmiques,
l’impost de radicació és fix per metre
quadrat, mentre que les taxes d’enllumenat i higiene pública per a les
empreses varia en funció de la superfície i del tipus d’activitat.

ORDINO
A Ordino l’impost del foc i lloc puja
24 euros per persona física d’entre 18
i 65 anys. Aquí les taxes són de serveis
públics en general. L’impost sobre la
propietat immobiliària edificada és
fix per metre quadrat, però hi ha un
tipus reduït per a determinats béns
immobles. Els rendiments arrendataris tributen amb un percentatge
d’aquests, però amb un mínim per a
cada unitat immobiliària arrendada.
L’impost sobre la radicació d’activitats econòmiques varia en funció de
la superfície del negoci i la seva localització.

i 65 anys. En canvi, les taxes d’enllumenat i higiene pública van per unitat
familiar. L’impost sobre la propietat
immobiliària edificada té un tipus de
gravamen fix per metre quadrat i l’impost sobre els rendiments arrendataris és un percentatge fix. Pel que fa a
les activitats econòmiques, l’impost de
radicació varia en funció de la superfície i de la localització. La taxa d’higiene pública és fixa per cada metre
quadrat però la d’enllumenat públic
va en funció de la quota tributària de
la radicació.

CANILLO
SANT JULIÀ
DE LÒRIA
L’impost del foc i lloc lauredià puja
per sobre dels 42 euros i l’han de satisfer les persones físiques d’entre 18

El foc i lloc de Canillo és de 23 euros
per persona física d’entre 18 i 65 anys.
Les taxes d’enllumenat i higiene pública són fixes també per a les persones físiques, però varien per a les activitats econòmiques: les que ocupen
una superfície inferior als 70 metres
quadrats satisfan una quantitat, i per
sobre d’aquesta superfície una altra,
més elevada. Aquí hi ha un
impost sobre la construcció,
però no sobre la propietat
immobiliària edificada ni
pels rendiments arrendataris.
L’impost sobre radicació d’activitats econòmiques varia segons els metres quadrats i la
seva localització.
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Molt Més que
un servei de
coMptabilitat
Per a Assessors Associats
P&E el més important és la
qualitat en l’atenció al client,
per això els seus serveis són
transparents
Conèixer i complir amb les obligacions de la teva empresa dins dels terminis establerts és una feina feixuga, és
per això, entre altres coses, que és interessant comptar amb els serveis d’Assessors Associats P&E, una assessoria
fiscal i comptable que ofereix una
atenció integral als seus clients, un
servei complet, transparent i adaptat a
les necessitats reals de cada empresa.
A més de portar la comptabilitat al
dia, fet que permetrà adoptar les decisions més correctes en els moments més
adequats, el departament de compta-

bilitat d’Assessors Associats P&E també aporta els coneixements que l’experiència comptable els ha ofert sobre
els diferents sectors d’activitat empresarial per oferir una tranquil·litat en
els terminis establerts.
De la mateixa manera, i per a un
servei complet i per aconsellar molt
millor els clients, Assessors Associats
P&E compta amb especialistes jurídics
i de fiscalitat internacional. Tanmateix, ofereix un servei de gestió de tot
tipus de tràmits amb l’Administració
pública, així com assessorament en
creació d’empreses i inversions estrangeres. Tot per donar un servei personalitzat a les necessitats de cada client.
Així ens ho explica la sòcia i responsable del departament de comptabilitat, Domi Paredes, que afegeix que des
d’Assessors Associats P&E s’ofereixen

assessors associats P&e

unes tarifes mensuals als seus clients
en funció dels moviments comptables
que té l’empresa. Així, i amb revisions
trimestrals d’aquestes tarifes, el preu
s’adapta a la realitat de cada empresa.
Igualment, no hi ha sorpreses ni
sobrecostos quan arriben les declaracions i liquidacions d’impostos, doncs
ja s’inclou en la tarifa mensual. Paredes assegura que el servei i les tarifes
ofereixen una “total transparència” al
client, que és “el més important” per a
Assessors Associats P&E.

