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“Beyond your expectations”

Aquest és un document dinàmic i que es  va actualitzant 
periòdicament en funció de l’evolució del marc legal 
andorrà. 

A la pàgina web de la CEA www.cea.ad es troba la darrera 
versió del document. 

Tots els drets d’aquest document pertanyen a la CEA 
i Auge Grup, i per tant, queda totalment  prohibida 
qualsevol manipulació, alteració o  reproducció parcial, 
comprenent-hi la reprografi a i el tractament informàtic, 
que no hagi estat  expressament autoritzats pels titulars 
dels drets descrits.
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Andorra, estratègicament 
ubicada entre Espanya i França, 
històricament ha basat la seva 
gran prosperitat econòmica 
en un model fonamentat en 
la competitivitat del turisme i 
del comerç, en la construcció 
i en la seva condició de plaça 
fi nancera offshore. L’aparició 
d’una forta competència a 
nivell turístic, la relativització 
del diferencial de preus, la crisi 
global i dels sectors fi nancers 
i de la construcció, i la pressió 
internacional per eliminar les 
zones offshore, han donat lloc 
a una important decadència del 
model clàssic i a la necessitat 
de crear un nou model 
econòmic. 

Andorra ha optat per 
l’homologació amb Europa, 
però això sí, modulant certes 
característiques diferencials 

que no només ens fan ser 
més competitius en la nostra 
oferta de serveis, especialment 
en el comerç i el turisme, 
sinó que ens converteixen 
en una de les més atractives 
jurisdiccions d’Europa 
per al desenvolupament 
de projectes d’inversió i 
iniciatives empresarials a nivell 
internacional. 

El nostre nou model econòmic, 
basat en la liberalització 
de les inversions exteriors, 
posa a disposició de 
l’inversor internacional una 
multiplicitat d’oportunitats 
estratègiques tant a nivell 
empresarial com individual, 
que complementades amb un 
competitiu marc fi scal i unes 
condicions de vida excepcionals, 
satisfaran, sens dubte, totes 
les seves expectatives. 

En aquest context, també 
els canvis suposen una 
gran oportunitat per als 
empresaris andorrans que 
desitgen ampliar horitzons, 
atès que el nou marc fi scal, 
que ens ha permès abandonar 
defi nitivament la consideració 
de paradís fi scal i generar 
l’expectativa d’imminents 
convenis per evitar la doble 
imposició, ens obre el camí per 
rebre un millor tracte per part 
de les jurisdiccions on fi xem els 
nostres objectius de futur. 

En resum, la nostre jurisdicció 
amb els seus particulars i 
atractius avantatges fi scals 
, integrada en un context 
internacional, esdevé una 
oportunitat de creixement, 
optimització i expansió per 
a empreses amb vocació 
internacional.  

I. ANDORRA. UBICACIÓ ESTRATÈGICA  
 I. Visió inicial
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I. ANDORRA. UBICACIÓ ESTRATÈGICA  
 II. Qualitat de vida

Si alguna cosa caracteritza a Andorra comparativament amb la majoria de països del seu entorn 
europeu és la seva excepcional qualitat de vida. Això es veu refl ectit en aspectes com: 

 Alt nivell de vida. A nivell de renda per càpita es troba en una posició privilegiada: 47.314 dòlars 
USA el 2010, per sobre d’Espanya (29.863 USD), França (42.503 USD), Alemanya (46.269 USD) o 
Itàlia (35.926 USD). Igualment, està per sobre de la mitjana de països OCDE (44.490 USD) i de la 
Unió Europea (35.551 USD). Per sobre destaquen Luxemburg (110.697 USD), Suïssa (84.815 USD) 
o Estats Units (53.042 USD). 

 Baix nivell de preus:  la baixa pressió fi scal permet que el cost de la vida sigui més baix que en 
la majoria de països europeus, de manera que els nostres futurs ciutadans, inversors i les seves 
famílies podran gaudir d’uns preus en la majoria de productes i serveis molt més competitius a 
llurs països d’origen. 

