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SumArI

L’article 37 de la Constitució estableix que “totes les persones físiques i jurí-
diques contribuiran a les despeses públiques segons la seva capacitat econò-
mica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en 
els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals”. 
Així, la Carta Magna ja estableix la necessitat que tothom contribueixi a les 
arques públiques, i que això es faci mitjançant l’establiment de diferents im-
postos. I és que la cosa pública és cosa de tots, i tots hi hem de contribuir com 
a bons ciutadans. Fins aquí pocs discutiran. Ara bé, sobre què es considera “un 
sistema fiscal just” i que cadascú hi participi “segons la seva capacitat econò-
mica”, segurament costarà més arribar a un acord. 

De totes maneres, el que busca el Govern amb la nova proposta de refor-
ma tributària és justament que els que guanyen, els que obtenen beneficis, hi 
participin, i no com pot passar avui dia, que amb l’enginyeria financera que el 
propi sistema fiscal posa a l’abast del contribuent, alguns no ho fan malgrat 
tenir beneficis. I és que, com dèiem, l’Administració és de tots, i tots hi hem de 
contribuir.

El sistema tributari és una eina no només per proveir d’ingressos l’Estat, 
sinó també de redistribució de la riquesa i de foment de la cohesió social, ja 
que a través de les diferents polítiques públiques cal afavorir i s’afavoreix una 
major igualtat d’oportunitats i vetllar perquè ningú quedi enrere. 

Tots hem de 
contribuir com a 
bons ciutadans
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estem en una posició de molta més co-
moditat que no pas altres països. I és 
per això que fem una reforma fiscal, 
però aquesta serà moderada. Llavors 
hi ha un parell o tres elements cabdals 
d’aquesta reforma. El primer és que no 
volem tocar els tipus nominals de l’im-
post. Mantenim els principals, que són 
l’IGI al 4,5% i l’IRPF i l’IS al 10%. Això 
és una línia vermella per a nosaltres, 
considerem que és important, perquè 
el que volem, perquè pensem que és 
una cosa superpositiva, és mantenir 
la competitivitat fiscal d’Andorra. Cre-
iem que és una manera d’atreure in-
versors, gent que es vulgui instal·lar al 
país, que vulgui treballar des d’aquí, i 
fer societats al país. Llavors proposem 
reformar petites coses que sí que afec-
taran el tipus efectiu. Actualment una 
empresa, amb les deduccions fiscals i 
amb les bases de tributació negativa, 
pot anar des d’un tipus nominal del 
10% a un efectiu del 0%, és a dir que 
l’impost que paga si fa beneficis va del 
10% al 0%. Nosaltres el que diem és 
que estaria bé que si una empresa té 
resultats positius pagui.

S’eliminen les exempcions?
Es limiten. És a dir, si ara pots passar 

del 10% al 0%, amb la reforma com a 
màxim podràs arribar al 2,5%. Imagi-
nem una empresa que sobre els seus 
beneficis pagui un 2,5%, és baixíssim 
comparat amb tot el que tenim al nos-
tre voltant. Abans podia baixar fins al 

Bona part de la població, veient les 
mesures que s’han hagut d’adoptar 
per fer front a l’emergència sanitària 
de la Covid-19, va pensar que s’acaba-
rien apujant els impostos.

Doncs no els apujarem. Hem de ser 
conscients que tenim una sort que 
pocs països tenen. Teníem molt poc 
deute com a país, estàvem al 34% del 
producte interior brut, i si ho compa-
rem amb Espanya i França, que ara 
estan els dos per sobre del 100%, evi-
dentment que estem en una situació 
molt millor. I més enllà, també la ma-
joria de països estan en percentatges 
d’endeutament molt forts. Això ens va 
permetre gastar sense els problemes 
que podien tenir altres països, perquè 

justament estàvem en una posició cò-
moda. Hem gastat molts diners? I tant, 
hem estat al costat dels ciutadans i del 
teixit econòmic, i haurem fet un dèfi-
cit, si sumem el 2020 i el 2021, d’uns 
230 milions d’euros. Evidentment són 
molts diners. Això fa que passem la 
línia vermella d’un endeutament del 
40% del PIB. La Llei de finances públi-
ques ens marca que no podem passar 
d’aquest, i si el passem hem d’activar 
un pressupost extraordinari, fer un 
pla d’equilibri financer i explicar com, 
en un període màxim de sis anys, po-
dem tornar a una situació de norma-
litat. El 2020 ja vam fer un pressupost 
extraordinari amb un pla d’equilibri, 
i ara recentment vaig entrar a tràmit 

