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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 els 
serveis fi nancers. Però l’aparició 
d’una forta competència a nivell 
turístic, la crisi global i dels sectors 
fi nancer i de la construcció del 
2007, i la pressió internacional 
per eliminar l’opacitat fi nancera 
i imposar i generalitzar la 
transparència i l’intercanvi 
automàtic d’informació, han 
obligat a Andorra a reaccionar 
adaptant-se amb solvència a 
les noves circumstàncies en el 
context internacional.

Així doncs, Andorra va optar a 
partir del 2009 per l’homologació 
amb Europa, generalitzant un 

model de fi scalitat directa i 
indirecta semblant al de la majoria 
de països del seu entorn però, així 
sí, establint uns tipus fi scals prou 
competitius i que units a la resta 
de virtuts incomparables del 
país, el converteixen en una de 
les més atractives jurisdiccions 
d’Europa per a simplement 
residir-hi o pel desenvolupament 
de projectes d’inversió i 
iniciatives empresarials a nivell 
internacional. 

El nostre nou model econòmic 
es va completar al 2012 amb la 
liberalització de les inversions 
exteriors al 100 % i en tots els 
sectors, com instrument clau 
per a la reactivació i diversifi cació 
econòmica. En aquest sentit, 
aquest model 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 la 
subscripció de convenis per evitar 
la doble imposició, alguns dels 
quals ja han entrat fa temps en 
vigor i d’altres s’estan negociant, 
ens obre el camí per rebre un 
millor tracte per part de les 
jurisdiccions on fi xem els nostres 
objectius de futur. 

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

Moltes són les virtuts que Andorra posa en valor per a postular-se com una jurisdicció prou com-
petitiva com per atreure l’interès del client potencial internacional. Algunes de les més signifi ca-
tives són les següents:  

 Ubicació excel.lent: Situada estratègicament entre Espanya i França, Andorra es troba a dues 
hores en cotxe d’importants ciutats com Toulouse o Barcelona, alhora perfectament comunicades 
amb la resta del món.

 Alt nivell de vida: A nivell de renda per càpita es troba en una posició privilegiada: 
46.375 dòlars USA el 2015, per sobre d’Espanya (34.521 USD), França (39.813 USD) 
i el Regne Unit (41.351 USD) i de la mitjana a la UE (37.691 USD), estant per sota 
però d’Alemanya (47.167USD), Suïssa (60.491 USD) i  Luxemburg (102.101 USD).

 Baix nivell de preus: La baixa fi scalitat indirecta, 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. 

 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. (Cap crim durant al 2015).

 Entorn natural i qualitat de vida: Andorra té un medi ambient protegit, un entorn natural 
incomparable, a més d’una qualitat del aire òptima, aspectes que fan de la vida quelcom molt 
agradable durant tot l’any.

 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 esports 
de risc, aventura i muntanya. Els darrers anys ha evolucionat molt positivament en l’organització 
de tot tipus d’esdeveniments i competicions esportives relacionades amb la neu i la muntanya 
d’altíssim nivell.

 Activitat cultural i congressual: Museus (recentment Museu Thyssen), Auditori Nacional, Centre 
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Un país en procés de transformació i creixement. Andorra és conscient que tot i les grans 
virtuts del país, encara queda molta feina per fer:

• A nivell de comunicacions es treballa en una Heliport Nacional que estarà operatiu al 
2019 i que ens unirà en menys de mitja hora amb els aeroports de Barcelona, Tolosa, Lleida 
(Alguaire). Tanmateix, s’està avançant per a què l’Aeroport Andorra-Pirineus de la Seu d’Urgell 
pugui molt aviat estar plenament operatiu per a rebre vols comercials internacionals.
• A nivell de Comerç, s’ha aprovat un Pla Estratègic de Comerç que reordenarà i modernitzarà 
el sector, a part d’atreure moltes més marques de retail fi ns a convertir-se en un autèntic 
paradís del shopping.
• Els devenvolupament dels clústers tecnològic, de sanitat, wellness, educació i esport augura 
una multiplicitat d’esdeveniments i noves iniciatives que faran encara més atractiu el país a 
tots els nivells.
• L’aprovació de la Llei del joc i la imminent adjudicació de la concessió del primer casino, 
completaran una incomparable oferta a l’alçada del públic més exigent.