 Proximitat Andorra fa del seu limitat territori una de les seves grans virtuts. La proximitat ajuda 
a resoldre la major part de qüestions que l’excés de burocràcia complica. 

 Estabilitat i seguretat:  Andorra és un país estable socialment i amb una alta seguretat 
ciutadana. La taxa de criminalitat és una de les més baixes del món. 

 Entorn natural:  Andorra té un medi ambient protegit i un entorn natural incomparable.
 

 Comunicacions: Andorra està en un procés de millora i replantejament de les vies de comunicació 
que la faran molt més accessible per terra i aire.       
 

 Educació: Andorra disposa de tres sistemes educatius de gran qualitat i gratuïts, a més d’alguna 
opció d’ensenyament privat i d’altres especialitats.
 

 Sanitat: la sanitat pública és de gran qualitat i permet, a més, via convenis internacionals, 
benefi ciar-se d’atenció sanitària a l’estranger. 

 Tecnologia:  Andorra és un país innovador i pioner en el camp de la tecnologia: ja s’ha produït 
l’apagada analògica i la cobertura UMTS i disposa de fi bra òptica en el 100% del territori

 Infraestructures lúdiques i esportives:  Andorra disposa de dominis esquiables, instal·lacions 
esportives d’alt nivell per pràctica de l’esport i tecnifi cació, centres termolúdics i zones per a es-
ports de risc, aventura i muntanya.
 

 Activitat cultural: Auditori Nacional, Centre de Congressos, esdeveniments i festivals de tota 
mena.



6

II. L’HOMOLOGACIÓ DIFERENCIAL 
 I. Cap a un nou marc fi scal

La pressió internacional 
L’evolució de la crisi fi nancera i econòmica internacional i la reunió del G20 del 2 d’abril de 
2009 a Londres van deixar clara la voluntat de la comunitat internacional d’avançar cap a la 
transparència de l’activitat fi nancera. 

La Declaració del Principat d’Andorra que el cap de Govern, Albert Pintat, va signar a París 
el 10 març del 2009 suposava un ferm compromís d’establir acords d’intercanvi d’informació 
fi scal amb sol·licitud prèvia de les autoritats fi scals segons el model OCDE d’intercanvi 
d’informació fi scal. 

L’intercanvi d’informació en matèria fi scal amb sol·licitud prèvia
Conseqüència de l’aplicació d’aquest text legal s’han subscrit més de 21 convenis d’intercanvi
d’informació fi scal:

1. França: signat el 22 de setembre de 2009 i publicat al BOPA el 9 de juny de 2010. 
Entrada en vigor el 22 de desembre de 2010.

2. Espanya: signat el 14 de gener de 2010 i publicat al BOPA el 13 de maig de 2010. 
Entrada en vigor el 10 febrer 2011.

3. Signats i en vigor:  a més d’Espanya i França, Portugal, San Marino, Mònaco,
Liechtenstein, Àustria, Illes Fèroe, Noruega, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Països 
Baixos, Alemanya, Islàndia, Polònia, Austràlia, Groenlàndia i Argentina.

4. Signats però encara no en vigor:  Bèlgica, Suïssa, República Txeca i Itàlia.

Amb aquests acords Andorra deixa de ser considerada paradís fi scal i surt de les llistes grises 
de l’OCDE i dels Estats respectius.
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L’intercanvi afecta els diferents impostos dels respectius països subscriptors i és un 
procediment
administratiu entre autoritats de fi nances i economia i els seus delegats (Hisenda). Afecta
circumstàncies relatives a impostos que comencin en la data d’entrada en vigor o posteriorment.

No té efectes retroactius. Si l’exercici està començat, salta al període impositiu següent. Hi ha
un procediment administratiu i judicial d’oposició del requerit o investigat.

Els acords són un pas previ a la subscripció de convenis per evitar la doble imposició que els
substituirien.