un altre pressupost extraordinari i un 
altre pla d’equilibri, que preveu que 
d’aquí a dos anys ja estaríem un altre 
cop per sota de la barra del 40%. Hau-
rà estat un moment puntual i és el que 
tocava, estar al costat del país i la seva 
ciutadania. Jo crec que hem d’anar re-
lativament ràpid a tornar a baixar per 
si mai tinguéssim mala sort i tornés a 
passar una catàstrofe, sigui natural o 
econòmica, el Govern ha de tornar a 
tenir la capacitat d’estar al costat de 
la seva gent. I aquí és on entra el marc 
fiscal. Els darrers anys el Govern ha 
aconseguit anar fent un resultat pres-
supostari positiu, el que es recaptava  i 
el que es gastava feien les paus i sovint 
hi havia un petit plus, petit, moderat. 
No m’hi sento a gust amb el fet que 
sigui tan petit, amb el sentit que tri-
garíem molt temps a recuperar la po-
sició de comoditat de deute. Per això 
posem damunt la taula la necessitat 
de fer una reforma fiscal. Com que ja 
marxàvem d’aquesta fotografia, que 
podíem anar fent superàvits, doncs 

El ministre de Finances, Eric Jover, explica la reforma fiscal que 
està elaborant el Govern per contribuir a la recuperació de les 
arques de l’Estat i poder fer front a futures eventualitats si fos 
necessari.

enTrevISTA AL mInISTre de FInAnCeS

“Una empresa amb 
beneficis ha de donar 
un cop de mà a l’Estat”

FACUNDO SANTANA
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0%. Crec que el que ha de fer una em-
presa que genera resultats positius, 
que té beneficis, és donar un cop de mà 
a l’Estat. Amb la reforma, si guanya di-
ners, participarà, encara que sigui po-
quet, en l’economia de l’Estat.

És a dir que, per exemple, si la deduc-
ció per contractar un nou empleat 
abans era de 50, ara serà de 25?

No. És que és complicat... Posem una 
empresa que guanya 100. El primer 
que fem és aplicar el que en diem ba-
ses de tributació negatives, que són els 
resultats d’anys anteriors en què ha-
vies perdut diners. I aquí abans tu ja 
et podies aplicar el que volies, i segons 
com ja podies passar a 0. Ara diem que 
com a màxim es pot baixar fins a 50. 
Després, d’aquí t’aplicaves el tipus no-
minal, que és el 10%, i que el continues 
aplicant. I el que baixes és a 5. Aquí és 
on entraven les deduccions, i aquí un 
altre cop podies baixar fins a 0. I aquí 
en canvi el que diem és que com a mà-
xim pots baixar fins a 2,5. Les etapes 
són exactament les mateixes, però a 
cada etapa com a màxim pots baixar 
fins al 50% del resultat que et doni. A 
canvi, si les bases de tributació nega-
tives abans es podien aplicar fins 10 
anys després, ara nosaltres proposem 
que es pugui fer fins passats 12 anys. 
I les deduccions, si abans es permeti-
en aplicar durant 3 anys, ara nosaltres 
t’ho deixem aplicar durant 5 anys. És a 
dir, aquí facilitem una miqueta la vida 
a les empreses, per poder-s’ho allargar.

Conclusió, no s’apugen els impostos, 
però se’n creen de nous. Bé, la taxa del 
carboni no és un impost, però el que 
entén la gent és que al final ha de pa-
gar-ho.

Sí, ha de pagar, però justament el 
que hem fet amb la taxa verda és fer 
que la família normal no hagi de pa-
gar. Posem una família que no utilitzi 
el transport públic, que tenen un nen 
que va a l’escola i aquest sí que utilitza 
el transport escolar. Doncs hem calcu-
lat que l’increment que li provocarà el 
carburant ho recuperi amb la rebai-
xa que tindrà a futur en el transport 
escolar. Amb aquest projecte de taxa 
verda volíem complir amb una sèrie 
d’elements. El primer era que com a 
país creiem en la sostenibilitat i a més 
volem explicar-ho internacionalment, 
que hi creiem i fem coses. Llavors vam 
dir que el nivell d’imposició que hem 
de fixar perquè a la foto internacional 
sortim, no dels millors però tampoc 
dels pitjors, eren 30 euros per tona de 
diòxid de carboni emès. Si ho impac-
tàvem directament en el preu són bas-
tants diners, fet pel qual vam pensar 

