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I. NOVETATS LEGISLATIVES I DOCTRINALS 
 

A) NOVETATS LEGISLATIVES DESTACADES 

Lleis 

Llei 1/2022, del 20 de gener, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el 

consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 

2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 

16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de 

venda dels productes del tabac. 

La Llei 1/2022, del 20 de gener, dona seguiment a l’aprovació del Reglament 

d’Execució (UE) 2021/1832, de la Comissió, del 12 de octubre del 2021, que 

ha modificat sensiblement l’annex I del Reglament (CEE) 2658/87 del 

Consell, del 23 de juliol del 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i 

estadística i al aranzel duaner comú i, de manera molt especial, el capítol 24, 

que tracta dels productes del tabac.  

En matèria de codificació dels productes del tabac s’ha creat a escala europea 

una nova categoria en què s’encabeixen els nous productes del tabac, entre 

els quals destaquen els destinats a ser inhalats sense combustió. Mitjançant 

aquesta nova Llei, el Principat d’Andorra assigna, a escala nacional, els tipus 

de gravamen escaients a aquesta nova categoria de productes en relació amb 

les taxes sobre el consum i l’impost especial sobre el tabac. D’altra banda, 

qualifica a aquests productes del tabac com a mercaderies sensibles, i els 

encabeix també dins de l’abast de la regulació en matèria de preus mínims de 

venda dels productes del tabac. 

Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022. 

La Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022 inclou 

modificacions i derogacions amb caràcter permanent de normes legals que 

regulen aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i 

l’activitat econòmica del sector públic.  

Una d’aquestes modificacions és la prevista a la disposició final catorzena de 

la Llei, que modifica la Llei 21/2016, del 14 de desembre, de l’impost sobre 

les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i que afecta 

especialment a les promocions immobiliàries de nova construcció.  

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 4/2022, la Llei de l’impost sobre els 

plusvàlues establia que en les promeses de compravenda on s’estipulés el 
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pagament d’un preu superior al 20% del preu total que s’hagi pactat, l’impost 

es liquidava com si es tractés de la transmissió de l’immoble amb 

independència del moment en què tingués lloc la formalització posterior de 

la compravenda. 

Aquesta obligació era especialment costosa per a les promocions 

immobiliàries d’obra nova que es financen mitjançant la venda anticipada 

sobre plànol. Els promotors havien d’avançar l’impost en un moment molt 

anterior al de la transmissió definitiva dels actius immobiliaris i en el que 

encara hi certa incertesa sobre els costos definitius de l’obra que poden tenir 

un impacte considerable sobre el cost d’adquisició i, per tant, sobre la quota 

tributària resultant. 

Amb la modificació introduïda per la Llei del pressupost del 2022, aquesta 

obligació de liquidar l’impost per a les promocions de nova construcció es 

posposa fins a la transmissió definitiva de l’immoble o bé fins que aquest es 

posi a disposició de l’adquirent, si aquest fet és anterior. D’aquesta manera, 

tal com es menciona a l’exposició de motius de la Llei, “es poden tenir en 

compte per a determinar la base de tributació de l’impost totes les inversions 

o millores realitzades en el bé objecte de transmissió fins a la data en que es 

formalitzi la transmissió o es posin a disposició de l’adquirent els béns 

immobles”. 

En consonància amb aquesta mesura, es modifica també l’inici del termini de 

dos anys de què disposa l’Administració per comprovar el valor real dels 

béns o drets transmesos, fent-lo coincidir, en els casos de promocions de nova 

construcció, amb la transmissió definitiva de l’immoble o bé fins que aquest 

es posi a disposició de l’adquirent. 

Finalment, la Llei del pressupost del 2022 atribueix a aquesta mesura un 

efecte retroactiu essent aplicable a “les promeses de compravenda on 

s’estipuli el pagament d’un preu superior al vint per cent del preu total que 

s’hagi pactat, formalitzades a comptar de l’1 de gener del 2019”. 

D’altra banda, la Llei del pressupost del 2022 inclou altres modificacions 

fiscals recurrents com són l’establiment dels nous coeficients d’actualització 

del valor d’adquisició per a l’aplicació de l’impost sobre les plusvàlues 

(disposició final segona), i la fixació de l’interès moratori per a l’exercici 2022, 

en el 2,46% (article 21.2). 

Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals. 
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L’objectiu de la Llei 5/2022, del 3 de març, aprovada en el marc de l’agressió 

bèl·lica causada per Rússia contra Ucraïna, és esdevenir un marc de 

referència en l’aplicació de sancions internacionals que neixin d’organismes 

internacionals com les Nacions Unides o la Unió Europea. 

La Llei defineix la tipologia de restriccions que es poden desenvolupar, els 

subjectes obligats, així com els òrgans de control d'aquestes restriccions. Així 

mateix, preveu el règim sancionador d'aplicació en cas d'incompliment de la 

norma.  

Disposicions reglamentàries 

Decret del 23 de desembre del 2020 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost 

sobre els habitatges buits. 

Els propietaris d’habitatges buits, entesos com aquells que són susceptibles 

de ser arrendats i que estan desocupats durant com a mínim dos anys (entre 

1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2021), han d’inscriure aquests béns 

immobles en el Registre d’Habitatges Buits perquè l'Administració tributària 

pugui liquidar l'impost sobre els habitatges buits (“IHB”) corresponent. 

El Reglament estableix que l’Administració tributària liquidarà el IHB l’últim 

dia del trimestre següent a la meritació de l’impost (és a dir, el 31 de març de 

cada any). 

Decret 70/2022, del 23 de febrer, pel qual es modifica el reglament d’aplicació 

de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana. 

El Decret es va aprovar amb la intenció de crear un certificat pel qual les 

mercaderies que es classifiquen amb el codi “240411” del Sistema 

Harmonitzat —principalment tabac per a escalfar—, i que estiguin 

manufacturades a la Unió Europea (a partir de tabac en brut posat en lliure 

pràctica) es puguin beneficiar de la preferència aranzelària nacional que 

s'aplica a la resta dels tabacs, és a dir, el 60% de la tarifa de país tercer. La 

preferència aranzelària per als productes del tabac està prevista a l'article 12.2 

de l'Acord d'Unió duanera (parcial) entre el Principat d'Andorra i la 

Comunitat Econòmica Europea de 1991, però només és aplicable a les 

mercaderies dels capítols “2402” i “2403”. La Llei 1/2022 va estendre aquesta 

preferència aranzelària a les mercaderies del recentment creat capítol “2404”, 

però feia falta un desplegament reglamentari per a què aquest canvi fos 

efectiu.   
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Decret 76/2022, del 2 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la 

Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners 

o valors i el finançament del terrorisme. 

El Govern andorrà va aprovar el 2 de març el Reglament d'aplicació de la Llei 

14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals 

o valors i el finançament del terrorisme. El text desenvolupa els aspectes 

reglamentaris de la normativa aprovada al desembre de 2021. 

La principal modificació que introdueix el reglament és la concreció de les 

mesures addicionals que han de seguir els subjectes obligats financers que 

tinguin sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres 

països on la pròpia normativa interna del país en qüestió no permeti aplicar 

normes de control de prevenció de blanqueig equiparables a les establertes a 

la legislació andorrana.  

Decret 111/2022, del 25 de març, de mesures restrictives en relació amb el 

conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa. 

Amb el Decret 111/2022, del 25 de març, el Govern d’Andorra adopta les 

mateixes mesures que les promulgades pel Consell de la Unió Europea. La 

norma transposa la Decisió 2014/145/PESC del Consell, del 17 de març del 

2014, relativa a l’adopció mesures restrictives en matèria d’accions que 

menyscabin o amenacin la integritat territorial, la sobirania i la 

independència d’Ucraïna; la Decisió 2014/512/PESC del Consell, del 31 de 

juliol del 2014, relativa a mesures restrictives en vista de les accions 

desestabilitzadores de la Federació Russa a Ucraïna; o la Decisió (PESC) 

2022/266 del Consell, del 23 de febrer del 2022, relativa a mesures restrictives 

en resposta al reconeixement de les zones de les províncies ucraïneses de 

Donetsk i Luhansk no controlades pel Govern i a l’ordre d’entrada de forces 

armades russes en aquestes àrees. 

Així mateix, el decret recull el Reglament CE núm. 765/2006 del Consell, del 

18 de maig del 2006, relatiu a l’adopció de mesures restrictives contra el 

president Lukaixenko i determinats funcionaris de la República de 

Bielorússia, i modificacions posteriors, així com el Reglament UE núm. 

269/2014 del Consell, del 17 de març del 2014, relatiu a l’adopció mesures 

restrictives en matèria d’accions que menyscabin o amenacin la integritat 

territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna, i les modificacions 

posteriors.  
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Decret 124/2022, del 30 de març, pel qual s’aprova la modificació del Reglament 

de l’impost sobre societats.  