L’intercanvi automàtic d’informació en matèria fi scal 
Andorra és conscient de la tendència a la transparència a nivell internacional i la seva resposta 
en aquest sentit ha estat en la mateixa línia, entenent que l’intercanvi automàtic és un futur 
ineludible per totes les jurisdiccions a nivell mundial. 
Actualment, un total de 51 països han signat l’acord multilateral d’intercanvi automàtic 
d’informació fi scal en relació a certs comptes fi nancers de persones físiques i jurídiques no 
residents fi scals a Andorra en bancs andorrans.

Cal tenir en compte que la gran majoria dels països participants aplicaran aquest acord al 
2017, però Andorra ha signat per començar aquest procediment al 2018. A principis de 2015, 
només 4 països no han manifestat el seu compromís a adherir-se a aquest acord, però tot fa 
pensar que la pressió internacional pot ser determinant en aquest sentit.
L’aplicació de l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fi scal entrarà en vigor a Andorra 
a l’any 2018, però s’ha de considerar que es preveu un caràcter retroactiu d’un any. Encara no 
es coneixen els detalls dels comptes que seran reportats ni en general de l’aplicació d’aquest 
intercanvi automàtic.
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L’homologació diferencial   
• Objectiu general: facilitar les relacions polítiques i econòmiques d’Andorra amb els
països del nostre entorn mitjançant una fi scalitat homologable.
• Necessitat: imprescindible l’homologació per assolir convenis per evitar la doble imposició.
• Novetat: tributació de les rendes obtingudes per les persones físiques.
• Simplifi cació i unifi cació de la fi scalitat indirecta: Impost General Indirecte.
• Concreció de 4 impostos i creació d’1 impost nou:

D’una banda les lleis que regulen la fi scalitat directa aprovades el 29 de desembre del
2010 i amb entrada en vigor el 27 gener 2011.

1. Impost sobre la Renda dels No Residents. Vigent des de l’1 d’abril de 2011. Tipus general del 10%.
2. Impost sobre Societats. Vigent des de l’1 de gener de 2012 (primer exercici). Tipus general 10%.
3. Impost sobre la renda de les persones físiques: El marc fi scal s’ha complementat amb 
una fi scalitat per a les persones físiques que presenta un tipus molt competitiu i que, en tot 
cas, no supera el 10%. Llei 5/2014, del 24 d’abril, vigent a partir de l’1 de gener de 2015.

D’altra banda, la Llei que regula la fi scalitat indirecta:
4. Impost General Indirecte (IGI). Amb un tipus general del 4,5% com indica la Llei 11/2012 
aprovada el 21 de juny de 2012, vigent des de l’1 de gener de 2013 (primer exercici).

L’Impost de Societats 
Els obligats tributaris són totes aquelles societats que operin en territori andorrà i que a 
més tinguin la seva residència o domicili fi scal al Principat d’Andorra, ja sigui des de la seva 
creació o a conseqüència d’un trasllat.

Aquest impost, lidera un model fi scal tremendament atractiu i que ha sabut crear un 
tractament que combina les millors virtuts de jurisdiccions com Holanda, Luxemburg, Suïssa, 
Irlanda, Malta o Xipre. Segons sigui el caràcter de la societat trobem:

• Societats convencionals assentades a Andorra
La tributació és del 10% de la renda obtinguda per la societat en el període comptable anual de 
l’any corrent. Això sí, amb importants deduccions que permeten encara un cost fi scal més baix.
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• Societats d’explotació internacional d’intangibles
El resultat és el posicionament internacional idoni, millorant àmpliament el model tradicional 
d’Holanda. Els obligats tributaris poden benefi ciar-se d’un 80% de reducció de la base de 
tributació en els següents casos: 

1. Concessió, autorització d’ús o cessió o llicència de drets sobre patents, dissenys, models
o dibuixos industrials, marques, noms de domini i altres signes distintius de l’empresa, així
com drets de propietat industrial.

2. Concessió o llicència d’ús de plànols, fórmules o procediments, de drets d’informació
industrial, comercial o científi ca, inclòs l’ús d’equips industrials, comercials o científi cs.

 

3. Concessió, cessió o llicència de drets d’autor, artística o científi ca, incloses produccions
audiovisuals, programes, aplicacions i sistemes informàtics.