La falta de temps, dubtes...
La gestió comptable no
és fàcil, deixa-ho a les
nostres mans

10 | ESPECIAL

2019 | ORGANISMES D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

LES SICAV: QUÈ SÓN I QUINS
AVANTATGES APORTEN?
Una Sicav és una forma
d’organisme d’inversió
col·lectiva, supervisada per
una autoritat financera que
aporta seguretat als inversors.
Últimament es parla molt de les Sicav
i se’ls atribueixen innumerables avantatges tributaris, però què hi ha de cert
en tot plegat? Una Sicav “no és més que
una de les dues formes jurídiques que
pot adoptar un organisme d’inversió
col·lectiva (OIC)”, expliquen els experts
de la gestora de patrimonis Fimarge,
que pot ser el fons d’inversió tradicional, sense personalitat jurídica, o amb
forma societària i amb un funcionament similar al de les societats anònimes, encara que amb particularitats.
A Andorra, per constituir un OIC
cal un patrimoni de com a mínim
1.250.000 euros. Pot ser inferior en cas

L’AUTORITAT FINANCERA SUPERVISA LES SICAV, EL QUE DONA TRANQUIL·LITAT ALS INVERSORS.

que no designin societat gestora, però
creix fins als sis milions en els casos
d’OIC de caràcter immobiliari.
Ara que ja sabem què és una Sicav
i quin patrimoni es necessita per crear-la, hem de conèixer els avantatges

que aporten. En general són “molt
similars als d’invertir mitjançant un
fons d’inversió o qualsevol altre vehicle d’inversió col·lectiva: optimitzar la
tributació de les plusvàlues”, exposen
des de Fimarge, que afegeixen que les

SERVEI DE COMPTABILITAT
PRESENTACIÓ DELS
COMPTES ANUALS
TRÀMITS A GOVERN I
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Sicav apareixen a països amb càrregues fiscals importants “com un instrument per tractar d’evitar l’evasió
fiscal i afavorir la tributació de grans
patrimonis financers”. A Andorra,
però, l’avantatge és que la Sicav “no tributa per les inversions que fa”. A part,
el principal avantatge és que les Sicav
estan regulades, supervisades per l’Autoritat Financera Andorrana i auditades per una firma independent, el que
“aporta un major grau de tranquil·litat
i seguretat als inversors”.
Avui en dia, tant les Sicav com els
fons d’inversió gaudeixen, tant a Andorra com a la resta de jurisdiccions,
del que es coneix amb l’expressió “neutralitat fiscal”, que és el tipus impositiu
sobre els beneficis és mínim (de l’1% a
Espanya o del 0,01% a Luxemburg, per
exemple). La fiscalitat de les Sicav “es
trasllada habitualment a l’IRPF de
l’inversor”, i per tant, mentre no es
venguin les participacions no es tributarà per les plusvàlues que es puguin
obtenir. Així, és important entendre
que les Sicav no són en cap cas instruments d’evasió fiscal, sinó que com a
molt retarden l’obligació tributària,
la qual cosa pot comportar, també, la
pèrdua dels guanys.

Estalviï
temps,
nosaltre
s ens
ocupem
de tot

C/ De les Boïgues s/n, ediﬁci Pic Blanc, 6è pis, porta 600, Escaldes-Engordany · Tel. 326 332
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AILÈ

“tenim el dret de pagar el
que ens correspon, no més”
Joan Oliver va ser escollit
president de l’Associació
d’Assessors Tributaris i
Fiscals tot just fa un any,
si hi arriba. Fa gairebé una
quinzena d’anys que es
dedica a l’assessorament
fiscal i tributari, primer
al ministeri de Finances
desenvolupant algunes de
les lleis fiscals, i després
des del sector privat.

Em sembla que qui més qui menys es
fa un embolic amb això dels impostos.
Jo diria que pot ser normal en un país
on proveníem d’una inexistència pràcticament d’impostos, tributs, taxes...
Estàvem acostumats que havíem de
pagar algun impost o tribut vinculat a
temes comunals i algun impost sobre
les importacions i les transmissions
patrimonials immobles. Clar, quan es
va decidir crear el nou marc fiscal i
es va voler homologar-lo, mantenint
una important competitivitat amb relació a la resta de països, es van haver
d’incloure moltes figures que en aquell
moment no existien, i l’impost sobre la
importació de tota la vida, l’IMI, es va
haver de canviar per l’IGI, que potser
el ciutadà el percep més, perquè ara
veiem quina és la base imposable, quin
impost paguem i quin és el preu total.
Per als empresaris també ha suposat
una revolució?
Sí, però per als empresaris, ho vulguis o no són gent que es mou en el
món econòmic i empresarial i sempre
hi ha una vinculació més fàcil i potser
un coneixement més proper d’aquests
temes. I tornant a la pregunta, s’ha

