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INTRODUCCIÓ

UN MARC IMPOSITIU EN

EVOLUCIÓ

A

spectes tan fonamentals per a l’economia andorrana com la Llei d’inversió
estrangera, el camí cap a la
transparència fiscal o l’acostament a Europa, aquest encara en plena negociació, no
haurien estat possibles sense un marc tributari perfectament equiparable al dels països de l’entorn. Un procés
que va culminar l’1 de gener
del 2015 amb l’entrada en vigor de l’IRPF. D’aquesta manera, es completava la configuració del marc fiscal
andorrà amb la introducció
d’un tribut homologable a l’existent al conjunt de la Unió
Europea i de l’OCDE.

L’IRPF completava
una fiscalitat
equiparable amb
la UE i l’OCDE
L’IGI va permetre
substituir la gran
majoria de figures
impositives indirectes
Cal recordar que l’impost
abraça totes les rendes que
pugui obtenir l’obligat tributari, amb independència de la
seva tipologia i de la seva
font, incorporant també les
rendes empresarials, que fins
aleshores estaven gravades
per l’impost sobre la renda
de les activitats econòmiques.

Aquest havia estat creat
l’any 2010 juntament amb altres dues taxes de gran importància en l’àmbit de la tributació directa, com l’impost
sobre la renda dels no residents fiscals i l’impost sobre
societats. L’obertura cap a
l’exterior de l’economia del
Principat, al costat de la modernització del sistema fiscal

i una distribució més equitativa de les càrregues tributàries, va motivar el desplegament d’aquestes figures.
Més tard, l’any 2013 va
entrar en vigor l’impost general indirecte (IGI), que va
substituir la gran majoria de
les figures tributàries indirectes existents, les quals gravaven el consum produït dins el

territori andorrà: l’impost indirecte sobre la prestació de
serveis empresarials i professionals, l’impost indirecte sobre la producció interna i l’impost indirecte sobre les
activitats comercials. Així, el
marc de la imposició indirecta passava a ser més neutre i
eficient per a les empreses i
més just per als ciutadans.
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IMPOST SOBRE LA RENDA

L’IRPF INGRESSA 24 MILIONS
El primer exercici fiscal de la nova figura impositiva es tanca amb normalitat
i amb una recaptació superior a la inicialment prevista pel ministeri de Finances

E

ls ingressos referents a la campanya de l’impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF) de l’exercici
fiscal del 2015 han assolit la
xifra total de 23,98 milions
d’euros. Així ho van informar
dilluns passat en roda de
premsa el ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director
general del departament de
Tributs i de Fronteres, Albert
Hinojosa, que van coincidir a
mostrar la satisfacció per
com s’està desenvolupant la
implementació del nou impost.
D’una banda, el titular de
Finances va valorar molt positivament la xifra ingressada, ja que ha superat les previsions que s’havien fet
abans de l’entrada en vigor
d’aquest tribut sobre les rendes. Però per damunt de
tot, va posar en relleu el fet
que s’hagi tancat el primer
exercici fiscal d’aquesta nova figura impositiva amb absoluta normalitat, i amb un
grau de compliment força
elevat.

Les retencions sobre
les rendes del treball
van suposar 10,9
milions d’euros

!

Concretament, dels prop
de 24 milions d’euros recaptats durant l’exercici fiscal
del 2015 en concepte
d’IRPF, Hinojosa va assenyalar que 10,9 milions corresponen a retencions sobre

les rendes del treball efectuades durant l’any passat, 4,6
milions corresponen a retencions sobre les rendes del capital mobiliari, 2,4 milions corresponen
al
pagament
fraccionat de les activitats

a més
COMENÇA LA CAMPANYA DE L’IRPF DEL 2016
La campanya IRPF de les rendes percebudes l’any 2016 arrenca l’1
d’abril. A final de març, el departament de Tributs i Fronteres fa la
proposta de regularització de les rendes del treball. Si els obligats tributaris no tenen altres rendes, i estan d’acord amb la liquidació, només validant aquesta proposta ja han complert la seva obligació. Si
surt a retornar se’ls practica la devolució immediatament, i si surt a
pagar disposen de tot el termini de la campanya per liquidar l’import.
Al mateix temps, es pot presentar la declaració de l’IRPF amb el formulari 300 fins al 2 d’octubre del 2017.
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econòmiques, 5,3 milions corresponen al resultat de les
quotes diferencials de la declaració de l’IRPF i 720.000
euros corresponen al gravamen de residents sense activitat lucrativa. Es tracta d’un
règim especial específic que
té una durada màxima de
tres anys des de l’entrada en
vigor de la llei.
D’altra banda, Albert Hinojosa va calcular que l’increment de la recaptació que ha
suposat la introducció de
l’impost sobre la renda de
les persones físiques se situaria prop dels 20 milions
d’euros, tenint en compte
que la recaptació corresponent als rendiments de les
activitats econòmiques (que
ja tributaven des del 2012 a
través de l’impost d’activitats
econòmiques –l’IAE–) era de
prop de quatre milions d’euros.
Pel que fa a la via de presentació de les liquidacions,
el director general del departament de Tributs i de Fronteres va destacar que es van
fer un total de 13.489 decla-