És requisit ineludible per gaudir de l’exempció, contractar un treballador a mitja jornada i
disposar d’un local afecte a l’activitat d’almenys 20m2

 

• Societats que participen en el comerç internacional 
Els obligats tributaris poden benefi ciar-se d’un 80% de reducció de la base de tributació si 
la compravenda internacional de mercaderies, agent o intermediari de compravenda de 
béns mobles o immobles fora del territori andorrà o l’activitat dels comissionistes es realitza 
des d’Andorra i el producte comercialitzat no ha estat enviat ni rebut des d’Andorra. A més, 
l’exempció opera si es disposa d’un local de 20 m2  i un empleat a mitja jornada com a mínim.
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• Societats de gestió i inversió fi nancera  
Els obligats tributaris es benefi cien d’un 80% de reducció de la base de tributació. Són les 
societats residents fi scals a Andorra en les que l’activitat consisteix en l’obtenció de préstecs 
d’entitats vinculades o de tercers que, juntament amb el seu capital social, siguin utilitzades 
en la realització de préstecs a entitats vinculades no residents fi scals. Per això, la societat ha 
de tenir un capital social mínim de 250.000 € i disposar en territori andorrà d’una persona 
contractada com a mínim mitja jornada així com d’un local destinat únicament a dur a terme 
aquesta activitat d’almenys 20 m2.

• Societats hòlding  
Societats amb participacions en altres societats nacionals de tercers països. Aquestes 
societats gaudeixen d’exempció fi scal sobre els dividends obtinguts, així com sobre les 
plusvàlues en els següents casos: 

1. Que l’entitat participada no resident fi scal estigui subjecta, sense possibilitat d’exempció, a 
un impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat 
d’Andorra. 

2. Que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital, els fons propis, el 
patrimoni net o els drets de vot de l’entitat resident o no resident fi scal sigui igual o superior 
al 5 per cent. La participació corresponent s’ha de posseir de manera ininterrompuda durant 
l’any anterior al dia en què sigui exigible el benefi ci que es distribueixi o, sinó, s’ha de mantenir 
posteriorment durant el temps necessari per completar aquest període.

L’Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals 
Són obligats tributaris d’aquest impost les persones físiques i les persones jurídiques no 
residents fi scals al Principat d’Andorra, que obtinguin rendes en aquest territori. El tipus 
general és del 10%, amb algunes excepcions. 
No estan subjectes a aquest impost els rendiments del capital mobiliari obtinguts per persones 
físiques no residents fi scals a Andorra (per als ciutadans de la Unió Europea sí que hi ha un cost 
fi scal). Important en el tema dels rendiments dels comptes bancaris. 
Es consideren rendes obtingudes en territori andorrà les provinents d’activitats desenvolupades 
dins del territori, les que procedeixin de béns situats a Andorra o les que provinguin de drets 
exercitables o utilitzables al Principat. 
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L’Impost General Indirecte (IGI)  
Aquest impost conegut com a IGI (encara que de naturalesa molt similar al VAT europeu) agrupa 
la majoria dels actuals impostos englobats dins de la tributació indirecta. L’IGI està en vigor des 
del 18 de juliol de 2012 i està vigent des de l’1 de gener de 2013. 

Amb l’aparició del IGI la fi scalitat indirecta queda fi nalment composta per: 

1. IGI, el que grava les transmissions de béns i la prestació de serveis. 

2. ITP, Impost sobre Transmissions Patrimonials, que grava les segones transmissions de béns 
immobles. 

No obstant això, a les primeres transmissions d’immobles o simplement les transmissions de les 
mateixes operades per empreses o professionals se’ls aplicarà l’IGI del 4,5%, aplicant l’ITP al 4% a 
la resta d’operacions immobiliàries. 
Els tipus de gravamen, tant el general com el reduït, se situen en uns nivells molt inferiors als que 
tenen els nostres països veïns i s’adapta el fet a les necessitats de l’economia andorrana. Amb 
aquesta llei, totes les operacions estan sotmeses a un tipus de gravamen general del 4,5% excepte 
els productes i serveis de primera necessitat als quals se’ls aplica un tipus de gravamen reduït de 
l’1%, o el súper reduït del 0% i un tipus incrementat del 9,5 % que s’aplicarà als serveis bancaris i 
fi nancers.