El Reglament de l’impost sobre societats, aprovat mitjançant Decret de 14-05-

2019, s’ha vist modificat pel Decret 124/2022, del 30 de març, en virtut del 

qual s’afegeix a la redacció originaria un termini de sis mesos per presentar 

la declaració de tal impost, a comptar des de la conclusió del període 

impositiu, sense que aquest fet tingui efectes sobre els terminis d’ingrés o de 

devolució del deute tributari. 

B) INICIATIVES LEGISLATIVES EN CURS 

Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació (admesa a tràmit 

pel Consell General el 21 de juliol del 2021). 

L’elaboració d’una Llei d’economia digital, emprenedoria i innovació sorgeix 

de la necessitat de diversificar l’economia andorrana, així com de la voluntat 

d’oferir un marc jurídic segur i previsible en què inversors locals i estrangers 

puguin dipositar la seva confiança. 

Així, amb la finalitat de generar un ecosistema que retroalimenti la generació 

i el creixement d’empreses innovadores que situïn Andorra com un país 

competitiu a l’hora d’emprendre una activitat econòmica dins l’espai digital, 

s’introdueix no només la promoció dels espais físics, com són els coworkings 

o els colivings, sinó també l’impuls de les incubadores, acceleradores i clústers. 

El projecte de llei introdueix al mateix temps importants mesures en matèria 

laboral i fiscal. En la seva vessant laboral, preveu una sèrie de mesures que 

faciliten en gran mesura la flexibilitat laboral que permeti al teixit empresarial 

andorrà adaptar-se a les noves formes de negoci imperants. En aquest sentit, 

pren especial rellevància la regulació del teletreball, com a mesura prevista 

en matèria laboral per a fomentar l'economia digital, l'emprenedoria i la 

innovació. 

En matèria de teletreball, el projecte de llei preveu que aquesta modalitat de 

treball pot constituir-se en el moment inicial de la contractació o bé en un 

moment posterior, sempre que l'empresa ho comuniqui a la Caixa Andorrana 

de Seguretat Social (CASS). Ara bé, el canvi de modalitat de treball presencial 

a la telemàtica serà, en qualsevol cas, revisable per l'empresa i l'empleat. 

Igualment, s'imposa a l'empresari l'obligació de fer-se càrrec de totes les 

despeses relacionades amb els equips, les eines i els altres mitjans vinculats 

al desenvolupament d'aquesta modalitat de treball per part de l'empleat, que 

no podrà ni haurà de responsabilitzar-se de cap de les despeses previstes per 
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la norma. No obstant això, els convenis col·lectius i els reglaments interns de 

les empreses poden establir els mecanismes necessaris per a la determinació, 

l'abonament o la compensació d'aquestes despeses quan aquestes, de manera 

excepcional, hagin recaigut sobre el treballador.  

Es regula també la possibilitat de que els treballadors incardinats en aquesta 

modalitat de treball tinguin un horari flexible, així com el dret a la 

desconnexió digital. En aquest sentit, i a excepció dels menors d'edat, dones 

embarassades o que es trobin en el període d'atenció al fill nounat menor de 

9 mesos, l’empresari i el treballador poden acordar que la flexibilització 

horària inclogui treball en horari nocturn, sense que siguin d'aplicació les 

obligacions relatives al plus de nocturnitat. 

En qualsevol cas, haurà de respectar-se el dret a la desconnexió digital dels 

empleats, el que suposa una limitació de l'ús dels mitjans tecnològics de 

comunicació empresarials i de treball durant els períodes de descans diaris 

obligatoris. 

Pel que fa a l'àmbit fiscal, el projecte de llei preveu mesures de gran 

importància fiscal com son: (i) l’exempció de les retribucions percebudes pels 

administradors, l'emissió de participacions socials o accions, opcions sobre 

aquestes o drets econòmics destinats a observadors i empleats de les startups 

(ii) l’exempció sobre les rendes percebudes pels proveïdors de béns i serveis 

de les startups que es posin de manifest amb l'emissió de participacions 

socials o accions, opcions o drets econòmics, en l'import que excedeixi el valor 

normal de mercat dels béns o serveis proveïts. 

El termini per a presentar esmenes al text s'ha prorrogat, per vuitena vegada, 

fins el 13 d'abril de 2022. 

Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig 

(admès a tràmit pel Consell General el 25 d’agost del 2021). 