L’increment de la
recaptació per la
introducció de l’IRPF
és de 20 milions
Potenciar les
declaracions ‘online’
serà una prioritat de
cara al proper exercici
racions. D’aquestes, 10.002
es van fer per la via presencial i 3.487 van ser per via telemàtica. D’aquesta manera,
l’objectiu d’incentivar l’ús
d’Internet és una de les prioritats de la campanya 2016,
per tal que l’ús de les noves
tecnologies –com ja passa
amb altres impostos com ara
l’IGI– esdevingui la tònica ge-

!

a més
EL CDI AMB PORTUGAL, A PUNT
El conveni de no doble imposició signat entre Andorra i
Portugal entrarà en vigor el 23 d’abril. Aquest serà el
cinquè conveni vigent per evitar les dobles imposicions
i prevenir l’evasió i el frau fiscal, juntament amb els
d’Espanya, França, Luxemburg i Liechtenstein.

neral pel que fa també a
l’IRPF.
També pel que fa a la campanya 2016, Hinojosa va ressaltar que es vol aconseguir
que la presentació de liquidacions no es concentri al mes
de setembre, com va passar
el 2015, quan es van presentar gairebé el 60% el darrer
mes de campanya.
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ENTREVISTA

“

ALBERT HINOJOSA El director del departament de Tributs i Fronteres fa un balanç

de l’últim exercici de l’IRPF i destaca la plena consolidació i normalització de l’IGI

L’IRPF HA ESTAT LA CLAU DE
TANCAMENT DE L’HOMOLOGACIÓ
E

XAVIER PUJOL

n l’últim exercici de
l’IRPF s’han recaptat prop de 24 milions d’euros. Quina valoració
en fan?
Altament positiva. N’estem
molt satisfets, perquè hem de
tenir en compte que quan es
va aprovar el projecte de llei
de l’IRPF, la memòria econòmica xifrava uns ingressos que
se situaven al voltant dels 14
o 15 milions d’euros, sense
comptabilitzar les rendes de
capital mobiliari, sobre les
quals, com que no es tenia
cap tipus d’informació, no es
podia determinar quina podria
ser la recaptació. Amb els 4,6
milions que s’han obtingut per
aquest concepte, ens situem
en les xifres que ja havíem
calculat que tindríem de recaptació per IRPF.
Quin ha estat el nombre de
declaracions presentades?
S’han lliurat un total de
13.489 declaracions, de les
quals 4.335 són d’activitat
econòmica. Això vol dir que
9.154 declaracions corresponen pròpiament a la novetat,
ja que les 4.335 citades ja les
arrossegàvem de l’impost
d’activitats econòmiques. En
tot cas, estem parlant d’una
xifra molt important, i el balanç és totalment positiu.

de treballadors. També hi ha
altres tipologies de rendes,
com ara les d’activitats econòmiques, en què ja hi havia
una tradició, i les xifres continuen sent similars a les que
hi havia fins ara. Fins i tot hi
ha hagut un increment de recaptació.
A què ha estat degut?
Hi ha hagut una reducció del
mínim exempt, que ha passat
de 40.000 a 24.000 euros,
mentre que amb les rendes
de capital immobiliari ha passat el mateix. Abans estaven
exemptes perquè quedaven
sota dels 40.000 euros, i ara
han començat a declarar també. Però si fem una anàlisi de
les dades més fiables que tenim, com són les rendes del
treball, i tornant a la qüestió
del compliment, estaríem en
un nivell força elevat, per sobre del 90%.

EL GRAU
D’ACOMPLIMENT
ESTARIA PER
SOBRE DEL 90%

Es pot fixar un grau d’acompliment?
Realment es fa difícil calcular
aquest índex. En tot cas, és
cert que hi ha moltes rendes
de les quals tenim la certesa
que s’han de generar, com ara
les rendes del treball. Sobre
aquestes, disposem d’unes
dades que més o menys es
poden estimar perquè corresponen per exemple a salaris

Com ho han pogut estimar?
Cal recordar com funciona
l’IRPF: les empreses van fer
retencions durant l’exercici
que pertoca, el mes de març
l’administració tributària emet
una proposta de regularització
d’aquestes rendes, i a partir
d’aquí, si la gent hi està d’acord i no té altres rendes, es
pot validar, o si no hi està d’a-
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XAVIER PUJOL

cord o té altres rendes, ha de
presentar la declaració. Vam
emetre 41.579 propostes de
liquidació, que corresponen
als treballadors donats d’alta
a la CASS. D’aquí, 31.000
són de quota zero, en estar
per sota dels 24.000 euros.
En quota diferencial positiva
hi havia 4.900 persones,
mentre que 5.176 estaven en
quota diferencial negativa. En
total unes 10.000 persones.
Si això ho contrastem amb
les xifres de declaracions, i
sumem les d’activitats econòmiques, que són 4.336,
9.154 és el resultat, el que
ens aproxima força a aquella
xifra.
En comparació als dubtes inicials que va generar l’IGI,
l’IRPF sembla haver tingut
un procés d’implantació més
plàcid...
Bé, tota implementació d’un
nou impost sempre té les se-

ves dificultats, i més encara
en un país com Andorra, on
no hi havia pràcticament tradició de compliment d’obligacions tributàries. En tot cas,
a qualsevol país que estableix un nou marc fiscal li costa fer passar el missatge, i
aquí vam fer un esforç important en matèria de difusió de
l’impost, amb campanyes als
mitjans de comunicació, amb
anuncis, amb tríptics, amb la
guia pràctica de l’IRPF... tot i
així, també cal posar en relleu