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
L’IRPF és la fi gura impositiva que a partir de l’1 de Gener de 2015 completa el nou marc fi scal del 
Principat d’Andorra. Presenta una estructura idèntica a l’IRPF d’Espanya i d’altres països de l’entorn, 
però amb la peculiaritat d’un tipus fi xe del 10%. Incorpora importants exempcions com la dels primers 
24.000€ dels rendiments del treball, els primers 3.000€ de rendes mobiliàries o l’exempció total dels 
dividends provinents de societats andorranes. 

Les exempcions i deduccions que permeten reduir substancialment el tipus efectiu de l’impost, 
conjuntament amb la inexistència d’impost sobre la riquesa o patrimoni i la inexistència d’impostos 
sobre successions i donacions, converteixen a Andorra en una de les jurisdiccions més competitiva i 
laxa en matèria d’imposició sobre les persones físiques de tota Europa.
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L’existència dels convenis per evitar la doble imposició (CDI) és essencial per promoure les 
inversions exteriors, bé siguin estrangeres a Andorra o de capital andorrà a l’exterior, ja que 
doten de seguretat jurídica als inversors i redueixen la càrrega fi scal de les inversions. 

En tots els convenis d’intercanvi d’informació fi scal es preveu la seva substitució pels 
eventuals convenis per evitar la doble tributació i el compromís d’iniciar les negociacions a 
partir de l’entrada en vigor dels convenis d’intercanvi. 

Els convenis per evitar la doble imposició són la peça clau per a la competitivitat internacional 
de les empreses que fi nalment s’instal·lin a Andorra. 

L’acord per evitar la doble imposició entre Andorra i França es va rubricar el mes d’abril 
del 2012, i es va signar posteriorment l’1 d’abril de 2013. En el cas d’Espanya, s’ha signat 
recentment el dia 8 de gener de 2015. I ara, el Govern ja ha iniciat negociacions i / o contactes 
amb Portugal, Luxemburg, Bèlgica, Suïssa i Àustria, amb qui s’espera signar sengles convenis 
per a inicis del 2015. 

De la mateixa manera, durant el 2015 es preveu una campanya molt important per a l’activació 
de les negociacions de convenis per evitar la doble imposició amb la resta de països que ja han 
signat els convenis d’intercanvi d’informació fi scal i aquells altres que resultin estratègics 
per les relacions internacionals d’Andorra. 

II. L’HOMOLOGACIÓ DIFERENCIAL    
 II. Convenis per a evitar la doble imposició, CDI



13

A nivell d’Inversions Exteriors, el 21 de juny 
de 2012 es va aprovar la nova Llei 10/2012 
d’inversió estrangera que va entrar en vigor 
el 19 de juliol de 2012. Aquesta Llei permet 
l’obertura al capital exterior (liberalització 
del 100% de la inversió en tots els sectors) 
la simplifi cació del procés de creació 
d’empreses, per així agilitar el mercat d’una 
manera defi nitiva i obrir la porta al talent i al 
capital estranger en la mesura necessària 
per revifar i consolidar l’economia d’Andorra 
per la via de la diversifi cació, la competitivitat, 
el foment de la iniciativa, la innovació i l’ús 
racional del diferencial fi scal. 

Aquest nou model tan competitiu com a 
plataforma fi scal estratègica, s’ha instaurat 
per captar inversions exteriors de nova 
creació, generadores d’ocupació i de riquesa, 
enfocant la captació cap a aquells sectors 
i empreses que aporten més valor afegit i 
creixement. Amb això es pretén: 

• Prestar un bon servei a les inversions 
establertes i als potencials inversors, donant 
suport i recolzament als potencials inversors 
en totes les etapes: preinversió, inversió i 
postinversió. 

• Promoure un clima adequat, que afavoreixi 
la inversió, identifi cant les necessitats 

dels possibles inversors i dels inversors 
ja establerts i suggerint les mesures per 
satisfer-les. Estrènyer les relacions amb 
associacions i institucions relacionades amb 
la inversió estrangera. 