La introducció del saig o executor privat en el panorama jurídic andorrà, com 

aquella figura ideada per a promoure l'efectivitat dels mecanismes de 

resolució de conflictes extrajudicials, ha tingut un important impacte en la 

descongestió dels òrgans jurisdiccionals del Principat. Així, des de l'entrada 

en vigor de la Llei, el saig ha participat de manera notòria en l'agilització del 

procediment d'execució forçosa, suposant una notable disminució del 

nombre d'expedients pendents d'execució en Batllia, així com de les 

resolucions administratives pendents d'execució. 

Fins avui, i en virtut de l'article 3 de la Llei 43/2014, el saig únicament podia 

participar en l'execució forçosa de les resolucions judicials o dels actes 
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administratius executoris. No obstant això, acreditada la seva efectivitat, s'ha 

considerat oportú modificar aquesta llei i ampliar les seves competències, 

investint-ho així de l'autoritat necessària per poder procedir a l'execució 

forçosa de les resolucions arbitrals, dels acords de mediació elevats a 

escriptura pública, o de transaccions i convenis homologats judicialment, de 

caràcter executiu. 

En aquest sentit, es mantenen —respecte a la regulació anterior— les funcions 

executòries del saig, les quals es limiten a les resolucions que consisteixin en 

el pagament d'una quantitat liquida. En conseqüència, totes aquelles 

execucions no dineràries, continuen sent competència del Tribunal 

corresponent. 

A banda de la modificació substancial de les competències del saig, i d'altres 

modificacions menors, s'han introduït determinades novetats, com la figura 

del nunci, entès com aquella persona legitimada per a realitzar les 

notificacions, o el trasllat de la competència per a resoldre els expedients 

disciplinaris al ministre competent en matèria de justícia, en el cas de les 

infraccions lleus i greus, i al Govern quan es tracti d'infraccions molt greus. 

A més, s'introdueixen modificacions substancials pel que fa a l'acord 

d'execució, ampliant el termini del qual disposa el saig per a dictar-lo, passant 

de 13 dies a un mes. 

El text es troba ja sotmès a debat a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior 

i Afers Institucionals. 

Projecte de llei del Procediment Contenciós Administratiu (admès a tràmit pel 

Consell General el 12 de gener del 2022). 

El procediment contenciós-administratiu es regula en l'actualitat per la Llei 

de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989. Atesa 

l'evolució de la societat andorrana des de llavors, així com dels mitjans tècnics 

i materials a la disposició de l'Administració de justícia, s'ha considerat 

necessària la modificació d'aquest procediment. 

Seguint amb l'esperit de simplicitat manifestat en la regulació preexistent, la 

nova llei corregeix les limitacions processals que el recurrent tenia en aquesta 

matèria i que haurien de permetre una millor defensa dels seus legítims 

interessos. 

Així, s'introdueix com a novetat significativa la modificació parcial dels 

terminis existents per presentar la demanda. És parcial perquè, encara que es 

manté el termini de 6 mesos a partir de la data en què la sol·licitud o el recurs 
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hagin de ser considerats desestimats per silenci administratiu, el termini per 

interposar demanda en els altres casos s'estén fins als 2 mesos, en 

contraposició al mes que preveu la Llei del 15 de novembre de 1989. 

Una altra novetat destacable és l'addició d'un tràmit d'al·legacions 

complementàries. Si en l'escrit de contesta a la demanda s'invoquen fets nous 

no al·legats en la demanda, o bé quan es rep trasllat del corresponent 

expedient administratiu, el recurrent gaudirà d'un tràmit d'al·legacions 

complementàries del que abans no disposava. Així mateix, quan el recurrent 

consideri que l'expedient administratiu està incomplet i, en conseqüència, 

sol·liciti l'aportació dels documents que puguin faltar, s'obrirà un altre tràmit 

d'al·legacions complementàries si la naturalesa dels documents així ho 

justifica. 

Pel que fa a la figura de l'advocat, la Llei de 1989 ja preveia, amb caràcter 

general, la seva intervenció preceptiva en tots els procediments 

administratius, amb l'excepció dels procediments en matèria de seguretat 

social. En el marc de la nova Llei del Procediment contenciós administratiu, 

aquesta excepció ha estat eliminada, per la qual cosa es requerirà la 

intervenció de lletrat en qualsevol procediment administratiu, sense 

excepcions. 