VOLEM POTENCIAR
LES DECLARACIONS
‘ONLINE’ EN AQUESTA
CAMPANYA

que els destinataris de la taxa tampoc són els mateixos.
Si fins ara, tant l’IS, l’IAE o l’IGI, els protagonistes principals eren les empreses, amb
l’IRPF això ja varia, perquè és
el propi ciutadà el màxim implicat. En les dades que tenim d’assistència al contribuent, en la campanya de
l’IRPF 2015 es van atendre
1.508 obligats tributaris, als
quals se’ls va ajudar a fer la
declaració. Ja no es tractava
de resoldre petits dubtes. En
tot cas, per ser el primer any
d’aplicació de l’impost, crec
que hem d’estar satisfets de
com ha anat la campanya.
L’oficina tributària, però, no
s’ha estalviat les cues.
És cert que hi ha elements a
millorar, entre els quals les
cues a l’Agència Tributària,
que com és normal es van
concentrar molt els últims
dies de campanya. El que

s’ha d’entendre és que l’administració tributària no pot
estar sobredimensionada pel
que fa a personal per atendre
l’elevat volum d’assistents en
dies molt concrets. En les primeres campanyes de l’IGI i
de l’IS també es van generar
cues i hi va haver dificultats a
l’hora de presentar les declaracions, però amb el pas dels
anys, a mesura que la gent
s’ha anat acostumant a les
dinàmiques i a les obligacions pròpiament dites,
aquestes
aglomeracions
s’han anat alleugerint. De fet,
en l’última campanya de l’IGI,
feta el mes de gener del
2017, es van presentar entre
4.500 i 5.000 declaracions
sense dificultat, perquè més
del 70% es van fer online.
Es potenciarà aquesta atenció a través de la xarxa?
Sí, un cop tancada la campanya 2015, vam fer un procés
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NO HI HA
PERSPECTIVES
QUE VARIÏN ELS
TIPUS DE L’IRPF

de reflexió interna, a la qual
també vam convidar a comptables i assessors fiscals,
perquè ens aportessin la seva visió des de fora, i a partir
d’aquí implementarem una
sèrie de mesures de cara a
aquesta campanya 2017, que
ja s’explicarà al seu moment.
Però hi ha un element clau
que volem potenciar, que és
la presentació de les declaracions online. Però cal dir que
tot i les dificultats tècniques
que hi va haver l’any passat, i
que ja s’han solucionat, les xifres no són dolentes pel que
fa a l’IRPF: es van presentar
3.500 declaracions pel canal
web, un 26%.
S’han plantejat canviar els tipus de l’IRPF?
A priori no hi ha res que ens
faci pensar en possibles modificacions de pes, més enllà
d’algun ajust puntual, com
acostuma a passar sempre
que s’introdueix una nova taxa. Va passar amb l’IS, amb
l’IGI... i amb l’IRPF es va fer
una modificació fins i tot
abans que entrés en vigor,
perquè ja es va anticipar una
problemàtica molt concreta.
Però no es preveuen grans

canvis, i de fet el Govern ja ha
deixat clar per activa i per
passiva que s’ha fixat un tipus únic del 10% per qualsevol tipus de renda. Aquesta
és la seva política i de moment no hi ha perspectives
que variï.

sol·licituds de certificats de
residència fiscal, cosa per altra banda molt normal, ja que
per poder aplicar els beneficis
del CDI cal que hi hagi aquesta emissió de certificats de
residència fiscal, i no hem detectat problemes majors.

En tot cas, amb l’IRPF s’aconsegueix la plena homologació en matèria fiscal.
Absolutament. No hem d’oblidar que l’IRPF és l’impost indirecte per excel·lència, i sense el qual no hauríem estat
capaços de negociar els convenis per evitar la doble imposició. Per estar plenament homologats havíem de tenir
totes aquestes figures fiscals, tot aquest marc complet. En aquest sentit, l’IRPF
pot considerar-se la clau de
tancament i l’element que dona sentit a tota la resta d’imposicions. Hem tancat tot el
cercle.

Pel que fa a l’IGI, es pot parlar ja de plena normalització?
S’està comportant amb normalitat. Segons les últimes
dades del 2016, l’IGI presentat per autoliquidació –al que
s’hi ha de sumar la part duanera– suma uns 70.840.000
euros, als quals s’hi ha de
restar uns 15.600.000 euros
en concepte d’IGI a retornar.
Per tant, estaríem al voltant
d’uns 55 milions d’euros amb
ingrés efectiu d’IGI autoliquidat en operacions internes.
Pel que fa a l’acompliment, tenim unes 20.800 declaracions. El 2013 es va començar amb 17.700 declaracions,
el 2014 se’n van registrar
18.900, el 2015 un total de
20.000, i el 2016 s’ha arribat
a aquestes 20.800. Hi ha un
increment constant, malgrat
que calcular aquest índex és
difícil, per la fluctuació constant en l’àmbit empresarial.

