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PROPERES ACTUACIONS
Divendres 25 de març 
Orquestra de Cadaqués 
Gianandrea Noseda - director
El Rèquiem de Mozart

Divendres 13 de maig
Earth, Wind & Fire Experience feat Al McKay
La nit del funk

Compañía  
Antonio Gades  
Fuego “El Amor Brujo”
dissabte 5 de març  | 21.30 h
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Descobreix els menús 
temàtics del Lounge Bar

Obert a partir de les 20h

nyol no ho crec perquè ja te
nim un règim de societats hòl
ding bastant favorable, però 
probablement pot ser una via 
d’entrada per a tercers països 
amb els quals Andorra també 
signi convenis de no doble im 
po sició.

¿Quines coses veu favorables 
del nou marc fiscal andorrà?

Fonamentalment, que l’equi
para amb altres països situats a 
Europa i en normalitza la situa
ció respecte a Espanya i també 
a França, que ja té altres conve
nis subscrits, i estic segur que 
n’anirà subscrivint amb la res
ta de països europeus i d’altres 
continents, perquè al final per 
a les dues parts és un instru
ment bilateral i als dos països 
els interessa el conveni. És una 
cosa que va en benefici mutu i 
per tant estic segur que Andor
ra continuarà ampliant la seva 
xarxa de convenis, i això en nor
malitzarà la situació, que du
rant un temps potser no va ser 
normal o regular, i des d’aquest 
punt de vista  està canviant cap 
a la normalitat tributària. 

¿I com és vista aquesta 
obertura econòmica del 
Principat?

Positivament, no es pot veu
re de cap altra manera. Qualse
vol moviment que faci que els 
diferents països normalitzin les 
seves situacions, en aquest cas  
les tributàries, i que hi hagi un 
terreny de joc homogeni per a 
tot el món, per a totes les em
preses, sense que hi hagi avan
tatges fiscals de caràcter artifi
cial, és bo.

¿Creu que encara queda 
marc legal per regular i 
aconseguir així més segure-
tat jurídica? 

Desconec si hi ha una manca 
de regulació de caràcter intern. 
De caràcter bilateral, després 
del conveni, poca cosa més hi 
ha a fer que resoldre els dub
tes i les qüestions que vagin 
sorgint de l’aplicació del con
veni i que vagin plantejantse. 
Com que és un conveni que no 
s’aparta del model de l’OCDE, 

les coses ja estan prou resoltes. 
Una altra cosa és la normativa 
interna que pugui tenir alguna 
dificultat a l’hora d’establirse 
al Principat.

Com a expert en l’àrea fis-
cal, ¿recomanaria a empre-
saris espanyols expandir-se 
o crear el seu negoci a An-
dorra abans que en un altre 
país? 

El que els diria és que ja no 
hi ha cap altre inconvenient 
per establirse a Andorra. Tam
poc hi ha un benefici respecte 
a altres jurisdiccions des del 
punt de vista fiscal, que és el 
que busquem. Busquem una 
neutralitat en què la decisió 
d’establirse en un país o un 
un altre no estigui motivada 

per l’absència del conveni o la 
dificultat de caràcter fiscal a 
l’hora de repartir beneficis o de 
fer transaccions. Des d’aquest 
punt de vista ara s’ha conver
tit en una jurisdicció normal 
i a tenir en compte en decidir 
estructurar una inversió. Ara 
seran els condicionants econò
mics els que faran decantar la 
balança per un país o per un al
tre, que és el que al final es pre
tén; és a dir, que el fet fiscal no 
sigui un incentiu o desincentiu 
per valorar una inversió.

Però Andorra sí que veu com 
un incentiu tenir una tribu-
tació baixa.

Enfront de la situació anteri
or, clarament, però no enfront 
d’altres països. Una altra cosa 
és que el règim intern andorrà 
sigui favorable, com altres paï
sos europeus que tenen un rè
gim fiscal favorable, però això 
és una altra batalla. Això no té 
res a veure amb el conveni sinó 
amb la normativa interna an
dorrana. 

¿Té coneixement de l’interès 
que desperta Andorra dins 
la mateixa CEOE? ¿Té xifres 
o estadístiques d’empresaris 
interessats a implantar-se 
al Principat? 

No en tinc, cosa que no vol 
dir que hi hagi un altre depar
tament de la CEOE que pugui 
tenir aquesta informació, però 
en l’àrea fiscal no la tenim.

¿Creu que la crisi de BPA, 
o el cas de la família Pujol, 
embruta aquest marc de 
transparència que el Go-
vern vol vendre de cara a 
l’exterior?

Són una sèrie de circums
tàncies que no ajuden, és clar. 
D’alguna manera entorpeixen 
el procés de normalització i de 
canvi que el Govern andorrà ha 
impulsat. Però són circumstàn
cies en les quals des del punt de 
vista tècnic no podem entrar. 
El treball a l’hora de crear el 
conveni i subscriure’l s’ha fet 
bé, i és un bon treball, tant del 
Govern espanyol com de l’an
dorrà, i les altres circumstàn
cies no ajuden i estan fora del 
nostre control des del punt de 
vista tècnic i tributari, que és 
aquell en què treballem. 

¿Quina percepció es té en-
tre els empresaris espanyols 
de la gestió del Govern de la 
crisi de BPA?

No tinc accés a aquesta  
percepció.

Andorra acaba de signar 
amb la Unió Europea l’acord 
d’intercanvi d’informació 
bancària que posarà fi al 
secret bancari. ¿Creu que 
aquest acord pot perjudicar 
les inversions espanyoles a 
Andorra?

No, no ho crec. Penso que 
qualsevol moviment a favor de 
la transparència i de la norma
lització és bo. Si el que es busca 
són inversions productives a 
llarg termini, la transparència 
és bona. 

Per acabar, ¿algun tipus de 
recomanació?

Vull remarcar que un cop 
fet el treball tècnic, i fet bé, el 
que fa falta és donarlo a co
nèixer. 

Des del punt de 
vista fiscal, Andorra 
s’ha convertit en una 
jurisdicció normal

Els casos de BPA 
o Pujol entorpeixen 
el procés de 
normalització 

Andorra tampoc té 
un benefici fiscal 
respecte a altres 
jurisdiccions

BondiA

Soto va participar en la jornada per explicar el nou marc fiscal entre la CEA i la CEOE.