En defi nitiva, un país per conèixer-lo, gaudir-lo i obtenir-ne els màxims avantatges en un 
entorn incomparable en tots els sentits.
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de Congressos, esdeveniments i festivals de tota mena. Destaca ara al 2017 el Congrés Mundial de 
FIABCI com exemple de la clara vocació del país a obrir-se als grans esdeveniments internacionals.



II. L’HOMOLOGACIÓ DIFERENCIAL
 I. Nou marc fi scal

Andorra ha experimentat un procés de canvi per tal de normalitzar les seves relacions 
internacionals i adaptar-se als estàndards de l’OCDE en matèria fi scal i de transparència. 
Des de l’any 2009, s’han realitzat importants canvis legislatius que reconfi guren l’encaix del 
Principat a nivell internacional.
Els canvis més signifi catius han estat la creació d’un marc fi scal homologat als estàndards 
de l’OCDE, la signatura de convenis bilaterals per eliminar la doble imposició i la signatura de 
l’acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació fi scal.
Aquests canvis han suposat que Andorra deixa de ser considerada paradís fi scal a l’efecte de 
l’OCDE i s’emmarca en la llista de països col·laboradors i convencionals.

1. Nou Marc Fiscal

Andorra ha confi gurat un marc fi scal complet, incloent totes les fi gures essencials dels 
sistemes tributaris convencionals. No obstant això, el tipus impositiu màxim és del 10%, per 
tant, es tracta d’una homologació que manté un diferencial de tipus que atorga un avantatge 
competitiu al Principat enfront els països de l’entorn. Les fi gures més rellevants són:
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Impost sobre Societats (2012)
Gravamen d’imposició directa sobre els benefi cis de les societats residents al Principat 
d’Andorra. El tipus general aplicable és el 10%, tot i això, hi ha importants incentius fi scals en 
alguns sectors per a societats que compleixin certs requisits:

 • Societats dedicades al comerç internacional
 • Societats dedicades a l’explotació internacional d’intangibles
 • Societats dedicades al fi nançament intragrup

Els incentius fi scals esmentats poden arribar a reduir la tributació efectiva per aquest impost 
fi ns a arribar a tipus efectius del 2% sobre els benefi cis.

Impost sobre la renda dels no residents (2011)
Gravamen d’imposició directa sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per part 
de persones físiques o jurídiques no residents al Principat. El tipus màxim aplicable és el 
10%, no obstant això, l’aplicació de Convenis per evitar la doble imposició (CDI) redueixen la 
casuística d’aplicació d’aquest precepte al cas en particular en el qual la societat no resident 
està operant a Andorra mitjançant un establiment Permanent (EP)

Impost general indirecte (2013)
Gravamen d’imposició indirecta que grava el lliurament de béns i la prestació de serveis al 
Principat d’Andorra. La naturalesa d’aquest impost s’assimila a l’impost sobre el valor afegit 
existent a la Unió Europea i traslladat de forma obligatòria mitjançant la directiva XXXX a 
cadascun dels seus estats membres. No obstant això, la principal virtut de l’IGI respecte a 
l’IVA és la simplifi cació del model.
El tipus general de l’impost és del 4,5% i, com a impost que grava el valor afegit, permet 
compensar les quotes d’impost suportades i deduir-les de les repercutides. Existeix, al 
seu torn, un tipus reduït de l’1%, aplicable generalment a productes i serveis de primera 
necessitat, un tipus 0%, aplicable a serveis sanitaris i un tipus incrementat del 9,5% per a 
serveis bancaris i fi nancers.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (2015)
Gravamen d’imposició directa que grava la renda de les persones físiques residents al 
Principat d’Andorra.
El tipus màxim aplicable és del 10%, no obstant això, cal destacar el mínim exempt de 24.000 
€ per a rendes del treball o immobiliàries, el mínim exempt de 3.000 € per a rendes del capital 
mobiliari en general i l’exempció total de dividends procedents de societats andorranes.
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Aquests incentius fi scals, entre d’altres, permeten reduir substancialment el tipus efectiu de 
l’impost, fet que conjuntament a la inexistència d’impost sobre el patrimoni i la inexistència de 
l’impost sobre successions i donacions, converteixen a Andorra en una jurisdicció homologada 
però altament competitiva en matèria fi scal.