que tenint ja un impost especial ens 
carregaríem una part d’aquest. La taxa 
verda estarà feta per una part nova 
però també per una part de l’impost es-
pecial que ja existeix. Així disminuïm 
l’impacte. Vam mirar com havia evolu-
cionat la fiscalitat sobre els hidrocar-
burs a Andorra i als països veïns. Du-
rant els últims 10 anys els impostos a 
Andorra sobre els hidrocarburs s’han 
mantingut constants completament. 
En canvi del cantó espanyol i del fran-
cès han pujat, i de memòria, són uns 10 
cèntims per litre. Llavors, si el 2009 es-
tàvem en una situació en què el gasoil i 
la gasolina a Andorra era competitiva, 
i la gent considerava que el preu era in-
teressant, han passat 10 anys, Espanya 
i França han augmentat un mínim de 
10 cèntims el litre els seus carburants, 
si nosaltres ara afegim tres cèntims i 
escaig el litre, encara continuem sent 
supercompetitius. Traslladant comple-
tament aquests 3,5 cèntims, aproxima-
dament, a la família, vam fer un càlcul 
dels quilòmetres que habitualment 
es fan en un any (uns 15.000) amb un 
consum normal, i més o menys l’incre-
ment feia uns 36 euros l’any. Llavors, 
la rebaixa que es farà del transport 

escolar serà de més o menys aquesta 
quantitat, perquè una família amb un 
sol fill que estigui escolaritzat, encara 
que ells no utilitzin el transport públic 
ja els surti de manera neutra aquests 
increments dels hidrocarburs. I lla-
vors hem fet altres millores, com ara 
el que proposem de passar la tarifa 
del transport públic a 30 euros el mes 
independentment de la zona on vagis, 
que és un descompte sobre les tarifes 
que hi ha actualment del 40% si fos 
zona 1, a 80% si vas al Pas de la Casa. 
És a dir, hi ha rebaixes molt substanci-
als, no anem a buscar diners amb això. 
Amb això el que anem a fer és tenir un 
posicionament internacional i poder 
millorar encara més les nostres políti-
ques d’inversió en elements de sosteni-
bilitat. És a dir, amb això no hem anat 
a salvar els comptes de l’Estat, ni molt 
menys.

I en el fons, són 15 euros el que s’apu-
ja, per dir-ho així.

Sí, 15 euros per tona de diòxid de car-
boni, que al final, això portat al litre de 
carburant i si els importadors ho tras-
lladessin completament, serien 3,5 o 
3,6 cèntims d’euro el litre.

facundo santana

“No volem 
tocar els tipus 
nominals, 
mantenim l’IGI al 
4,5% i l’IS i l’IRPF 
al 10%. És una 
línia vermella”

“Lligades a 
la taxa del 
carboni hi ha 
rebaixes molt 
substancials, 
no hi anem a 
buscar diners”
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Quina és la diferència 
entre imposició directa 
i indirecta?
Un impost directe és un tipus d’impost 
que grava directament la renda o patri-
moni personal, sense tenir en compte 
les seves despeses. És el cas de l’impost 
de societats (IS) o el de la renda de les 
persones físiques (IRPF). Els impostos 
directes poden ser progressius (paga 
un percentatge major qui té major 
renda), proporcionals (tothom paga el 
mateix percentatge de la seva renda) 
o regressius (qui té major renda paga 
un percentatge menor d’aquesta), tot 
i que aquests últims són rars. Els im-
postos indirectes, en canvi, són sempre 
regressius i graven els serveis o pro-
ductes que es poden comprar indepen-
dentment de la renda de qui paga. És el 
cas de l’IGI.

Què és un impost 
finalista? I en què es 
diferencia de la resta? 
Un impost finalista és aquell la recap-
tació del qual es destina a finançar una 
activitat específica o una despesa con-
creta. És el cas de la taxa de carboni. 
El que es recapti per mitjà d’aquesta 
repercutirà en reduccions dels preus 
del transport públic. La recaptació de 
la resta dels impostos, que no són fina-
listes, es destinen a sufragar les despe-
ses de l’Estat en general, ja siguin infra-
estructures o serveis socials o els sous 
dels treballadors públics.

Quina diferència hi 
ha entre una taxa i 
un impost? I amb un 
tribut?
Les taxes són tributs, el fet generador 
de les quals és la prestació d’un servei 
públic o la realització d’una funció ad-
ministrativa de sol·licitud o recepció 
obligatòria que es refereix a l’obligat 
tributari, o l’afecta o el beneficia de 
manera particular. 