En seu de recursos, la Llei introdueix un recurs de reposició contra totes 

aquelles resolucions que no siguin susceptibles d'apel·lació, ja siguin dictades 

pel Batlle o pel secretari judicial. Aquest recurs tindrà caràcter devolutiu, per 

la qual cosa haurà d'interposar-se davant el mateix òrgan autor de la 

resolució, que també resoldrà el mateix. 

En matèria de recurs d'apel·lació, el Projecte de llei del Procediment 

contenciós administratiu manté els dos supòsits en els que actualment 

s'admet aquest recurs, introduint com a gran novetat el canvi de l'òrgan 

jurisdiccional que coneixerà del mateix. El recurs d'apel·lació haurà 

d'interposar-se, en tots els casos i sense excepcions, davant la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.  

Finalment, i pel que fa a l'execució de les sentències, el legislador ha eliminat 

la possibilitat —excepcional— de suspensió de l'execució anteriorment 

prevista en la Llei del 1989, introduint a canvi, amb aquest mateix caràcter 

d'excepcionalitat, la possibilitat d'expropiació forçosa dels drets reconeguts 

front a l'Administració mitjançant sentència ferma. 

Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de planes i programes 

(admès a tràmit pel Consell General el 2 de març del 2022). 
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El projecte de llei d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes, 

inspirada en la Directiva 2014/52/UE, per la qual es modifica la Directiva 

2011/92/UE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient, així com en la Directiva 

2001/42/UE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats plans 

i programes sobre el medi ambient, persegueix la implementació d'un 

procediment de caràcter preventiu, destinat a avaluar les repercussions 

ambientals que puguin portar aparellats projectes de construcció, plans i 

programes. 

Aquesta avaluació ambiental comporta l'elaboració d'un estudi d'impacte o 

sostenibilitat ambiental per part del promotor del projecte, del pla o del 

programa en qüestió. Així mateix, inclou la realització de les consultes 

pertinents i necessàries a la població i administracions implicades, així com 

la revisió i l'informe per l'autoritat competent a nivell mediambiental previs 

a l'autorització del projecte o aprovació del pla o programa. 

Amb l'objectiu d'adaptar el procediment a l'envergadura de cada projecte i 

als impactes que aquests puguin tenir en el medi ambient, el projecte de llei 

preveu diferents procediments d'avaluació d'impacte ambiental en funció de 

les característiques o de les dimensions de cada projecte. A tal efecte, 

s'estableixen dues categories de projectes: 

a) L'annex I del projecte de llei preveu els projectes que hauran de ser 

sotmesos a una avaluació d'impacte ambiental, subcategoritzant-los en 2 

classes de projectes més. Així, per als projectes de l'annex I a), es 

contempla un procediment estàndard, mitjançant el qual se sotmet a 

informació pública els projectes de titularitat pública; mentre que els 

projectes contemplats en l'annex I b), que per la seva naturalesa tenen un 

gran impacte ambiental, seran sotmesos a informació pública i, de manera 

simultània, a una fase de consultes al públic interessat. 

b) Al seu torn, l'annex II recull tots aquells projectes que, per les seves 

característiques o dimensions, tenen un menor grau d'impacte sobre el 

medi ambient, els quals no restaran sotmesos a procediments d'avaluació 

ambiental i únicament hauran de presentar un pla de restauració i un altre 

de vigilància. Aquesta dualitat persegueix una simplificació dels 

procediments d'autorització del projecte.  

Així, l'avaluació ambiental permet implementar els principis de prevenció, 

integració, precaució i participació ciutadana. 

El termini per a presentar esmenes al text s'ha prorrogat, per primera vegada, 

fins al 24 d'abril de 2022. 
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C) JURISPRUDÈNCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA D’ANDORRA 

• Sentència 14-2021 del 27 de gener   

Preus de transferència i “Soft Law”. S'analitza la deduïbilitat d'un servei prestat per 

una societat vinculada no resident a una societat andorrana, així com els mètodes de 

determinació dels preus de transferència. El Tribunal conclou que les claus de 

repartiment de costos aplicades per la societat no han estat prou justificades de 

conformitat amb les Directrius de l'OCDE en matèria de preus de transferència. 

D'aquesta manera, el Tribunal no sols es remet als principis generals de prova admesos 

en la Llei 21/2014, de 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, sinó que també 

fonamenta la seva resolució en les Directrius de l'OCDE. Així, podria afirmar-se que a 

través d'aquesta sentència el Tribunal està donant entrada al “soft law” com a font del 

Dret Tributari andorrà.  

