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EL GOVERN APROVA LES DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES NECESSÀRIES
PER FER REALITAT EL DIPÒSIT ELECTRÒNIC DELS COMPTES ANUALS
MITJANÇANT L’OFICINA VIRTUAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
El Butlletí Oficial del Principal d’Andorra del dia 6 d’abril de 2022 publica les disposicions
reglamentàries que el Govern va aprovar el proppassat 30 de març i que permeten unificar
en un únic tràmit el dipòsit de comptes anuals, la presentació de la declaració de l’impost
sobre societats i l’enquesta d’activitats econòmiques, amb la voluntat de “suprimir càrregues
a la ciutadania i agilitzar els tràmits interns de l’Administració”. Es tracta del (i) Decret
119/2022 de modificació del Reglament de Dipòsit de Comptes; del (ii) Decret 120/2022 pel
qual s’aprova el Pla general de comptabilitat; del (iii) Decret 131/2022 de modificació del
Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada; i (iv) de
l’Ordre ministerial de modificació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i
l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Amb aquestes modificacions s’estableix l’obligació dels empresaris de dipositar els comptes
anuals degudament formulats de forma telemàtica mitjançant l’oficina virtual de
l’Administració tributària, en els terminis establerts per presentar, d’una banda, l’impost
sobre la renda de les persones físiques per als empresaris persones físiques, i d’altra banda,
l’impost sobre societats per les entitats amb independència de si tenen o no personalitat
jurídica.
Aquest nou mecanisme de presentació dels comptes anuals però, és aplicable al dipòsit de
comptes anuals corresponents als exercicis finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021.
Tot i així, amb l’objectiu de facilitar l’adaptació progressiva a la nova realitat, s’estableixen
normes transitòries diverses, com la no aplicació als empresaris que hagin presentat els
comptes anuals abans de l’entrada en vigor dels reglaments o la possibilitat, durant el primer
any, de presentar una memòria més reduïda per als empresaris persones físiques amb una
xifra anual d’ingressos inferior a 150.000 euros.
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D’altra banda, el Govern ha aprovat també el Decret 124/2022 pel qual es modifica el
Reglament de l’impost sobre societats per tal de permetre una presentació a l’avança de la
declaració de l’impost durant els sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu
enlloc de limitar-ho exclusivament al setè mes, que en la majoria dels casos corresponia al
mes de juliol de cada any. Tot i així, però, aquesta declaració a l’avança no produeix efectes
sobre el termini de pagament o de devolució del deute tributari.
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