Com s’està desenvolupant
l’aplicació dels CDI?
Fins ara no hem detectat
grans problemes en l’aplicació dels convenis. Sí que és
cert que s’ha incrementat
enormement el nombre de

S’ha calculat l’impacte que
el futur casino pot tenir sobre les arques públiques?
No està definit més enllà del
que ja es va presentar al seu
moment amb l’aprovació de
la Llei del joc. De fet no han
canviat les condicions, i tot
dependrà de la concessió que
s’acabi adjudicant. No podem
dir gran cosa més, ja que fins
ara només s’han atorgat petites autoritzacions pel que fa
a la venda de loteries i apostes, a part del bingo, que ja té
certa solera al país. En tot
cas, aquesta recaptació actual és irrisòria. Sí que és
cert que sobre el joc concret,
sobre les loteries, no hi havia
un gravamen a Andorra, i l’Estat no treia cap rendiment
d’aquesta activitat.
Com valora la recent modificació del Codi Penal per tipificar els delictes fiscals?
Era un pas absolutament necessari tenint en compte quin
és el context internacional, i
que Andorra havia d’adoptar
indefugiblement. Ara que tenim un marc tributari completament creat, tancat i posat
en funcionament, que s’apliquin conseqüències penals a
les defraudacions d’impostos
que superin un determinat
llindar, des del nostre punt de
vista era absolutament necessari. Així, les persones
que no compleixin amb les
obligacions tributàries hauran
d’assumir una sèrie de conseqüències, si el frau supera
els 50.000 euros.
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La tipificació dels
delictes fiscals

MESAS I TRIGO, SL
Av. Meritxell, 75, 3a planta
Despatxos 8-10
Edifici Quars
Andorra la Vella
Tel.: 887 007
info@mesastrigo.com
www.mesastrigo.com

El projecte de llei qualificada de modificació de
la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del
Codi Penal introdueix la tipificació del delicte
fiscal al Principat d’Andorra. Concretament, es
projecta la tipificació d’un tipus penal ordinari
i un tipus agreujat.
S’opta per tipificar un delicte fiscal de
caràcter ordinari que considera delicte la defraudació, per acció o omissió, a l’administració amb la finalitat d’eludir el pagament de
tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin
hagut de retenir o d’obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, quan la quantia de la quota
defraudada, l’import no ingressat de les retencions o dels beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions indegudament
obtinguts, superi els 50.000 euros. La pena determinada en el tipus ordinari consisteix en
pena de presó de tres mesos a tres anys i multa
des de l’equivalent a l’import defraudat fins al
quàdruple, tret que hagués regularitzat la seva
situació tributària en els termes de l’apartat 2
de l’article.
Pel que fa al tipus agreujat es concreta
en què la defraudació s’hagués comès concorrent alguna de les següents circumstàncies: que
la quantia de la quota defraudada, l’import no
ingressat de les retencions o dels beneficis fiscals,
exempcions, desgravacions o devolucions indegudament obtinguts superi els 150.000
euros, i que els fets s’hagin comès en el si d’una
organització criminal.
Segons l’establert al projecte de llei, la
tipificació del tipus ordinari serà a conseqüència de la modificació de l’article 248 del Codi
Penal (d’ara en endavant, CP). Analitzant la
modificació projectada, es configura l’il·lícit
penal al voltant de tres elements que han de
donar-se conjuntament:
1. Element objectiu: la quantitat defraudada, en qualsevol de les seves modalitats,
ha de ser superior a 50.000 euros. Aquest import s’ha d’entendre referit a cadascun dels tributs. Si es tracta de tributs, retencions, beneficis
fiscals, excepcions, desgravacions o devolucions
periòdics o de declaració periòdica, aquest import s’ha d’entendre referit a cada període impositiu o de declaració i, si és inferior a dotze