• Sentència 28-2021 del 18 de març  

Remuneració d'administradors. El Tribunal reitera el seu criteri sobre la deduïbilitat 

de la remuneració d'administradors a l'efecte de l'Impost sobre Societats. Perquè 

aquesta despesa sigui deduïble, és necessari que els estatuts socials prevegin la 

remuneració de manera obligatòria i no com una mera possibilitat, així com el mètode 

de càlcul d'aquesta remuneració. El Tribunal considera no deduïbles les diferents 

retribucions pagades a l'administrador per “ser molt diferents d'un any a un altre”, 

remarcant que les condicions de deducció d'aquestes retribucions “han de ser més 

rigoroses que les condicions previstes per als assalariats” i que aquestes poden constituir 

“una distribució de beneficis de la societat, que no és una despesa deduïble”. 

• Sentència 74-2021 del 9 de novembre 

Plusvàlues immobiliàries en promotores. El Tribunal, ratificant la sentència de 

primera instància, manifesta que quan es tracta d'una promoció, el preu d'adquisició 

del terreny ha d'incloure les despeses de construcció degudament justificats, sent la 

plusvàlua resultant l'increment de valor de venda sobre el preu d'adquisició del 

terreny i del cost de la construcció. D'aquesta manera, es desestima la pretensió de la 

demandant que considerava que, en la venda d'immobles d'obra nova, l'impost sobre 

les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries només havia de 

calcular-se respecte de les plusvàlues obtingudes sobre el terreny i no sobre cadascuna 

de les unitats immobiliàries.   

http://blob:https/www.justicia.ad/1e1a3eaa-85d6-4e01-9f30-cd7f7e5b5970
http://blob:https/www.justicia.ad/f73199a7-0caf-4de6-8249-effc74fa6508
http://blob:https/www.justicia.ad/cf4e2657-0f02-42ed-a4bc-697aeb9f972d
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D) CONSULTES VINCULANTS DEL DEPARTAMENT DE TRIBUTS I FRONTERES 

(“DTF”)   

• CV0222-2021 del 26 d´octubre  

Consulta vinculant relativa a la tributació de determinades operacions efectuades amb 

monedes virtuals. El DTF conclou que la utilització del “wrapping”, entès com un 

vehicle vinculat a les monedes virtuals que permet accedir a diferents plataformes de 

compravenda d'aquesta mena de productes, sent una mera representació digital de les 

monedes virtuals que donen accés a negociar en diferents plataformes, no generarà 

una renda sotmesa a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques sempre que es 

conservi la propietat d'aquesta. El DTF no es pronuncia sobre les conseqüències 

(generació o no de renda) de la cancel·lació d'aquest “criptovalor” o “unwrapping”, ja 

que la consultant no aporta informació sobre el mecanisme i procediments de 

cancel·lació.  

• CV0224-2021 del 26 d´octubre 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d'establiment permanent a l'efecte 

d'imposició directa i sobre la consideració d'empresari o professional a l'efecte 

d'imposició indirecta. El DTF indica que, de conformitat a la legislació andorrana, per 

a determinar si existeix o no un establiment permanent s'ha de valorar si es disposa 

d'un lloc de negoci en territori andorrà i si es tracta d'un lloc fix per a desenvolupar 

part o la totalitat de l'activitat econòmica amb un cert grau determinat de permanència. 

El fet que el secretari no resident d'una entitat andorrana exerceixi el seu càrrec en seu 

d'aquesta constitueix una prestació de serveis de manera continuada en un lloc fix de 

negocis. A l'efecte del IGI, de la mateixa manera que la imposició directa, el grau de 

permanència suficient i estructura adequada en termes de mitjans materials i humans 

permeten al consultant de manera autònoma dur a terme prestacions de serveis en 

territori andorrà mitjançant un establiment permanent a l'efecte del IGI.   

• CV0230-2021 del 23 de desembre  

Consulta vinculant en relació amb les plusvàlues latents derivades de la tinença 

d'accions o participacions en societats que formen part del resultat per aplicació de la 

normativa comptable. Les plusvàlues latents derivades de la tinença d'accions o 

participacions en societats que formen part del resultat de l'entitat per aplicació de la 

normativa comptable (és a dir, els actius classificats com a negociables per a la venda 

valorats a valor raonable) s'integraran en la base de tributació de l'impost, sense 

perjudici que puguin ser aplicables exempcions per a evitar la doble imposició 

econòmica sobre les rendes derivades de la transmissió de participacions.   
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