creat tot un ventall de figures fiscals
però diria que una persona del carrer
bàsicament tindrà les seves taxes comunals, que ja pagava; en el moment
d’adquirir un bé immoble haurà de
pagar uns impostos vinculats a les
transmissions patrimonials immobiliàries, que ja fa molt temps que existeixen i tampoc han variat, que és l’ITP i
la plusvàlua, o l’IGI si és un bé nou o
que adquireix un empresari; i la figura
més nova que li ha aparegut és l’IRPF
(l’impost sobre la renda de les persones
físiques), que amb el format que s’ha
plantejat hi ha tot un ventall de persones que per determinades circumstàncies no els aplica.
Aquests són els conceptes a tenir clars
com a particulars. I quins són per a les
empreses?
Aquí és més ampli el ventall, perquè
les empreses, com a agents que actuen
en l’economia, sempre tenen moltes
més obligacions que les persones físiques. Depèn de les actuacions que portin a terme tindran vinculades determinades retencions que es poden haver
de practicar en alguns pagaments i circumstàncies diferents. Hem de tenir en

compte els impostos que hem parlat
fins ara, que molts també aplicaran a
les empreses, i evidentment haurem de
tenir en compte també l’impost de societats (IS) o, si estem parlant d’una empresa a títol individual, hi hauria l’impost d’activitats econòmiques (IAE),
que ara està inclòs en l’IRPF i la teva
activitat econòmica la declares com
a persona física. Però aquí hi ha una
complexitat i obligacions més grans
perquè normalment no es pot donar la
mateixa responsabilitat al consumidor
final que a un empresari.
A més, les empreses tenen un paper de
recaptador d’impostos i...
Per això deia que juguen un paper
més important. En el supòsit que tinguis un empleat que la seva retribució
sigui superior al mínim exempt, això
s’informa la Caixa de Seguretat Social
i hi ha un conveni amb l’Administració
tributària per tal de facilitar una mica
la gestió de les empreses. En la retenció
que estem obligats a fer per la part de
la cotització de la seguretat social hi
hem d’afegir ara la retenció que s’ha de
fer de la renda que cobra la gent com
a retribució del treball. En aquest cas,
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aquesta retenció també s’ingressa a la
CASS, que després la trasllada a l’administració tributària. I és veritat que
aquí hi ha una complexitat més gran,
però el sistema que s’ha creat al final
és força àgil, perquè tens un únic interlocutor en aquest cas, que és la CASS.
Això és amb la imposició directa. Amb
la indirecta, les empreses també fan
d’intermediari.
Sí, però la majoria d’empreses que
es dediquen a comprar i vendre productes, si realment els importaven, ja
tenien una especialització, perquè ja
tenien l’IMI. És veritat que avui en dia
qualsevol transacció que es faci a nivell
d’Andorra entre empresaris ha d’anar
amb l’IGI corresponent, i tindràs un
IGI suportat, i quan ho venguis un de
repercutit. No és que compliqui les coses, però sí que és un treball addicional, quan nosaltres rebem una factura
suportem un IGI com a empresaris, i
quan emetem una factura hem de repercutir l’IGI corresponent. És veritat
que els empresaris, dins la cadena de
valor que es produeix amb les transaccions i amb les prestacions de serveis
som intermediaris, perquè l’IGI ha
d’acabar sent un cost per al consumidor final.

Amb tot això, la figura d’un assessor es
fa necessària.
Andorra en això ha evolucionat i lògicament, amb la introducció de totes
aquestes noves figures fiscals i davant
el desconeixement que encara hi ha
d’algunes d’elles, i amb la voluntat que
tenen la majoria dels clients de fer les
coses bé i no caure en un error que
els pogués portar a alguna possible
defraudació, de manera involuntària
per desconeixement o perquè l’aplicació de la norma no és la correcta,
en molts casos sí que es requereixen
serveis professionals d’un assessor
fiscal que els ajudi en alguns casos a
preparar les liquidacions o a estudiar
les transaccions perquè la tributació
de la mateixa sigui l’apropiada. Ja dic,
ni més ni menys, perquè en algun cas
ens podríem trobar que estem tributant de més perquè es fes una aplicació
errònia o interpretació de la llei. Crec
que els obligats tributaris tenen el dret
de pagar el que els correspon, no més
tampoc.
Justament li anava a comentar que a
vegades s’associa l’assessor fiscal a la
idea de ‘a veure com em puc estalviar
impostos’
L’assessor fiscal el que ha de fer, al

nostre entendre, o si més no entenc
que és la filosofia de l’associació, és assessorar correctament els seus clients,
lògicament sempre dins el marc de la