mesos o aquells no són periòdics o de declaració periòdica, a l’import defraudat en un any
natural.
2. Element subjectiu: l’ànim defraudatori com a conducta dolosa. És necessari el
coneixement i la voluntat de realitzar els actes
defraudatoris. Actua dolosament el que coneix
el que fa i encara així no posa cap mitjà per evitar-ho.
3. No regularització: suposa un revers
del complet reconeixement i pagament del
deute tributari, abans de determinades actuacions administratives o judicials.
Segons l’establert al projecte de llei, la
tipificació del tipus agreujat es regularà mitjançant la creació de l’article 248 bis del CP. S’estableix una pena de presó d’un a cinc anys i
multa des de l’equivalent a l’import defraudat
fins al quàdruple d’aquest quan la defraudació
s’hagués comès concorrent alguna de les següents circumstàncies:
1. Que la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat de les retencions o
dels beneficis fiscals, exempcions, desgravacions
o devolucions indegudament obtinguts superi
els 150.000 euros;
2. Que els fets s’hagin comès en el si
d’una organització criminal.
En aquest sentit, es varia l’element
objectiu del tipus en comparació al tipus ordinari; que la quantitat defraudada sigui superior als 150.000 euros i/o que els fets s’hagin
comès en el si d’una organització criminal. La
resta d’elements del tipus són equiparables als
del tipus ordinari.
Jaime Mesas
Partner | Tax Services
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Canvis fiscals en la
reorganització d’empreses
En els darrers anys hem presenciat com el sistema tributari andorrà ha estat objecte d’un
procés de modernització amb la finalitat que el
Principat d’Andorra compti amb un sistema
homologable amb aquells propis dels països del
nostre entorn. En aquest procés de modernització s’ha dotat el Principat d’impostos directes
que graven la renda obtinguda per les persones
físiques i jurídiques, així com d’un impost indirecte que està plenament homologat des d’un
punt de vista europeu. Així mateix, també s’ha
desenvolupat el sistema de tributació de rendes
obtingudes per no-residents fiscals, procés que
ha culminat amb la signatura dels primers
convenis per eliminar la doble imposició internacional.
El sistema tributari, com a part de
l’ordenament jurídic andorrà, no pot tenir un
caràcter estàtic, sinó que s’ha de dotar d’un dinamisme que permeti la seva adaptació a la situació social i econòmica present al Principat
d’Andorra en cada moment. Fruit d’aquest dinamisme, s’ha presentat al Consell General el
projecte de llei de règim fiscal de les operacions
de reorganització empresarial. Fins a la presentació d’aquest projecte llei, les operacions de
reorganització societàries realitzades al Principat d’Andorra eren subjecte de tributació i, especialment, les plusvàlues que es posaven de
manifest arran d’aquestes transaccions. Aquesta
situació no afavoria que els empresaris andorrans emprenguessin processos de reorganitzacions empresarials que permetessin adaptar
l’estructura de grup a les necessitats actuals.
Aquest projecte de llei té com a objectiu facilitar la resolució de conflictes en el
teixit empresarial andorrà, amb especial incidència sobre l’àmbit familiar, permetent la reestructuració del patrimoni de grups familiars de
manera fiscalment neutra, per protegir
d’aquesta manera un sector tan característic del
Principat d’Andorra.

En introduir aquest règim especial es
pretén procurar que els impactes de caràcter
tributari no suposin un impediment per a
l’execució d’aquestes operacions de reorganització empresarial. No obstant això, si bé la fiscalitat no hauria de ser un impediment per als
empresaris andorrans per ordenar la seva estructura societària, aquella tampoc hauria de
ser el motiu pel qual aquestes operacions es duguin a terme. Per tal d’evitar crear situacions
d’elusió fiscal, el projecte de llei exigeix que es
provi l’existència de motius econòmics que justifiquin la realització de les operacions de reorganització que s’hi acullen, des d’una òptica
econòmica o de negoci.
Respecte a l’abast d’aquest règim especial, cal posar en relleu que aquest té com a
finalitat assolir que les operacions siguin neutres des d’un punt de vista tributari. Aquesta
neutralitat s’assoleix introduint un sistema de
diferiment de les rendes i plusvàlues generades,
restant gravades en el moment que es produeixi una subsegüent transmissió, en lloc d’esser gravades en el moment de produir-se la
transmissió derivada de la reestructuració.
Aquest règim especial de neutralitat
fiscal també implica que, en seu de l’entitat adquirent, el valor d’adquisició es mantindrà el
mateix que constava en seu del transmitent, no
permetent que la plusvàlua que es pogués generar tingui efectes fiscals.
Per últim, destacar que aquest règim
especial només podrà ser d’aplicació a aquelles
operacions que complexin amb els requisits establerts en el projecte de llei, no podent-se fer
extensiu a qualsevol operació societària que es
pugui dur a terme.
Crowe Horwath Alfa Capital disposa
d’un equip multidisciplinari amb una àmplia
experiència que està a disposició dels clients per
assistir-los en la implementació d’aquests tipus
de processos reorganitzatius.

CROWE HORWATH ALFA CAPITAL
Av. Meritxell, 79, 4a planta
(accés pel c/Pau Casals, 10)
Andorra la Vella
Tel.: 800 480 / Fax: 869 666
www.crowehorwath.ad

AUDIT

·

TA X

·

AD VI SO RY

·

L EG AL

Av. Meritxell 79, Ed. Onix, 4a planta (accés C/ Pau Casals, núm 10)
AD 500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra
tel.: + 376 800 480 Fax: + 376 869 666 · www.crowehorwath.ad
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Especialistes en
inversió estrangera

ADVANTIA ASSESSORS
Bonaventura Armengol, 15
3r 3a
Andorra la Vella
Tel.: 802 250
advantia@advantia.ad
www.advantia.ad

