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La fiscalitat a Andorra
Constitució andorrana
Capítol VI. Dels deures dels andorrans i dels estrangers
Article 37 Totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a les despeses públiques segons la seva
capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en els principis de
generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals.

Desplegament impositiu
Impostos directes
Impost de societats (2012)
Impost de la renda de les persones físiques (2015)
Impost de la Renda dels no residents fiscals (2011)
Impost de les plusvàlues immobiliàries (2006)
Impost sobre els rendiments de l’estalvi
Impost sobre activitats del Joc
Impostos comunals (foc i lloc, construcció, Activitats econòmiques, etc...)
Impostos indirectes
Impost General Indirecte (2012)
Impost en les transmissions patrimonials (2000)
Impost sobre la prestació de serveis d’assegurança (2002)
Taxes sobre el Consum
Impostos especials (2008)
Tarifa Exterior Comuna
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La fiscalitat a Andorra
Taxes
Taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques
Taxa sobre el la Tinença de Vehicles
Taxes en matèria d'immigració
Taxes judicials
Taxes de l'Oficina de Marques Preus públics
Taxa sol·licituds de treball
Taxa salut animal i seguretat alimentària (2012)
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El delicte fiscal a Andorra

El delicte fiscal : el tancament del sistema
(la quadratura del cercle)

Tipificació del delicte fiscal

Deure de contribuir

Desenvolupament d’un sistema fiscal
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El delicte fiscal a Andorra

Cultures Fiscals internacionals
Països anglosaxons: Culturalment la administració
tributària i els funcionaris de la mateixa pivoten entorn
del ciutadà.
Sistema de col·laboració constant contribuent-administració

Paradigma : Sistema Australià

Països nòrdics: Països amb una alta pressió fiscal,
amb una bona qualitat dels serveis públics, i amb un
desplegament normatiu tributari extens que no dona
lloc a multitud d’interpretacions. Tipificació del delicte
fiscal no només quantitativament sinó qualitativament.

Paradigma : Estònia
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El delicte fiscal a Andorra

Cultures Fiscals internacionals
Països centreeuropeus: Sistemas amb alta pressió
fiscal, amb un alt grau de cultura republicana, en el
que el ciutadà ha de contribuir a les despeses de
l’estat i es persegueix de forma important aquell que
no ho fa. Tot i això es té clar que l’administració
pública ha d’estar al servei del ciutadà.
Paradigma

Països mediterranis: Sistemas amb important
pressió fiscal, en el que normalment es presumeix
que el ciutadà pot ser un potencial “manipulador”.
Important control per part de l’administració al ciutadà
i el sistema pivota entorn de l’administració.

Paradigma: Replantejament del sistema
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El delicte fiscal a Andorra

¿Andorra?

Desenvolupament del sistema tributari i aplicació del delicte fiscal en funció
d’una tipologia de societat i d’una cultura tributària
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El delicte fiscal a Andorra
El delicte fiscal en els països del nostre entorn

Interpretació de la norma

Esportistes

Artistes

Delicte fiscal
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Tipificació del delicte fiscal a Andorra
Delicte fiscal a Andorra:

C
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El comportament delictiu: el frau fiscal
CODI PENAL ANDORRÀ

CODI PENAL ESPANYOL

Article 248.1

Artículo 305

El qui, per acció o omissió, defraudi l’Administració amb la
finalitat d’evadir el pagament de tributs, quantitats retingudes
o que s’haguessin hagut de retenir o d’obtenir indegudament
beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions,
quan la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat
de
les
retencions
o
beneficis
fiscals,
exempcions,
desgravacions o devolucions indegudament obtinguts, superi
els 75.000 euros, i representi, almenys un 5% de la quota
tributaria exigible, ha de ser castigat amb pena de presó de
tres mesos a tres anys i multa des de l’equivalent a l’import
defraudat fins al quàdruple d’aquest, llevat que hagués
regularitzat la seva situació tributaria en els termes de
l’apartat 2 del present article.

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública
estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos,
cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos
a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando
beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de
la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte
mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco
años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía euros,
salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los
términos del apartado 4 del presente artículo.

Aquest import s’ha d’entendre referit a cadascun dels tributs.
Si es tracta de tributs retencions, beneficis fiscals, excepcions,
desgravacions o devolucions periòdics o de declaració
periòdica, aquest import s’ha d’entendre referit a cada període
impositiu o de declaració, i si és inferior a dotze mesos o
aquells no són periòdics o de declaració periòdica, a l’import
defraudat en un any natural.