 
2. Convenis per evitar la doble imposició

La signatura de Convenis per Evitar la Doble Imposició és un element fonamental per 
completar l’Homologació Diferencial que està realitzant Andorra. La rúbrica d’aquests acords 
bilaterals redueix la càrrega fi scal en operacions internacionals i, al seu torn, constitueix la 
confi rmació de que l’Estat signant reconeix a Andorra com un Estat col·laborador en matèria 
fi scal i totalment normalitzat.

Andorra es troba un procés de signatura de Convenis per Evitar la Doble Imposició, començant 
amb els països amb els quals guarda una relació econòmica més assídua i continuant amb la 
resta de països.

Actualment, Andorra es troba negociant diversos CDIs mitjançant les seves missions 
diplomàtiques i, a data d’avui, ha signat convenis amb els següents Estats:

 •  França
 •  Espanya
 •  Luxemburg
 •  Liechtenstein
 •  Emirats Àrabs
 •  Portugal
 •  Malta
 

3. Intercanvi Automàtic d’Informació

Andorra ja és, des de 2009, un Estat col·laborador en matèria d’intercanvi d’informació.

Amb l’aprovació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació 
en matèria fi scal, Andorra es compromet a intercanviar automàticament amb tots els països 
que han accedit a intercanviar la informació mitjançant el conegut com “Common Reporting 
Standard” (CRS), desenvolupat pel G-20 i aprovat pel Consell de l’OCDE el 15 de Juliol de al 
2014.

En defi nitiva, aquesta nova regulació impossibilita que residents en altres Estats disposin 
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de comptes bancaris a Andorra no declarats en el seu país de residència i, per tant, és una 
regulació amb l’objectiu de col·laborar en matèria fi scal a tots els efectes.

La inclusió d’Andorra en aquest col·lectiu és, en conclusió, la confi rmació que el marc 
de col·laboració en matèria fi scal és absolut per part del Principat i que, en defi nitiva, el 
procediment d’Homologació Diferencial busca trobar un nou posicionament de país rebutjant 
de facto ser utilitzat com subterfugi fi scal.

  Andorra Espanya Portugal França Suïssa Mònaco

Tributació de les societats

Impost de 
societats 10% 25% 21% 28%-33,33% 12%-24% 33,33%

Impost de retenció no subjecte a un tractat

Royalties 5% 19% 25% 33,33% 0% 0%

Interessos 0% 19% 25% 0% 0% 0%

Dividends 0% 19% 25% 30% 35% 0%

VAT 4,5% 21% 23% 20% 8% 20%

Irlanda Holanda Luxemburg Malta Xipre Liechtenstein

Tributació de les societats

Impost de 
societats 12,5%-25% 20%-25% 15%-19% 35% 12,5% 12,5%

Impost de retenció no subjecte a un tractat

Royalties 20% 0% 0% 35% 5%-10% 0%

Interessos 20% 0% 0% 35% 0% 0%

Dividends 20% 15% 15% 0% 0% 0%

VAT 23% 21% 15% 18% 19% 8%
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III. EL NOU MARC D’IMMIGRACIÓ A ANDORRA

En consonància amb el procés d’obertura 
econòmica d’Andorra a l’exterior, l’any 2012 es 
va crear una Llei d’Immigració atenent a les 
noves i variades realitats dels estrangers que 
desitgen establir-se a Andorra en qualitat de 
residents (Decret legislatiu del 26-03-2014 de 
publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 
31 de maig, de modifi cació de la Llei qualifi cada 
d’immigració).
D’aquesta manera, la Llei d’Immigració 
preveu dues grans famílies de residències: 
les residències amb permís de treball i les 
residències sense permís de treball. Dins 
de  cada família, es desenvolupen diferents 
tipus d’estatus de residència en funció de la 
seva relació amb el marc econòmic i laboral 
andorrà.
A continuació, es detallen les característiques 
de les dues famílies de residències i es 

destaquen les autoritzacions més interessants 
per als inversors potencials.