Empresa establerta l’any 2009, Advantia Assessors s’ha especialitzat durant els darrers anys
en la creació de noves societats per part d’inversors estrangers, acompanyant el client en
totes les fases del procés: des dels tràmits que
cal dur a terme per obrir el negoci fins a l’obertura de comptes bancaris, l’obtenció del permís
de residència, trobar pis o casa, o fins i tot buscar un gimnàs o el millor centre per a l’escolarització dels fills.
Tot i això, Advantia Assessors no ha
descuidat de cap manera l’atenció a les empreses del Principat d’Andorra, a les quals proporciona tot el suport necessari per afrontar les
qüestions relacionades amb les obligacions tributàries. Un servei imprescindible avui dia,
arran de les noves figures impositives que el país
va implantar per adaptar-se als estàndards internacionals, especialment l’ IRPF. Així mateix,
l’empresa també vol ser un referent per a persones físiques i treballadors autònoms que vulguin resoldre sense preocupacions la liquidació
dels seus impostos.

Ara la inversió estrangera, segons les
estadístiques publicades, representa ja un 3,8%
del PIB andorrà i és una font d’entrada de
noves empreses i inversions al nostre país. La
signatura de nous convenis per evitar la doble
imposició farà que siguem mes atractius per als
inversors i aquesta via de creixement hauria de
seguir creixent com ho ha fet fins ara. El més
important és tenir cura de seleccionar bé qui
deixem invertir a Andorra per evitar ser perjudicats en la nostra imatge de país.
L’empresa presta els seus serveis dins
d’un marc d’ètica, objectivitat i integritat, amb
un equip de persones multidisciplinari dels àmbits de les finances, fiscal i jurídic, que permet
oferir les millors solucions per als reptes dels
seus clients. Des que va iniciar l’activitat, Advantia Assessors ha tingut la clara vocació d’empresa de serveis per proporcionar les eines
necessàries per assolir els seus objectius socials.
Per aquest motiu, vol ser reconeguda com una
empresa professional, pròspera i seriosa amb
serveis de qualitat.

Assessorament comptable,
fiscal i laboral

IRPF 2016: oblida’t i deixa-ho en mans de professionals.
“Advantia optimitza al màxim la seva comptabilitat i fiscalitat”
Professionals amb més de 15 anys d’experiència en administració i direcció
d’empreses ofereixen els seus serveis, de manera puntual o periòdica, per adaptar
el seu negoci a la normativa comptable i fiscal, confeccionar comptabilitats, analitzar
balanços i comptes de resultats i assessorar en matèria laboral.
També ajudem als particulars a confeccionar de la manera més optima les seves
declaracions IRPF.

Advantia assessors

Recordem que la declaració d’IRPF 2016 s’ha de presentar entre el 1 d’abril i el
30 de setembre 2017.

Bonaventura Armengol, 15 3r- 3a
AD500 Andorra la Vella

Els comptes anuals 2016 i les declaracions d’impost de societats 2016 s’han de
presentar abans del 31 de juliol 2017.

T +376 802 250
F +376 867 250
advantia@advantia.ad
www.advantia.ad

as s e s s o r s

INVERSIÓ ESTRANGERA

INVERSORS I EMPRENEDORS

Assessorament global, en l’estudi mercantil i fiscal inicial, l’obtenció d’autoritzacions i la posterior implantació de
negocis al país.

Connectem capital amb projectes d’inversió. Plans de negoci. Estudis de
mercat. Assessorament econòmic / legal. Avaluació de projectes.

EMPRESA FAMILIAR

COMPRAVENDA D’EMPRESES

Diagnòstics globals de negoci. Plans
estratègics i de viabilitat. Reorganitzacions societàries, operatives i financeres. Successions i protocols.

Valoracions de negoci. Recerca de socis / inversors locals o internacionals.
Due Diligence. Assessorament integral en processos de desinversió.

In fo rma’ t d els n o stres plans
INTERNACIONALITZACIÓ DE PIMES
Implantació de negocis a l’estranger.
Recerca d’agents i distribuïdors. Missions comercials. Processos de licitació. Comerç exterior.

d ’in tern acio n alització
EUROPA
França, Alemanya, Espanya, UK, etc.

EMERGENTS
Llatinoamèrica, Àfrica, Àsia, etc.

consulting@ideand.ad · Tel. +376 321 321 · www.ideand.ad

Som un equip de professionals amb una sòlida formació i experiència.
Oferim assessorament econòmic, operatiu i legal/fiscal a empreses i persones.
Treballem amb integritat, independència i confidencialitat.
Tenim abast internacional gràcies a la nostra xarxa de partners.

EMPRESES

INVERSIÓ i
EMPRENEDORIA

MERCATS
INTERNACIONALS

FISCALITAT

PERMISOS DE RESIDÈNCIA

Assessorament a persones físiques i
jurídiques. Planificació fiscal nacional i
internacional. Declaracions i liquidacions tributàries.

Assessorament sobre les modalitats de
residència i les seves implicacions. Obtenció de permís i acompanyament en les
qüestions inherents al canvi de domicili.