Un impost també és un tribut, el fet 
generador dels quals és un negoci, un 
acte o un fet indicador de capacitat 
econòmica de l’obligat tributari o de 
la persona que ha de suportar el grava-
men i que mai no depèn d’una activitat 
de l’Administració.

Els tributs són ingressos de dret pú-
blic que consisteixen en prestacions 
pecuniàries obligatòries, imposades 
unilateralment i exigides per una ad-
ministració pública com a conseqüèn-
cia de la realització del fet imposable a 
què la llei vinculi al ciutadà en el deure 
de contribuir. La seva finalitat princi-
pal és obtenir els ingressos necessaris 
per al sosteniment de la despesa públi-
ca, sense perjudici de la seva possibili-
tat de vinculació a altres fins.

Quins impostos hi ha a 
Andorra?
El sistema tributari andorrà està for-
mat per diversos impostos i taxes, a 
nivell nacional i comunal. En l’àmbit 
comunal, la Llei qualificada de delimi-

tació de competències dels comuns, 
del 4 de novembre del 1993, determina 
la potestat tributària de les corporaci-
ons locals en relació amb l’impost tra-
dicional del foc i lloc, l’impost sobre la 
propietat immobiliària, l’impost sobre 
els rendiments arrendataris, l’impost 
de radicació d’activitats comercials, 
empresarials i professionals i l’impost 
sobre la construcció. 

En l’àmbit estatal existeixen la taxa 
sobre la tinença de vehicles, les taxes 
de l’Oficina de Marques, la taxa sobre 
el registre de titulars d’activitats eco-
nòmiques, les taxes judicials i la taxa 
sobre el joc del bingo. Pel que fa als 
impostos, hi ha l’IGI (impost general 
indirecte), l’impost de societats (IS), 
l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF) i l’impost sobre la renda 
dels no residents (IRNR).

Què és un CDI?
Un CDI és un conveni per evitar la do-
ble imposició. Normalment són con-
venis de caràcter bilateral i permeten 
que una renda o un fet només hagi de 
tributar en una jurisdicció. Per exem-
ple, una empresa que ven serveis d’An-
dorra cap a Espanya, si aquesta empre-
sa està pagant els impostos andorrans 
no cal que pagui a més a més impostos 
espanyols. Si mai Espanya no tingués 
CDI amb Andorra, ens podríem trobar 
que l’empresa ha de pagar dues vega-
des els impostos.  Així, la xarxa de CDIs 
permet que fer activitat econòmica des 
d’Andorra pugui ser més competitiu. 
Actualment Andorra té signats CDIs 

amb França, Espanya, Luxemburg, 
Liechtenstein, Portugal, Emirats Àrabs 
Units, Malta, Xipre, i més recentment 
San Marino. Té força avançats els 
acords amb Holanda i Hongria i també 
s’està treballant per signar els corres-
ponents convenis amb Canadà, Bèlgica 
i Suïssa, i nombrosos estats membre de 
la Conferència Iberoamericana.

Què és l’impost de 
societats global?
És un impost del qual fa anys que es 
parla. Respon a la idea de l’OCDE d’es-
tablir una imposició mínima per a les 
societats. No s’ha fixat cap percentatge 
ni tipus impositiu i en tots els docu-
ments de treball que hi ha de l’OCDE 
de moment es parla que afectaria tan 
sols les empreses que facturin més de 
750 milions d’euros. És a dir, a l’hora de 
la veritat les empreses andorranes no 
estarien afectades per aquest impost 
mínim. És per això que de moment 
Andorra no té aquesta preocupació. 
Això concerneix països que han estat 
molt agressius amb els impostos i que 
han anat a captar grans multinacio-
nals que serveixen després a la resta 
del món, però que els seus beneficis 
estan imposats en aquests estats. Aquí 
sí que hi ha multinacionals amb vo-
lums de facturació bestials, i això és el 
que estan perseguint els Estats Units i 
l’OCDE. Els volums de facturació de les 
empreses que s’han instal·lat a Andor-
ra per facturar o les empreses andorra-
nes que estan facturant a altres països 
són petitíssims. 