 Les residencies amb permís de Treball 

Les residències amb permís de treball tenen 
un vincle més fort amb la contribució activa al 
país. Els titulars es comprometen a cotitzar 
a la seguretat social i tenir la seva residència 
permanent en territori andorrà, amb una 
presència física signifi cativa al país. Aquesta 
presència pot ser comprovada pel Departament 
d’Immigració al moment de la renovació de les 
mencionades residències.
L’afi liació a la Caixa Andorrana de Seguretat 
Social (CASS) es obligatòria per a tots els 
treballadors assalariats i per als treballadors 
que realitzin activitats per compte propi. Els 
assalariats cotitzen actualment a l’alçada d’un 
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22% sobre la base (6,5% a càrrec de l’empleat i 
15,5% a càrrec de l’ocupador). Els contribuents 
per compte propi cotitzen per una quantitat fi xa 
ofi cialment establerta cada any per part del Govern. 
De forma excepcional, també existeix un perfi l 
d’autorització de treball sense residència, ja 
sigui per un perfi l de treballador  fronterer, 
sigui per un perfi l de treballador destinat a 
l’estranger.

 La residència i treball per compte propi

Els inversors i professionals estrangers que 
canalitzin les seves inversions a través de 
societats mercantils andorranes tenen dret 
a sol·licitat el permís de residència i treball 
per compte propi. Això és possible sota la 
doble condició de formar part del accionariat 
(participació de més del 10%) i del Consell 
d’Administració de la societat.
La residència per compte propi és el perfi l de 
residència que s’adapta millor a les necessitats 
d’un empresari que desitja viure a Andorra 
i implantar-hi un negoci, ja sigui nacional o 
internacional. Per això, és el perfi l de resident 
més popular del grup de residències amb 
permís de treball, juntament amb la residència 
i treball a compte de tercers.

Andorra posa a disposició dels seus nous 
empresaris una gama de serveis per al gaudi de 
la seva família i el seu propi, com una fi scalitat 
amable amb els rendiments del treball i la 
possibilitat de reagrupar i escolaritzar els fi lls 
en un sistema educatiu trilingüe, tot això en un 
entorn natural inigualable.

 Les residències sense permís de treball

L’actual marc legal en matèria d’immigració 

desenvolupa el que fi ns fa uns anys s’ha 
denominat residencia passiva, passant a 
parlar de les autoritzacions de residència 
sense treball; les mencionades autoritzacions 
es distingeixen entre elles en funció del 
tipus d’accés a la residència: a través d’una 
inversió al país (equivalent a l’antic resident 
passiu), a través d’una activitat eminentment 
internacional o per tractar-se d’un expert en 
l’àmbit científi c, cultural o esportiu.
Aquests tipus de residència fl exibilitzen el 
criteri de permanència mínima obligatòria 
fi ns als 90 dies per any, el qual implica un gran 
avantatge respecta la família de residències 
amb permís de treball, que exigeixen una 
presència física molt més signifi cativa al país. 
Aquesta fl exibilitat afegida és especialment 
atractiva per a grans empresaris, esportistes 
o científi cs que, degut a la seca professió no 
poden gaudir d’una presència física prolongada 
en un sol territori.

 La residència no lucrativa

Aquest perfi l de residència està pensat per a 
empresaris que desitgin gestionar les seves 
inversions i negoci internacional des d’Andorra, 
sense intervenir en l’activitat de territori 
andorrà.
El titular principal d’una residència sense 
activitat lucrativa haurà d’invertir una quantitat 
d’almenys quatre-cents mil euros (400.000) en 
alguna de les tipologies dels actius andorrans 
acceptats: bens immobles, actius fi nancers o 
participacions en els fons propis d’una societat. 
Es farà efectiu i es depositarà obligatòriament 
a l’Institut Nacional Andorrà de Finances de 
l’import de cinquanta mil euros (50.000 euros) 
no remunerats pel titular principal i deu mil 
euros (10.000 euros) no remunerats per cada 
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una de les persones al seu càrrec, que es 
deduiran de la quantitat total a invertir. 
Molts dels sol·licitats d’aquesta residència 
són antics empresaris recentment jubilats, 
que desitgen gaudir de la gestió del seu 
patrimoni des d’un lloc amb una qualitat de 
vida extraordinària. A més, Andorra posseeix 
una fi scalitat amable per als rendiments de 
l’estalvi, i la inexistència d’un impost sobre 
el patrimoni i d’un impost de donacions i 
successions s’afegeixen com a avantatges 
a tenir en compte respecte altres països de 
l’entorn.