És veritat que hi ha una
complexitat més gran,
però el sistema que
s’ha creat al final és
força àgil
L’Administració, a
nivell de compliment
per part dels obligats
tributaris, té un nivell de
satisfacció molt elevat
total legalitat, i, evidentment, intentant que el que pagui sigui el just i necessari. Ens podem trobar circumstàncies que algun client estigui realitzant

GESTIÓ D’EMPRESES
COMPTABLE · FISCAL · LABORAL
Realització de comptabilitats
Dipòsit de comptes anuals
Liquidació d’IGI
Declaració d’Impost de Societats
Declaració IRPF
Gestió Laboral (Nòmines, CASS, contractes)
Avda Joan Martí 82. Local 1
AD200 ENCAMP
trevol@andorra.ad
Tel: 84 64 64 – 35 97 30

2019 | 13

una actuació de forma incorrecta, per
desconeixement o una mala interpretació de la llei, però tant pot ser que
això li estigui provocant una tributació per defecte o per excés. No hem de
veure l’assessor fiscal en cap cas com
una persona que busca ajudar a pagar
menys impostos o a defraudar-los, sinó
que és aquella persona que ajuda a fer
la millor interpretació de llei i ajustar
millor les seves transaccions buscant
l’optimització de la seva relació amb
l’administració tributària. Crec que és
totalment lícit pagar els justos impostos que et permeti la interpretació clara
i justa de la llei. Els clients volen fer les
coses bé, evidentment dins l’optimització que els permeti la llei. Ningú vol
pagar més impostos dels que li corresponen, però tampoc vol no pagar-ne.
En general, l’Administració, tant pel
que fa a la presentació de comptabilitats com de les obligacions tributàries,
sempre que fa alguna reflexió a nivell
de compliment per part dels obligats
tributaris i dels empresaris té un nivell
de satisfacció molt elevat, perquè crec
que en general els empresaris d’Andorra són gent que vol complir amb les seves obligacions, tant comptables com
fiscals o de qualsevol altre tipus davant
l’Administració.
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El nou marc tributari andorrà

forumgrup

L’evolució que ha experimentat el sistema tributari del Principat
d’Andorra els darrers anys ha fet canviar les exigències i
obligacions dels ciutadans.
És per aquest motiu que esdevé fonamental comptar amb l’assessoria de
bons professionals, coneixedors i especialitzats en aquestes qüestions, que
puguin resoldre les noves necessitats
que sorgeixen arran d’aquests canvis
a les lleis del Principat. Aquesta assessoria, a més de garantir-nos el compliment correcte dels nostres deures,
ens permet guanyar productivitat dedicant les nostres capacitats a tot allò
que és propi del nostre negoci.
A Forumgrup som assessors experts
amb més de 30 anys d’experiència en
fiscalitat a Andorra que ens avalen
com a referent en la prestació de serveis per facilitar als ciutadans del Principat l’adaptació als canvis que sorgeixen en aquest nou marc.
A Forumgrup som professionals de
l’economia, especialitzats a oferir serveis fiscals, comptables, mercantils i
laborals a persones i empreses. Som un
equip d’assessors que compta amb més
de 30 anys d’experiència a Espanya i
Andorra.
Amb una estructura d’equip multidisciplinari per tal d’oferir la màxima
eficiència, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients i basant-nos, en
tot moment, en l’ètica professional i la

legalitat. A més del nostre equip tècnic
directe, comptem amb col·laboradors
al país i a l’estranger, amb els quals
treballem amb confiança mútua, cas a
cas, que ens permeten una gran flexibilitat per continuar oferint les solucions més ajustades a les necessitats dels
nostres clients.
Campanya de l’IRpF
El mes d’abril passat va començar la
campanya de l’IRPF del 2018. És el
quart exercici fiscal d’aquesta figura
impositiva que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals
a territori andorrà.
Fent una mica de balanç d’aquests
quatre exercicis, en el primer del 2015
es va assolir la xifra de 13.489 declaracions presentades i es van recaptar uns
25 milions d’euros. El 2016 es va aconseguir un ingrés de 28 milions i el 2017,
de 31 milions. Per aquest exercici del
2018, s’espera que la xifra arribi a les
17.000 declaracions i una recaptació
propera als 31 milions d’euros.
Aquest 2019, el termini per presentar i subscriure la declaració de l’any
2018 va començar l’1 d’abril i finalitza
el 30 de setembre.