El món de la fiscalitat fa servir termes que sovint es poden 
confondre, o dels quals no es té clar què impliquen o què 
volen dir. Per això en aquesta pàgina intentem respondre 
a algunes preguntes més o menys freqüents que poden 
sorgir quan es parla de taxes i impostos en concret o del 
sistema tributari més en general.

pregunTeS FreqüenTS I no TAn FreqüenTS

Dubtes que 
es plantegen 
en parlar 
de tributs

facundo santana
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AEDES Group, amb més de 30 anys d’experièn-
cia, presta assessorament en projectes d’inversió 
internacional amb l’objectiu de facilitar la in-
ternacionalització d’empreses a més de 40 juris-
diccions. Això és gràcies a una extensa xarxa de 
col·laboradors, líders locals en serveis d’assessora-
ment fiscal, professionals jurídics i comptables. El 
grup ofereix una atenció personalitzada, buscant 
la plaça més avantatjosa i tenint en compte les cir-
cumstàncies particulars de cada client per poder 
determinar quan, com i on invertir, optimitzant 
així les inversions dels clients.

La companyia va néixer fa més de 30 anys amb 
la idea de donar resposta a les necessitats del 
mercat andorrà, que rebia els primers residents 
internacionals. I des d’allí, els serveis han anat 
evolucionant, en paral·lel a l’augment de capacitat 
operativa del país, cap a un assessorament fiscal i 
integral, tant per a aquells inversors amb voluntat 
d’invertir a Andorra com d’aquells que des d’aquí 
volen expandir-se a d’altres jurisdiccions. “Aprofi-
tem la situació estratègica del país i els seus atrac-

tius”, explica l’assessor d’AEDES Group, Esteve Vi-
dal, “per atreure inversors i persones que vulguin 
desenvolupar les seves activitats econòmiques de 
la millor manera” al Principat. I els atractius no es 
limiten als fiscals, sinó que també s’aprofiten els 
elevats nivells de seguretat ciutadana i la qualitat 
del sistema sanitari, així com del d’Educació, entre 
d’altres.

AEDES Group també ofereix serveis corpora-

tius per a les societats que es vulguin instal·lar a 
Andorra, ja siguin de creació de la societat com 
processos de fusió, de comptabilitat, i tot el que 
pugui necessitar una societat. Una altra branca és 
el que el grup anomena Serveis Integrals al Princi-
pat d’Andorra, que inclouen la planificació fiscal, 
la tramitació de permisos de residència, assesso-
rament econòmic, legal i comptable i un acompa-
nyament integral en l’establiment al país.

AEdES

AssessorAment
en inversions A

més de 40 pAïsos
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ATSA és una companyia que compta tant amb 
socis andorrans com estrangers amb una àmplia 
trajectòria. Els primers aporten l’empremta i ca-
ràcter andorrà, a part de l’ampli coneixement de 
les normes del país, mentre que els segons brinden 
la possibilitat de tenir assessorament fiscal, comp-
table i econòmic també més enllà de les fronte-
res andorranes, en fer part d’un grup empresari-
al amb seu a Espanya. Això és molt útil en casos 
d’inversió estrangera, tant des de l’estranger cap a 
Andorra com d’andorrans que vulguin invertir en 
altres països.

L’administradora i gerent d’ATSA a Andorra, 
Gala Pallás, explica que es treballa “de la mà” amb 
l’assessor d’origen per assegurar que “les coses es-
tiguin ben fetes”, des de la compra de l’apartament 
de vacances fins a la declaració de l’impost de les 
rendes de no residents pertinent, passant per tra-
mitacions d’herències o de permisos de residència, 
així com de qüestions relacionades amb els serveis 
i pensions de la Seguretat Social que correspongui. 
Són molts els tràmits per realitzar, que sense el 
guiatge de professionals sovint es poden incom-
plir o realitzar de manera inadequada.

Més enllà d’aquest acompanyament en inversi-

ons estrangeres a banda i banda de la frontera, el 
principal servei que ofereix ATSA és el de compta-
bilitat i declaracions d’impostos andorrans, a part 
de tràmits d’immigració per a nouvinguts, obertu-
res de comerç, constitució de societats, etcètera. 
També és important l’assessorament a nivell eco-
nòmic i fiscal.

Per fer tots aquests tràmits obligatoris cal seguir 
unes normes “i fer les coses ben fetes”, i és aquí on 
ATSA presta els seus serveis. Pallás afegeix que “és 
impossible estar al dia de tota la legislació fiscal si 
no ets del sector”, i cal saber què s’ha de declarar, 
quan i com, i quines deduccions es poden aplicar, 

així com les retencions per fer pertinents.
ATSA també ofereix els serveis de compliance per 

assegurar-se que en els diferents àmbits l’empresa 
en qüestió compleix amb la normativa i establir 
els procediments necessaris per reduir els possi-
bles riscos associats de l’activitat. “El risc existeix, 
està allà, i has de controlar-lo i minimitzar-lo”, ex-
posa la gerent d’ATSA, especialment en qüestions 
de prevenció del blanqueig de capitals.