• Transmetre i promocionar una imatge 
d’Andorra associada a un país competitiu, 
modern i innovador, creixentment 
internacionalitzat i dotat de recursos 
humans i tecnològics adequats al procés de 
globalització dels mercats i de l’economia. 

• Establir les línies de col·laboració amb 
totes les institucions que en l’àmbit estatal 
i local es dediquen a la promoció i atracció 
d’inversions que permetin establir una xarxa 
d’efecte multiplicador per a la consecució 
dels objectius anteriorment esmentats. 
Cal destacar que hi ha per les noves 
inversions exteriors, l’obligació de presentar 
un projecte d’inversió que el Govern andorrà 
analitzarà i en valorarà la seva idoneïtat, i en 
cas de complir amb tots els requisits exigits, 
n’autoritzarà la inversió. 

No obstant això, aquesta obligació 
d’autorització prèvia no existeix per als 
projectes impulsats pels residents a Andorra, 
sigui quina sigui la seva categoria (actius o no 
lucratius) i país d’origen.

III. LES INVERSIONS EXTERIORS: LIBERALITZACIÓ AL 100%
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IV. CANVIS ESTRUCTURALS IMMINENTS 

Tots aquests canvis legislatius i socials comporten una sèrie de canvis estructurals que ja 
s’han començat a desenvolupar: 
 

 Heliport
El Govern treballa en el projecte de construcció, gestió i explotació comercial de l’heliport 
nacional amb l’objectiu que properament estigui en funcionament, i ho faci amb diverses 
línies regulars connectant Andorra amb Barcelona, Tolosa, Lleida (Alguaire) o la Seu d’Urgell. 

 Boulevard comercial 
Andorra desitja oferir als seus turistes, visitants i ciutadans una oferta comercial de gran 
qualitat i així posicionar-se al nivell de les grans capitals del món. En aquest sentit, es pretèn 
atreure les principals fi rmes de retail a nivell internacional perquè amb el nou marc fi scal 
i la pròpia obertura econòmica, s’instal.lin a Andorra i aquesta es converteixi en un centre 
neuràlgic de shopping de primer nivell a Europa. 

 Infraestructures turístiques (hoteleria i restauració) 
El nou model econòmic i les futures exigències de turistes, visitants i nous ciutadans, exigeix 
una transformació i millora de les infraestructures turístiques, i el procés d’anàlisi i impuls ja 
s’ha iniciat. Aquests canvis comportaran també iniciatives encaminades a la formació tècnica 
dels grups humans vinculats.

 Sanitat d’elit
Un nou objectiu d’aquest Govern és conduir Andorra al cim de l’excel·lència mèdica emulant 
el model suís d’implementació de la tecnologia clínica més avançada, sense llistes d’espera 
i tenint a la seva disposició una gran xarxa de tecnologia punta.

 Formació i educació d’elit 
Promoció de nous centres formatius d’alt nivell i de vocació internacional.
Foment de la investigació, el desenvolupament i la tecnologia en tots els seus àmbits.
Desenvolupament de l’emprenedoria a nivell de captació de projectes i de fi nançament dels 
mateixos. 
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 Desenvolupament de l’oci i del joc en particular
Al costat d’iniciatives per fomentar el desenvolupament de l’oci en les seves múltiples 
opcions, s’ha posat un especial èmfasi en el joc pel que comporta de valor afegit. El primer 
pas ha estat el Decret del 7 de març del 2012 de creació i funcionament de l’Agència del joc 
i de la Comissió Interministerial del joc, ha donat lloc a la creació de l’Ofi cina del Joc. El seu 
objectiu ha estat analitzar les fortaleses i debilitats d’aquesta nova activitat i donar pas a una 
nova legislació del joc que reculli les opcions com casinos, loteries, apostes on-line i apostes 
off-line. Aquest any 2013, s’entrarà a tràmit parlamentari el projecte de Llei del Joc.