C. Prat de la Creu, 59 · Esc. D 1-4 · Andorra la Vella · Tel. +376 860 560
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Assessorament davant
el nou marc impositiu
A banda dels que són els serveis de gestoria, que
representen la seva activitat principal, Bon
Consell també s’ha anat especialitzant, en els
últims anys, en assessorament comptable i fiscal, arran del progressiu desplegament de nous
impostos al país. Tant els clients habituals de
la gestoria com d’altres de nous, especialment
de fora del país –als quals se’ls assessora a més
respecte a tot el procediment que cal dur a
terme per desenvolupar la seva activitat econòmica al Principat d’Andorra–, han mostrat alguns dubtes davant l’aparició d’aquestes noves
taxes. Així, l’empresa els ha ajudat a solucionar
aquestes qüestions de manera ràpida, eficaç i
amb total professionalitat.
Bon Consell destaca que des de l’any
2006, quan es van crear els primers impostos
indirectes, el teixit empresarial del país ha experimentat una important evolució, que ha tingut com a punt culminant la implantació de
l’IRPF com a pas definitiu per a l’homologació

GESTORIA BON CONSELL
C/ de l’Aigüeta, 19
1r pis. Despatx 4.
Andorra la Vella
Tel.: 865 915
gestobon@andorra.ad
gestoriabonconsellandorra.com

de la fiscalitat andorrana amb la dels estàndards
europeus.
L’equip professional de la Gestoria
Bon Consell compta amb més de 25 anys d’experiència en el sector, i es distingeix per oferir
un tracte personalitzat i acurat als clients, per
tal que els seus tràmits burocràtics resultin el
menys feixucs possible. L’empresa està especialitzada, d’una banda, en gestions per a petites i
mitjanes societats, oferint assessorament i serveis en creació de nous negocis i comerços, altes
i baixes en el registre, o modificacions com ara
canvis de titularitat o propietat, entre d’altres
tràmits. Dins d’aquest àmbit, l’empresa vol ser
així mateix un referent per facilitar projectes
d’inversió estrangera al país. D’altra banda,
també ofereix suport pel que fa a permisos
d’Immigració, tant per a empresaris, treballadors especialitzats com per a persones que vulguin tramitar els papers per obtenir la residència
passiva.

✓ Constitució de societats a Andorra i a l’estranger.
✓ Tot tipus de tràmits de comerç
✓ Contractes, demandes i sol·licituts diverses
Passaports, permisos, immigració i tota mena
de gestions, administratives.
✓ Servei de comptabilitat

Tel .: 865 9 15
Fax : 865 9 16
ge s to b o n @andorra.ad

c/ L’Aig ü e ta núm 19
1 a pla n ta , d espat x 4
A D 500 A n d orra la Vella
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Més de vint anys com a
assessors experts al país
L’evolució del sistema tributari andorrà ha fet
canviar les exigències i obligacions dels ciutadans i de les empreses. És per aquest motiu que
esdevé fonamental comptar amb l’assessorament de bons professionals que puguin resoldre les noves necessitats que sorgeixen arran
d’aquests canvis a les lleis del Principat. Ara, els
andorrans i andorranes i residents han d’adaptar les seves activitats i estructures econòmiques
i empresarials a una nova realitat, en què un
control molt més acurat és imprescindible, i
que afecta tant les activitats quotidianes com
les inversions a llarg termini.
A ForumGrup som assessors experts
amb més de vint anys d’experiència professional al país que ens avalen com a referent en la
prestació de serveis per facilitar l’adaptació als
canvis que sorgeixen en aquest nou marc. Som
professionals de l’economia i el dret 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 i amb presència al Principat
de més de 20 anys. Un equip multidisciplinari
per oferir la màxima eficiència i d’adaptar-nos
a les necessitats dels clients, basant-nos en l’ètica
professional i la legalitat. A més de la nostra
plantilla, comptem amb col·laboradors puntuals que ens permeten una gran flexibilitat per
continuar oferint solucions als clients.

FORUMGRUP
C/ Prat de la Creu, 59-65. Esc. C. Planta 5a
Tel.: 812 525 - www.forumgrup.ad

Els nostres serveis:
• Assessorament fiscal
• Constitució de societats
• Manteniment de societats: comptabilitat, impostos, llibres, etcètera
• Auditoria i consultoria
• Assessorament i assistència societària. Gestió
de conflictes
• Assessorament amb nous projectes de negoci
• Assessorament de situacions de dificultat empresarial
• Taxacions empresarials
• Gestió de tot l’àmbit laboral, Seguretat Social
(CASS) i casos d’empreses
• Gestió de residències actives i passives

reinvenció
Solucions per als nostres
clients amb un ferm
compromís ètic i legal

assessoria
20 anys d’experiència
professional al país
ens avalen

inversió
desenvolupar projectes
empresarials amb
total garantia

serveis fiscals - comptables - mercantils - laborals
Assessorament fiscal / Constitució de societats amb gestió d’ubicació de seu social / Manteniment de societats:
comptabilitat, impostos, llibres, etc. / Auditoria i consultoria / Assessorament i assistència societària. Gestió de conflictes
Assessorament en nous projectes de negoci / Assessorament en situacions de dificultat empresarial / Gestió de tot
l’àmbit laboral i de casos d'empreses / Gestió de residències actives i passives / Taxacions empresarials