La manera de treballar d’ATSA busca establir 
relacions sòlides i duradores amb els clients, fona-
mentades en la confiança mútua, distingint-se per 
la qualitat dels serveis oferts i pel tracte directe i 
personal dispensat als seus clients, així com per la 
capacitat d’oferir solucions ràpides i eficaces. L’ex-
periència i infraestructura avançada d’ATSA per-
met adaptar-se a les contínues innovacions que 
es produeixen en la societat per així poder oferir 
un servei àgil i eficaç al millor preu. La companyia 
compta amb un equip de professionals que respon 
amb la seva formació i experiència a les necessi-
tats concretes que cada client requereix i aposta 
per una comunicació fàcil i fluïda entre assessor 
i client, doncs entén que “només així es garanteix 
l’èxit” en la seva feina.

ATSA

ATSA, per fer les coses bé, 
tant a Andorra com a l’estranger

Cal saber què s’ha de 
declarar, quan i com, i 
quines deduccions es 

poden aplicar, així com 
les retencions per fer
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A ATSA som assessors fiscals i econòmics 
amb més de 35 anys d’experiència. El nostre 
principal objectiu és fer crèixer la teva empresa, 
perquè ens posem en el teu lloc i et guiem en 
les decisions més difícils.

T’oferim proximitat, confiança i suport. Per a   
nosaltres, l’especialització i l’eficiència són les 
claus del dia a dia.

A ATSA hem renovat la nostra imatge, hem 
millorat el seu posicionament i hem creat una 
marca més actual i més propera. Entra a la 
nostra nova web i trobaràs informació de tots 
els serveis que t’oferim, des de planificació i 
estratègia fiscal, implantació de societats a 
Andorra i serveis comptables i fiscals fins a 
protecció de dades i privacitat, startups, serveis 
laborals o compliance.       

MÉS DE
35 ANYS
ASSESSORANT
I FENT CRÈIXER
LES EMPRESES.

Av. Fiter i Rosell, 4 bis
2a Planta, despatx 9
AD700 Escaldes-Engordany

ATSA, SL és filial de l’empresa espanyola ASESORIA TRIADÚ, SA (ATSA),
que pertany al grup internacional MORISON ACPM, present a més de 85 països.

+376 873 050
atsa@atsa.ad
www.atsa.ad

Truca’ns al +376 873 050 o entra a
www.atsa.ad i t’informarem
de tot el que necessitis.   
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servei excel·lent, sempre amb les últimes novetats 
tecnològiques.

En l’àmbit de les comunicacions, Digicom és 
Partner Silver de Centraletes 3CX per Andorra. 
3CX és un dels líders mundials en telefonia IP i 
permet estalviar en costos i millorar les comuni-
cacions internes entre els empleats de l’empresa, 
i també optimitzar l’atenció al client. Algun cli-
ent ha comparat les centraletes convencionals 
i les 3CX amb un telèfon antic i un smartphone 
actual, ja que a més de generar, rebre o passar 
trucades pot fer moltes altres coses que milloren 
les comunicacions. Les centraletes 3CX permeten 
la integració de plataformes de videoconferèn-
cia, que s’han demostrat tan necessàries durant 
aquests temps de pandèmia i confinament, així 
com la connexió amb aplicacions de gestió de la 
relació amb el cient, entre altres possibilitats. Val 
a dir que Digicom garanteix als clients el mante-
niment i el servei postvenda de tot el material.

Digicom ofereix solucions i serveis tecnològics per 
a agilitzar la gestió del dia a dia de qualsevol em-
presa, des de la més petita fins a la més gran. Amb 
més de 20 anys d’experiència al país, a Digicom es-
tan especialitzats en softwares personalitzats que 
agilitzen i milloren els diferents processos de cada 
empresa, en la construcció i manteniment de xar-
xes i seguretat informàtica i són partners de 3CX, 
especialistes en centraletes de telefonia IP.

Digicom és una societat de capital 100% andor-
rà, que es diferencia d’altres empreses del sector 
pel seu compromís amb el client, a qui proporcio-
nat un suport impecable, immediat i àgil, i la seva 
aposta per la tecnologia en favor de la millora del 
servei i l’atenció al client.

Les seves solucions s’adapten a qualsevol tipus 
d’empresa, ja sigui un autònom, una microempre-
sa, una pime o una gran empresa, i sigui del sector 
que sigui.