2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el
apartado anterior:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o
devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a
lo defraudado en cada periodo impositivo o de declaración, y si
estos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se
referirá al año natural. (…)
b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a
cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho
imponible sea susceptible de liquidación.
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El frau fiscal organitzat o planificat
CODI PENAL ESPANYOL

CODI PENAL ANDORRÀ
Article 248 bis

Artículo 305 bis

1. El delicte fiscal que regula l’article 248 ha de ser castigat
amb la pena de presó d’un a cinc anys i multa des de
l’equivalent a l’import defraudat fins al quàdruple d’aquest quan
la defraudació s’hagués comés concorrent alguna de les
següents circumstàncies:

1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena
de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de
la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a)
Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos
mil euros.
b)
Que la defraudación se haya cometido en el seno de una
organización o de un grupo criminal.
c)
Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin
personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos
fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula
tributación
oculte o dificulte la determinación de la
identidad del obligado tributario o del responsable del
delito, la determinación de la cuantía defraudada o del
patrimonio del obligado tributario o del responsable del
delito.

a) Que la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat
de les retencions o beneficis fiscals, exempcions,
desgravacions o devolucions indegudament obtinguts,
superi els 150.000 euros, i representi almenys un 5% de
la quota tributaria exigible;
b) Que els fets s’hagin comés en el sí d’una organització
criminal. Es considera organització criminal l’agrupació de
tres o més persones que existeix des de fa un cert temps i
estan coordinades i concertades per a la comissió de
delictes, d’acord amb el que està establert en els convenis
internacionals.

2. A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de
2. Als supòsits descrits en aquest article els seran d’aplicació aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el
les restants previsions contingudes a l’article 248.
artículo 305.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al
responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de
cuatro a ocho años.
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La regularització voluntària
CODI PENAL ANDORRÀ
Article 248.2
2. Es considera regularitzada la situació tributaria quan es
reconegui i pagui completament, sense que s’hagi produït un
requeriment previ de l’Administració o, en cas que aquest no
s’hagi produït, abans de tenir coneixement que el procediment
penal es dirigeix contra ell.

CODI PENAL ESPANYOL
Artículo 305.4.
4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se
haya procedido por el obligado tributario al completo
reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por
la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de
actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la
determinación de las deudas tributarias objeto de la
regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se
hubieran producido, antes de que de que el Ministerio Fiscal, el
Abogado del Estado o el representante procesal de la
Administración autonómica, foral o local de que se trate,
interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de
que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la
iniciación de diligencias.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo
Tanmateix, els efectes de la regularització prevista al paràgraf anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas
anterior s’estenen a les falsedats documentals instrumentals tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su
emprades en la defraudació, en el seu cas.
determinación en vía administrativa.

L’Administració posarà els mitjans necessaris per tal de que la
regularització de la situació tributaria sigui possible, tot i que
el període hagi de ser objecte de regularització estigui prescrit
administrativament.
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La regularización por el obligado tributario de su situación
tributaria impedirá que se le persiga por las posibles
irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que,
exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de
regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su situación tributaria.
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El procediment per denunciar
CODI PENAL ESPANYOL

CODI PENAL ANDORRÀ
Qüestions a resoldre:
1.- L’Administració tributaria andorrana pot presentar
directament querella contra el presumpte defraudador o només
pot fer la denuncia a la fiscalia? ¿Ho ha de comunicar al
contribuent?
2.- Quins efectes produeix la denuncia sobre els procediments
tributaris?
2.1.- Suspensió o continuïtat del procediment inspector?
2.2.- bis in ídem en el procediment sancionador?
2.3.- Qui recapta la quota defraudada?
2.4.- Quins efectes produeix sobre la prescripció tributaria?
3.- Quina ha de ser la relació entre la jurisdicció contenciosaadministrativa y la jurisdicció penal?
3.1.- Es pot tramitar conjuntament un procés administratiu
sobre la legalitat de la quota i un procés penal per delicte fiscal?
3.2.- Qui preval a l’hora de fixar l’import de la quota
defraudada, el jutge contenciós o el jutge penal?
3.3.- Quins efectes produeix la sentencia penal en els
procediments tributaris?
3.4.- Quin valor té la prova obtinguda per la inspecció en el
procés penal? La presumpció d'Inocenci a i el dret a no
autoincriminar-se
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Artículo 305.5 CP
5. Cuando la Administración tributaria apreciare indicios de
haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá
liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías
que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la
Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con
el posible delito contra la Hacienda Pública.
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior
seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de
recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que,
en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se
encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda
Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa
tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se
decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda
Pública no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por
parte de la Administración tributaria podrán iniciarse las
actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a
instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las
actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía. Si no se
pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el
Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de
garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños
irreparables o de muy difícil reparación.

14

L’atenuant de pagament

CODI PENAL ESPANYOL

CODI PENAL ANDORRÀ
Art.248.ter

Artículo 305.6 CP

Si la quota defraudada és ingressada en els dos mesos
següents a la notificació del requeriment previ de
l’Administració o, si s’escau, de la notificació oficial que el
procediment penal es dirigeix contra el presumpte responsable,
s’aplicarà la reducció de la pena prevista a l’article 54.1

6. Los jueces y tribunales podrán imponer al obligado tributario
o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados,
siempre que antes de que transcurran dos meses desde la
citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y
reconozca judicialmente los hechos.