 La residència per professionals de 
projecció internacional i la residència per 
interès científi c, cultural i esportiu

En aquests dos subgrups s’estableixen tant 
aquell empresari que té un projecte i un 
Business Plan detallat per a explotar un 
mercat internacional, així com aquell científi c, 
artista o esportista que posseeix un currículum 
contrastat en l’àmbit de la investigació, del 
món artístic  o de l’esport d’elit.
En particular, la residencia per interès científi c, 
cultural i esportiu té com a objectiu acollir un 
gran número de perfi ls amb gran reputació 
internacional, com per exemple:

• Un investigador reputat en l’àmbit de les 
ciències naturals, amb un gran currículum 
consistent en publicacions en prestigioses 
revistes especialitzades, participació en 
projectes d’investigació internacionals i 
impartició de classes en diferents universitats 
del món. 
• Una persona reconeguda com un esportista 
d’elit en una disciplina esportiva federada, com 
per exemple en l’àmbit del motor, ciclisme, 
atletisme, tenis o golf.
• Un artista reconegut internacionalment, 
ja sigui en el món de les arts escèniques 
i cinematogràfi ques, com d’altres àmbits 
culturals destinats al públic. 

Los residentes de estos dos tipos de residencia 
Els residents d’aquest tipus de residència 

han de depositar 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 depositar l’import de 
deu mil euros (10.000 euros) no remunerats 
per a cada una de les persones al seu càrrec.
En quant a la residència per professionals de 
projecció internacional, la base des de la qual 
es desenvolupa la seva activitat professional 
ha d’estar estudiada 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 usats fora del territori andorrà.

 L’avantatge addicional dels nacionals 
espanyols, francesos i portuguesos

Existeix un doble avantatge extra per als 
residents a Andorra que siguin de nacionalitat 
espanyola, francesa i portuguesa, inclosa 
en el Conveni entre el Regne d’Espanya, la 
República Francesa i el Principat d’Andorra, 
relatiu a l’entrada, circulació, residència i 
establiment dels seus nacionals, al qual 
s’hi va adscriure posteriorment la República 
de Portugal. El mencionat Conveni permet 
accelerar el procés d’obtenció del permís de 
residència amb duració màxima a Andorra, 
de la mateixa manera que permet accelerar 
el procés de reagrupació familiar per als 
residents andorrans amb permís de treball. 
Si el resident andorrà que posseeix una 
d’aquestes tres nacionalitats desitja reagrupar 
al seu cònjuge, pares o fi lls dependents, podrà 
realitzar-ho dins del primer any de residència, 
sense necessitat d’esperar al segon any, 
fl exibilitzant així la norma general per als 
residents amb permís de treball. 
Els nacionals d’aquests tres països poden 
també, al fi nal del cinquè any de residència 
a Andorra, sol·licitar la renovació del seu 
permís per 10 anys. Aquest és el període de 
validesa més llarg possible per a una targeta 
de residència a Andorra. Per a la resta de 
nacionalitats, el període d’espera per aquesta 
sol·licitud és de 7 anys.
Els nacionals d’aquests tres països poden 

11



C/Prat de la Creu, 59-65, Escala B 2n
AD500 Andorra la Vella

+376 800 020
info@cea.ad

C/ Pere d’Urg, núm. 10 5ena planta
AD500 Andorra la Vella

+376 803 636
info@augelegalfi scal.com

www.augelegalfi scal.comwww.cea.ad investwithandorra.com