Així, pel que fa al software empresarial desta-
quen quatre programaris, a part del conegut pro-
grama de gestió comercial, comptable i altres. Un 
és l’Ahora, que permet tenir control absolut de tots 
els processos de l’empresa (compres, vendes, ges-
tió d’estocs...), amb comptabilitat i fiscalitat inte-
grades, a més de mòduls sectorials adaptats a tot 
tipus d’activitat empresarial (per a projectes, de 
logística, de producció...). D’aquest programari hi 
ha la versió One, que es dirigeix més al treballador 
autònom i a la petita empresa. Aquesta és una so-
lució web, mòbil i funcional, econòmica i amb pos-

sibilitat d’exportació comptable i fiscal al gestor de 
forma automàtica.

Digicom també és comercialitzadora de Flexygo. 
Aquesta és una eina de generació d’aplicacions 
web dinàmiques i 100% configurables, molt útil 
per a la transformació digital de l’empresa o nego-
ci. Gràcies a la seva arquitectura multicapa i tota 
la potència de la tecnologia permet transformar 
les idees en projectes web a mida. Esdevé la ma-
nera més ràpida, senzilla i econòmica de desenvo-
lupar aplicacions web/app. Amb aquesta, Digicom 
complementa els sistemes dels clients oferint so-
lucions a les mancances que hi pugui haver o re-
agrupant la informació. És una manera de crear 
portals de client, apps de magatzem i logística, or-
ganitzadors de feina a tècnics i molt més.

Una altra solució informàtica oferta per Digi-
com és Geyce AGP, que se centra en la gestió la-
boral, fiscal i comptable per a despatxos profes-
sionals, comptables, gestories... Geyce AGP posa a 
disposició els programes i aplicacions més fiables, 
segurs i robustos, a més de proporcionar una pla-
taforma usable i senzilla per al dia a dia dels pro-
fessionals. Està completament adaptada a la nor-
mativa andorrana.

A més a més, també s’ofereixen altres programa-
ris, tals com AM System, iGes i Qlik.

Respecte al departament de sistemes, Digicom 
ofereix productes per a l’organització de recursos, 
serveis cloud, help-desk, backup on line, entre d’al-
tres. L’empresa treballa sense treva per donar un 

DIGICOM

Solucions tecnològiques
adaptables a tot tipus d’empresa
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Liquidació de l’impost sobre les 
rendes dels no residents (4t trimes-
tre).

Autoliquidació de l’impost sobre 
activitats de jocs d’atzar.

Liquidació de l’impost general in-
directe (anual, semestral, trimes-
tral i/o mensual).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost indirecte so-
bre la prestació de serveis d’assegu-
rança (ISI Assegurances) (anual i 1r 
trimestre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost sobre les 
rendes dels no residents (1r trimes-
tre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (trimestral i/o mensual).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Finalitza el termini de pagament de 
la taxa sobre el registre d’activitats 
econòmiques.

Liquidació de l’ISI Assegurances 
(2n trimestre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost sobre les 
rendes dels no residents (2n tri-
mestre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (semestral, trimestral i/o 
mensual).

Liquidació de l’impost de societats.

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques.

Liquidació de l’ISI Assegurances 
(3r trimestre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost sobre les 
rendes dels no residents (3r trimes-
tre).

Liquidació de l’impost general in-
directe (trimestral i/o mensual).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’impost general in-
directe (mensual).

Liquidació de l’ISI Assegurances 
(4t trimestre).

CALENDARI FISCAL

Tingues clars 
els terminis 
de taxes i 
impostos 
principals

GENER FEBRER MARÇ ABRIL

MAIG JUNY JULIOL AGOST

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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Un tòtem representa la força interior per fer el 
camí amb honradesa, honestedat i coratge. I jus-
tament d’aquesta manera treballen els experts en 
comptabilitat i finances de Tòtem. La seva gerent, 
Júlia Cabasés, explica que els principals valors 
de la companyia són la confiança, la serietat i el 

creixement, i justament per això parla “d’acom-
panyament” més que no pas de servei. 

Així, a Tòtem saben que la confiança i la serietat 
“són més que necessàries, són imprescindibles” 
quan es parla d’assessorament fiscal, comptable 
i econòmic. En aquest sentit, els professionals de 

Tòtem senten com a propis els projectes dels seus 
clients i treballen conjuntament per aconseguir 
els millors resultats, igual que farien amb un pro-
jecte propi. Acompanyen el client des de l’inici 
del projecte, facilitant també la constitució de la 
societat, si correspon, i totes les gestions que es 
consideri convenient perquè la idea tiri endavant 
optimitzant al màxim els recursos. 