Article 54. Reducció qualificada
1. La pena imposable als autors de temptativa de delicte es
determina per la reducció a la meitat dels límits mínim i màxim
previstos a la llei. El tribunal pot aplicar una segona reducció en
els mateixos termes tenint en compte el grau
d’execució i el perill inherent a la temptativa.
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Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros
partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del
autor del delito, cuando colaboren activamente para la
obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura
de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los
hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del
obligado tributario o de otros responsables del delito.
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La responsabilitat civil
CODI PENAL ESPANYOL

CODI PENAL ANDORRÀ
Artículo 305.7
Article 90. La responsabilitat civil derivada de la infracció
penal
Els danys i perjudicis ocasionats per la comissió d’un fet previst
com a delicte o contravenció penal, han de ser rescabalats
d’acord amb les disposicions d’aquest Codi i, subsidiàriament,
amb les normes civils.
Article 91. Contingut
La responsabilitat civil establerta a l’article anterior comprèn:
1. La restitució o, si no és possible, la reparació o la
indemnització que correspongui.
2. La reparació del dany.
3. La indemnització dels perjudicis morals i materials
Qüestions a resoldre:
El
delicte
fiscal
genera
una
responsabilitat
civil
diferenciada de la quota tributaria?
Qui s’encarrega d’executar el contingut patrimonial d’una
sentencia condemnatòria per delicte fiscal?
Quin tractament es dona als responsables diferents de
l’autor?
Quin tractament es dona quan es tracti d’un deute tributari
d’una persona jurídica?
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7. En los procedimientos por el delito contemplado en este
artículo, para la ejecución de la pena de multa y la
responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda
tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado
por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la
Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos
sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarán el
auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las
exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los
términos establecidos en la citada Ley.

El contribuent
✓ Activitat econòmica real
✓ Genera riquesa (PIB)
✓ Figura al Cens

✓ Contribució completa
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El mal contribuent
✓ Activitat econòmica real
✓ Genera riquesa (PIB)
✓ Figura al Cens

✓ Contribució incompleta
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El defraudador
✓ Activitat econòmica real
✓ Genera riquesa (PIB)
✓ No figura al Cens

✓ No fa cap contribució
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El delinqüent
✓ Activitat econòmica aparent
✓ No genera riquesa (PIB)
✓ Figura al Cens

✓ Demana devolucions

Audit | Tax | Advisory | Legal

20

El model de control

OBLIGATS TRIBUTARIS

MONOPOLI DE LA INFORMACIÓ

DECLARANTS
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POTESTAT SANCIONADORA

DEFRAUDADORS
(Economia Submergida)
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DELINQÜENTS

“La lucha
contra el
fraude “
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Una Hisenda que
només amenaça
és una Hisenda
que fracassa
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El model de cooperació

CONTRIBUENTS

INFORMACIÓ COMPARTIDA

COOPERANTS
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GESTIÓ DEL RISC

DEFRAUDADORS
(Economia Submergida)
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DELINQÜENTS

La gestió del risc d’incompliment

Regulació molt intensa
(delinqüència fiscal)

Desvinculació
Control
policial
Resistència
Inspeccions i
Auditories fiscals
Acceptació
Controls de
manteniment i
revisions formals
Col·laboració
AUTOCONTROL
Prestació de serveis
orientats al compliment

Conducta del
contribuent
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Estratègies d’aplicació dels
tributs
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Regulació intensa
(economia submergida)
Regulació moderada
(auto fiscalització)
Regulació suau
(acords de
compliment)

Estratègies
regulatòries

Recomanacions
Aspectes a considerar en desenvolupament del delicte fiscal a Andorra:
• Hem de definir bé el comportament que pot portar un ciutadà d’Andorra a la presó per raons fiscals
• La quantia del deute tributari ha de ser un element de referencia, però en cap cas l'únic aspecte a
valorar
• S’han tractar de manera diferenciada els diferents els comportaments delictius
• L’administració tributària ha de ser dialogant i presumir el bon acte i saber fer dels seus ciutadans
S’ha d’establir un sistema fiscal que tingui en compte les particularitats andorranes
• L’objectiu de la reforma no és que hi hagi presos “fiscals” a Andorra. Cal donar sempre la possibilitat
d’evitar la presó pagant el deute
• Els sistemes fiscals dels països del nostre entorn poden veure’s modificats a curt termini, és el
moment de mirar a altres llocs i entendre la nostra cultura i particularitat andorrana.
• El sistema fiscal ha de pivotar entorn del ciutadà i no el inrevés, amb un alt valor afegit de servei
públic (model de confiança)
• Necessitem unes normes clares i uns contribuents conscienciats que ajudin a la sostenibilitat del
nostre estat del benestar
• Amb una normativa clara i concisa, i sense donar lloc a multitud d’interpretacions (inseguretat
jurídica) atraurem la inversió estrangera i podem ser un destí d’inversió.

Ara és el moment d’establir la
nostra cultura fiscal andorrana i
els seus comportaments.
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Ens hem d’adaptar als nous estàndards
internacionals amb una normativa actual
i eficient!!!
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