Cr. Prat de la Creu, 59-65 Esc. C Planta 5a · AD500 ANDORRA LA VELLA ·· Tel.: +376 812 525
www.forumgrup.ad

FISCALITAT

20

Solucions
informàtiques

IDEAN
Ctra. de la Comella, 23
Andorra la Vella
Tel.: 870 120
info@idean.ad
www.idean.ad

IDEAN (Iniciatives pel Desenvolupament
Empresarial Al Núvol) és una societat creada
ara fa tres anys que proposa solucions de software de gestió per a tot tipus d’empreses, amb
un programari completament adaptat a la normativa andorrana, i que sempre estarà actualitzat en cas que es produeixin canvis legislatius.
IDEAN parteix de tres mòduls complets: facturació i gestió d’estocs, comptabilitat –que incorpora un mòdul de tributació andorrà– i
nòmines –totalment adaptat a la llei andorrana–. Tots tres mitjançant una tarifa plana.
Així mateix, l’empresa també pot desenvolupar programari a mida de cada client, per tal de
donar resposta a les seves necessitats i model de
gestió concret.
En aquest sentit, un dels principals
avantatges que aporta IDEAN és que pot
donar servei a qualsevol perfil d’empresa, des
de PIME fins a grans grups, gràcies al fet que
disposa de tres versions diferents de software en

funció de les característiques de cadascuna: la
versió bàsica està pensada per a autònoms, la
professional s’adreça a petites i mitjanes empreses, d’entre 2 i 10 treballadors, i la versió expert està dissenyada per a societats de major
plantilla.
Sigui quin sigui el mòdul i versió escollit, IDEAN garanteix una utilització còmoda i pràctica del programari, ja que
l’empresa treballa de forma única i exclusiva
amb un núvol privat. D’aquesta manera, l’únic
que necessita el client és un ordinador o dispositiu connectat a internet, i independentment
d’on es trobi, podrà fer un ús instantani i segur
d’aquest software de gestió, comptabilitat i nòmines. El núvol, a més, representa una font
d’estalvi molt important per a les empreses, ja
que aquest sistema evita les costoses infraestructures de servidors i hardware, que a més del
preu de la instal·lació també requereixen un
manteniment força onerós.
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Assessorament integral
en comptabilitat i finances

Lauco Assessors
C/ Bra. Armengol, 10
Ed. Montclar - Bloc 1,
Planta 6, despatx 7
Tel.: 860 686
www.laucoassessors.com

Amb una dilatada experiència, que es remunta
a l’any 2006, Lauco Assessors ofereix assessorament comptable i financer a tot tipus d’empreses i comerços del Principat d’Andorra, des
de societats petites i mitjanes fins a grans grups
empresarials. La seva filosofia de treball consisteix a brindar una atenció professional i de relació personal amb els clients, creant un vincle
basat en la confiança i la satisfacció. En aquest
sentit, mai adopta solucions estàndard, realitzant cada anàlisi d’acord amb les necessitats exclusives de cada cas i de cada client.
Cal destacar que l’empresa ha anat
adaptant els seus serveis als últims canvis impositius que s’han donat al marc fiscal andorrà
en els darrers anys, amb la introducció de l’impost general indirecte (IGI), l’impost de societats o l’IRPF, entre d’altres. Així, Lauco
Assessors també ha incorporat les tasques de
gestió d’aquests tributs per ajudar les empreses
en el procés de tancament i presentació de
comptes, i també una línia d’assessorament per

resoldre els principals dubtes que puguin generar, especialment quan es produeixen canvis legislatius respecte a aquestes taxes.
Lauco Assessors proporciona un servei integral en diferents àmbits: auditories
comptables anuals, revisions de comptes, resolució de tasques comptables i financeres, comptabilitat analítica –per tal d’obtenir informació
més detallada de l’empresa de cara a millorarne la gestió– i confecció de comptabilitats. Així
mateix, i pel que fa a inversió estrangera, també
ofereix assessorament a empreses patrimonials
que s’estableixen al Principat.
Al capdavant de Lauco Assessors hi
ha Laura Ruiz, llicenciada en Direcció i Administració d’Empreses, postgrau en auditoria,
postgrau en comptabilitat i control de gestió
per la Universitat Pompeu Fabra, i en fiscalitat
per la Universitat d’Andorra. Sempre ha desenvolupat la seva carrera professional dins l’àmbit empresarial, fins que va decidir establir el
seu propi negoci el març del 2006.

Assessorament fiscal
Auditories de comptes anuals
Revisions de comptes limitades i parcials
Assessorament comptable i financer
Confecció de comptabilitats
Comptabilitat analítica
Consultoria i assessorament empresarial
Ed. Montclar, C/ Bonaventura Armengol núm. 10, bloc 1, planta 6, despatx 7 · AD500 Andorra la Vella
Tel. / Fax +376 86 06 86 · info@laucoassessors.com

“Your doubts are
our challenges”

Av. Meritxell 75, 3a planta,
despatxos 8-10 · Edifici Quars
+376 887 007
Andorra la Vella (AD500)
Principat d’Andorra
info@mesastrigo.com
www.mesastrigo.com