Com a fets destacables, amb relació
a anys anteriors, cal esmentar que han
entrat en vigor dues novetats legislatives de l’impost. En primer lloc, deixa de
ser aplicable el règim especial estipulat
en la disposició transitòria tercera de
la Llei de l’impost. Una vegada superat
el termini establert de tres exercicis,
els contribuents amb permís de residència sense activitat lucrativa, els
anomenats residents passius, que van
optar per aquesta alternativa, hauran
de començar a tributar dins del règim
general.
D’altra banda, la Llei de pressupostos de l’any 2019 recull la possibilitat
de deduir, no només les cotitzacions a
la CASS, sinó també les realitzades per
l’obligat tributari a qualsevol sistema
públic de seguretat social. En aquest
sentit, és oportú recordar que “obligat
tributari” és qualsevol persona física
en qui es doni una de les circumstàncies següents: que visqui més de 183
dies en territori andorrà durant l’any
natural, o que radiqui a Andorra el
nucli principal de les seves activitats
econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.
No es consideren residents fiscals els
treballadors fronterers que diàriament
es desplacen a territori andorrà des
d’Espanya o França i que han estat contractats per empreses residents fiscals
a Andorra. Els rendiments obtinguts
pels fronterers i temporers quedaran

subjectes a l’impost sobre la renda dels
no residents fiscals, si bé poden optar
per aplicar el règim especial del mateix
impost. Aquest règim especial els permet tributar d’acord amb les normes
generals previstes per la Llei de l’IRPF
El tipus de tributació per l’IRPF
és del 10%. No obstant això, el tipus
equivalent serà del 5% per a les rendes
compreses entre 24.000 i 40.000 euros,
i s’aplicarà en la quota de tributació a
través d’una bonificació màxima de
800 euros per a l’obtenció de determinades rendes.
L’obligat tributari haurà de presentar
la declaració de l’IRPF entre l’1 d’abril i
el 30 de setembre de l’exercici posterior
al que és objecte de declaració, com ja
hem esmentat anteriorment.
No tenen obligació de presentar la
declaració les persones físiques que
únicament obtinguin rendes del treball o rendes del capital mobiliari que
hagin estat sotmeses a retenció o rendes exemptes.
Esperem que aquestes concrecions
us hagin pogut ajudar a presentar la
vostra liquidació de l’IRPF. En tot cas,
us esperem a Forumgrup per assessorar-vos i donar-vos tot el suport que
necessiteu.
Tel. (376) 81 25 25
C/ Prat de la Creu, 59 – 65, Esc.
Andorra la Vella
Forumgrup.ad
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US ACOMPANYEM
PER ANDORRA
Tant si voleu començar una nova aventura
empresarial com si us plantegeu un trasllat de
activitats de la vostre empresa actual o voleu obrir
nous mercats. Perquè veieu que Andorra us ofereix
unes condicions per treballar i fer créixer el vostre
negoci en un marc legal, fiscal, laboral i mercantil,
molt competitiu. Per tot això, ens posem al vostre
costat i us acompanyem per agilitzar tots els tràmits
que hàgiu de fer, reduint els terminis d'execució i
seguint tots passos reglamentaris que el nou marc
legal ens ofereix.
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COMPTABILITAT

LABORAL

MERCANTIL

GESTORIA

DIGITAL

GLOBAL CONSULTING
El nostre treball i professionalitat compta amb
l'aval de moltes empreses petites, mitjanes i grans,
nacionals i multinacionals, que han confiat amb
nosaltres i junts compartim el dia a dia per assolir
els objectius marcats. Des de les nostres oficines
centrals a Andorra La Vella, us oferim suport
i acompanyament, que reforcem amb les
oficines de Barcelona.

00 376 81 25 25
C.Prat de la Creu, 59-65, Esc. C, 5p
AD500 ANDORRA LA VELLA

forumgrup.ad

30 ANYS DE TREBALL,
EXPERIÈNCIA, RIGOR,
CONFIANÇA I DISCRECIÓ