Amb més de 40 anys d’experiència dins del 
món empresarial, tant a Espanya com a Andorra, 
més enllà d’assegurar-se que la comptabilitat i les 
declaracions d’impostos es fan correctament, la 
qual cosa és “bàsica i indispensable”, tal com as-
senyala Cabasés, Tòtem busca l’optimització dels 
recursos dels seus clients, diferint si és adient, el 
pagament dels impostos i taxes pertinents. Per 
tant,  Tòtem ofereix una atenció personalitzada 
amb el suport i orientació escaients perquè el 
client pugui restar tranquil i  portar a bon terme 
els seus projectes. Tot i ser especialistes en comp-
tabilitat i fiscalitat, a Tòtem compten amb una 
xarxa extensa de contactes de professionals de 
diferents àmbits i sectors a dins i fora del Prin-
cipat, els quals posen en contacte amb el client 
per assegurar-se que els seus projectes arriben a 
bon terme.

TÒTEM

tòtem, confiança i serietat

C./ de les Escoles, 1-3, 1r, 4a
AD600 Sant Julià de Lória

Tel.: 73 70 77
info@totemassociats.com
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FITxeS deLS ImpoSToS deL govern

Coneix els principals tributs 
vigents a Andorra

IrpF
Base impositiva
Les rendes del treball, del capital i 
de les activitats econòmiques.

Tipus impositiu
Del 10%. Aquells amb rendes inferiors 
a 24.000 € en queden exempts.

obligat tributari
Tota persona física.

Termini de liquidació
Entre l’1 d’abril i el 30 de setembre.

Impost de societats
Base impositiva
Els beneficis obtinguts per les so-
cietats.

Tipus impositiu
Del 10%.

obligat tributari
Les societats (empreses, associa-
cions...).

Termini de liquidació
Al juliol. Pagament a compte al se-
tembre.

IgI
Base impositiva
Els béns i serveis lliurats en territori 
andorrà.

Tipus impositiu
General del 4,5%, reduït de l’1%, l’especial 
del 2,5%, incrementat del 9,5%.

obligat tributari
El consumidor final. L’empresa 
exerceix d’intermediari amb
el Govern.

Termini de liquidació
Mensual, trimestral, semestral o 
anualment en funció del volum.

Irnr
Base impositiva
Les rendes obtingudes pels no resi-
dents fiscals.

Tipus Impositiu
Del 10%.

obligat tributari
Persones físiques i jurídiques no 
residents.

Termini de liquidació
Trimestralment: abril, juliol, octubre 
i gener.



FISCALITAT | ESPECIAL  2021 | 15

ITP

Base impositiva

Les transmissions de béns immo-
bles.

Tipus impositiu

Del 4% (un 1% del Govern i un 3% del 
Comú corresponent).

Obligat tributari

El comprador del bé immoble.

Termini de liquidació

En fer la transacció.

Impost de plusvàlues

Base impositiva

Les plusvàlues que es posin
de manifest en les transmissions 
patrimonials.

Tipus impositiu

Entre l’1% i el 15%.

Obligat tributari

El venedor.

Termini de liquidació

En fer la transacció.

T 00 376 81 25 25
A C. Prat de la Creu, 59-65, Esc. C, 5p   - ANDORRA LA VELLA
W forumgrup.ad

GESTORIA

$

COMPTABILITAT

$$$

DIGITALFISCAL

$

MERCANTILLABORAL

Andorra s'ha reinventat durant els darrers anys per donar pas a un país 
modern i obert a la resta del món. Els canvis establerts en els seus 
models econòmics i fiscals, l’han posicionat com un país amb 
transparència financera i fiscalitat homologades a nivell internacional. 
Andorra és un país amb gran estabilitat social, política i econòmica que 
gaudeix d’una pressió fiscal més baixa en relació a altres estats. Amb 
una economia basada principalment en el sector serveis, existeix un clar 
interès governamental per captar capital estranger, aplicar un estricte 
control per evitar pràctiques il·lícites i mantenir els alts estàndards de 
qualitat de vida que sempre han estat un referent en aquest país.       

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.  

BENVINGUTS A ANDORRA GLOBAL CONSULTING



C/ Prat de la Creu 93, planta baixa, local 2
gestoria@gestoriasicoris.com
Telefon: 821 081

Data límit 30 de setembre
I.R.P.F.

Anticipeu-vos!Residencies

Societats

Gestions 
administratives

Legal

inversió
extrangera

Fiscalitat Comptabilitat

I.R.P.F.

Assegurances
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