 Altres iniciatives 
Addicionalment, es potenciarà el desenvolupament d’exposicions i congressos d’abast 
internacional, així com tot tipus d’iniciatives i esdeveniments relacionats amb l’esport, la 
cultura, la música, l’art, la ciència, etc.
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A nivell de residència activa, a Andorra, l’afi liació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
(CASS) és obligatòria per a tots els treballadors assalariats, assimilats i per als treballadors 
que realitzen una activitat per compte propi. La cotització de les persones assalariades 
comporta una càrrega que va del 5,5% al 10,5% per l’assalariat, i del 14,5% per a l’empresari, 
per als treballadors per compte propi la càrrega va del 20% al 25%. 

Tot estranger que treballi al Principat ha de disposar d’un permís de treball. 

Un cop contractat per una empresa nacional, aquesta ha de tramitar al Ministeri d’Interior el 
corresponent permís. La concessió dels permisos per part del Ministeri està condicionada a 
una quota. 

Els inversors i professionals estrangers que canalitzin les seves inversions a través de societats 
mercantils andorranes tenen dret a sol·licitar el permís de residència i treball per compte 
propi. Això és possible sota la doble condició de formar part de l’accionariat (participació 
de > 10%) i del Consell d’Administració de la societat. Aquest tipus del permís requereix 
la residència permanent i efectiva al Principat d’Andorra i la corresponent contribució a la 
Seguretat Social andorrana (CASS). Conseqüentment el nou resident té accés al sistema 
sanitari públic andorrà, així com el dret al reagrupament familiar posterior.

A nivell de residència sense dret a treballar, amb els canvis legislatius operats durant l’any 
2012, l’anteriorment coneguda com a residència passiva passa a considerar-se residència no 
lucrativa i s’introdueixen dues variants més, tot això encaminat a la promoció d’aquest tipus 
de residències entre els coneguts com High Net Worth Individuals. 

En concret: 

1. El resident sense activitat lucrativa: la persona física que no té la nacionalitat andorrana 
i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 
90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral o professional. El titular principal 
d’una residència sense activitat lucrativa haurà d’invertir una quantitat d’almenys quatre-

V. LA REFORMA D’IMMIGRACIÓ: 
3 NOUS MODELS DE RESIDÈNCIES NO LUCRATIVES
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cents mil euros (400.000 euros) en alguna de les tipologies d’actius. S’ha de fer efectiu i 
dipositar obligatòriament a l’Institut Nacional Andorrà de Finances l’import de cinquanta 
mil euros (50.000 euros) no remunerats pel titular principal i deu mil euros (10.000 euros) 
no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de 
resident sense activitat lucrativa. L’import total d’aquest dipòsit obligatori forma part dels 
400.000 euros de la inversió.

2. El resident per raons professionals amb projecció internacional: la persona física que no 
té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat 
d’Andorra durant almenys 90 dies per any natural per desenvolupar una activitat professional 
de projecció internacional. La base des de la qual es desenvolupa la seva activitat profession-
al ha d’estar situada al Principat d’Andorra, ha de comptar com a màxim amb una persona 
contractada en règim laboral i com a mínim un 85% dels serveis prestats pel professional 
han de ser utilitzats fora del territori andorrà. 

3. El resident per raons d’interès científi c, cultural o esportiu: la persona física estrangera 
que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 
dies per any natural, fi xant la seva base física a Andorra per al desenvolupament de les seves 
activitats professionals relacionades amb els àmbits científi c, cultural o esportiu. A més, 
com a mínim el 85% dels serveis prestats han de ser utilitzats fora del territori andorrà. 

El titular principal d’una residència per raons d’interès professional amb projecció 
internacional, o bé el sotmès a l’altra categoria de resident per raons d’interès científi c, 
cultural, i esportiu, ha de fer efectiu i dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances 
l’import de cinquanta mil euros (50.000 euros) no remunerats. A més, el titular principal 
també ha de dipositar l’import de deu mil euros (10.000 euros) no remunerats per a cadascuna 
de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident. Igualment, en ambdós 
casos haurà de presentar un projecte d’activitat professional (business plan) que ha de ser 
valorat i aprovat pel Govern.



