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Divendres passat, 26 de fe
brer, va entrar en vigor el 
conveni de no doble impo
sició amb Espanya. ¿Què 
suposa aquest conveni per a 
l’empresariat espanyol?

Suposa, per als dos països, la 
normalització de les relacions 
tributàries. El conveni de do-
ble imposició és un instrument  
que permet evitar que hi hagi 
una determinada renda que es-
tigui subjecta a tributació en els 
dos països  o que no estigui sot-
mesa a tributació en cap. Des 
del punt de vista de l’empresa-
ri, tant espanyol com andorrà, 
clarifica i facilita la realització 
d’inversions a l’altre país, és a 
dir d’inversions espanyoles a 
Andorra o d’inversions d’em-
presaris  andorrans a Espanya.

Ja entrant en matèria del 
contingut d’aquest CDI en 
concret, ¿és diferent d’al
tres convenis? Perquè,  per 
exemple, el president del 
Consell General d’Econo
mistes espanyol, Valentín 
Pich, el va qualificar de re
volució. 

La revolució no és quant al 
contingut; si és nou és perquè 
un territori que històricament 
havia tingut consideracions de 
territori de baixa tributació, 
igualment conegut com a pa-
radís fiscal, està canviant, ha 
canviat la seva normativa inter-
na, i això li ha permès signar el 
conveni. Des d’aquest punt de 
vista es pot considerar una “re-
volució”, entre cometes, però jo 
crec que és un procés lògic i a 
aplaudir. Des del punt de vista 
concret del conveni, la redacció 
és similar a la d’altres convenis 
signats per Espanya en tant que 
aquests convenis segueixen un 
model de l’OCDE  i són bàsica-
ment similars amb petites dife-
rències, més que res de caràcter 
tècnic.

Es parla de noves oportu
nitats de negoci, fruit tam
bé del nou marc fiscal, ¿pot 
concretar quines són? És a 
dir, ¿quins avantatges té 
per a un empresari espanyol 

obrir el seu negoci al Prin
cipat?

Hi ha un avantatge molt clar, 
en repartir la sobirania tribu-
tària entre els dos països hi ha 
determinades operacions que 
abans estaven subjectes a tri-
butació a Espanya i a Andorra 
i que passen a estar-ho sola-
ment en un dels dos països. Per 
exemple, una empresa situada a 
Andorra que facturi a una em-
presa o una persona a Espanya 
per serveis prestats, abans ha-
via de tributar a Espanya per 
part d’aquesta factura, que en 
la pràctica és com una reten-
ció, i ara, no. Amb la qual cosa 
aquesta empresa només tribu-
tarà a Andorra. Però també al 
revés: una empresa espanyola 
que vengui a Andorra, abans 
podia estar subjecta a tributa-
ció a Andorra i ara només ho es-

tarà a Espanya. També es recull 
diferents disposicions per veu-
re què passa en el repartiment 
de dividends d’una empresa 
andorrana a un accionista es-
panyol o viceversa i es redueix 
la tributació que hi havia abans. 
Al final és que es clarifiquen els 
suposats en què les dues admi-
nistracions podien entrar en 
conflicte i podien pretendre, i 
de fet ho feien, tributar la renda 
als dos països. 

¿Quin és el volum d’inversió 
anual que pot arribar d’Es
panya a Andorra gràcies a 
aquest CDI? 

Ho desconec. És molt difícil 
d’estimar. Diguem que aquí el 
que s’ha fet és posar la carrete-
ra perquè hi passin els cotxes, 
però quants en passaran, doncs 
dependrà. Al final el CDI és un 

instrument que facilita la inver-
sió i per tant deixem de tenir 
una trava, i ara el que es neces-
sita és que l’empresari conegui 
que aquesta situació ha canviat 
i faci els seus números i vegi si li 
interessa i és rendible. Normal-
ment els convenis per evitar la 
doble imposició revitalitzen el 
comerç entre els països que els 
signen, tant el comerç de béns 
com la prestació de serveis. En-
tenc que hi ha sectors a Andor-
ra que són molt interessants 
per a l’empresariat espanyol i 
viceversa. 

¿Aquesta revitalització del 
comerç entre els dos països 
ja es dóna des del primer any 
d’aplicació del CDI o neces
sita una trajectòria?

Hi ha algunes inversions que 
tarden a madurar, però n’hi 
ha d’altres que es produeixen 
de manera immediata. Jo crec 
que l’efecte es nota de manera 
immediata i es reforça en els 
següents anys per arribar a un 
nivell que se suposa que serà 
el comerç normal entre els dos 
països en funció de la seva acti-
vitat i el seu pes relatiu. 

Per tant, ¿podem dir que el 
punt de vista que tenia la 
patronal espanyola d’An
dorra ha canviat?

Més que des del punt de vis-
ta de l’empresariat ha canviat 
des del punt de vista del país. 
No sé si ha canviat, però sí que 
des d’Andorra s’han fet els pas-
sos necessaris perquè canviï. 
Jo crec que ara és necessària la 
publicitat. És necessari que tot 
el món conegui el que s’ha fet 
internament a Andorra en tri-
butació i el que suposa el conve-
ni. La jornada que vam fer amb 
la CEA va ser una fita en aquest 
procés d’explicació i crec que  
s’ha de seguir en aquesta via.

Per tant, cal un esforç més 
gran per comunicarho.

Sí, sens dubte.

¿És vista Andorra com una 
entrada a Europa amb la 
possibilitat de constituir so
cietats hòlding?

Des del punt de vista espa-

“Els convenis de no doble imposició 
revitalitzen el comerç entre països”

El director de l’àrea fiscal de la Confederació Espanyola d’Organitzaci-
ons Empresarials ens explica quins són els avantatges que comportarà 
el CDI entre Andorra i Espanya, que va entrar en vigor divendres passat, 

per a les inversions entre tots dos països. Aplaudeix tots els passos fets 
pel Principat en matèria fiscal i d’obertura però remarca la necessitat 
de donar-los a conèixer a l’exterior, precisament per atreure interès.

Bernardo Soto, cap de l’àrea fiscal de la CEOE
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