VI. ASPECTES PRÀCTICS DEL NOU MODEL ECONÒMIC I FISCAL
I. Dos models d’estructures de inversió
a. Modelo d’inversió individual a Andorra

Andorra

Empresa
Hòlding 

Inversió unilateral

Empresa internacional

Empresa
Trading 

Empresa 
explotació
intangibles

Empresa 
fi nancera
Intragrup 

 

Empresa productora 
o prestadora de 

serveis

Tributació 2% Tributació 2% Tributació 2% Tributació 10%

Empresa 
Pais A

Empresa 
Pais B

Lliurament de 
mercaderies

Necessitat de CDI*Optimizació sense
necessitat CDI*

Producció Prestació 
de serveis 

Fa
ct

ur
ac

ió Facturació

*CDI: Conveni per evitar la Doble Imosició
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Pais  A

Aquests països tenen les seves respectives càrregues 
tributaries. Necessitat de CDI*

Exempció dividends i plusvàlues

Pais  B Pais C

Andorra

Empresa
Hòlding 

Inversió unilateral

Empresa internacional



Creació Hòlding
Andorrana amb 

participació
 compartida.

Headquarter del grup

Inversió A

Alternativa
Andorrana

Empresa
traiding

Empresa
explotació 
intangibles

Empresa Andorrana

Inversió B

Empresa 
fi nancera 
intragrup

Projectes
nord

d’Àfrica

Projectes
a altres
països

europeus

Projectes 
orient
Mitjà

Projectes 
als

Estats Units 

Empresa
productora

o prestadora
de serveis

Exempcions en dividends
i plusvàlues. Necessitat de 
signatura de CDI

Filial A
en Espanya

Filial B
en França 

VI. ASPECTES PRÀCTICS DEL NOU MODEL ECONÒMIC I FISCAL
I. Dos models d’estructures de inversió
b. Model Joint Venture: Empresa internacional - Empresa Andorrana

Empresa internacional
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Andorra FrançaPortugalEspanya

VI. ASPECTES PRÀCTICS DEL NOU MODEL ECONÒMIC I FISCAL
II. Comparativa a nivell fi scal amb altres jurisdicciones europees

Impost de Societats 10% 30% 25% 33,33%

Impost Plusvàlues 0-15% 30% 25% 33,33%

Royalties 5% 24,75% 15% 33,33%

Interessos Exempt 21% 25% -

Dividends Exempt 21% 25% 25%

Varis - 21% - 24,75% 15,% - 21,5% 33,33%

Impostos General
indirecte (IGI)

(Equivalent al l’IVA)
4,5% 21% 23% 21,20%

Impostos Empreses

Retenció impostos per a 
països sense acord fi scal. 
(Per no residents)

Impostos indirectes



Andorra San MarinoMónacoLietchestein

Impost de Societats 10% 12,5% 33,3% 17%

Impost Plusvàlues 0-15% - 33,3% 17%

Royalties 5% - - 15%

Interessos Exempt - - 13%

Dividends Exempt - - -

Varis - - - 15%

Impostos General
indirecte (IGI)

(Equivalent al l’IVA)
4,5% 8% 19,6%

0% - IGI
17% 

Impost 
d’importació

Impostos Empreses

Retenció impostos per a 
països sense acord fi scal. 
(Per no residents)

Impostos indirectes
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Andorra Luxemburg Suïssa Malta XipreHolandaIrlanda

Impost de Societats 10% 12,5% 20% 22,05% 8,5% 35% 10%

Impost Plusvàlues 0-15% 30% 20% 22,05% 8,5% 35% 10%

Royalties 5% 20% - - - 0% -

Interessos Exempt 20% - - 35% 0% -

Dividends Exempt 20% 15% 15% 35% 0% -

Varis - - - - - 35% 10%

Impostos General
indirecte (IGI)

(Equivalent al l’IVA)
4,5% 23% 19% 15% 8% 18% 18%

Impostos Empreses

Retenció impostos per a 
països sense acord fi scal. 
(Per no residents)

Impostos indirectes
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