Evolució de la normativa andorrana
cap a la transparència
Andorra va aprovar a finals de 2016 la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
ABREVIACIONS:
Aprovació de lleis o decrets
Signatura de CDI
Acords All
Acords internacionals o amb organismes
supranacionals
Cooperació fiscal / Transparència

All:
CDI:
IAI:
BEPS:

S’inicien els
informes de
l’OCDE sobre
paradisos
ﬁscals

1998

31 d’aquests països
signen cartes de
compromís de compliment
dels estàndards de l’OCDE
i passen a formar part d’una
nova “llista grisa”.
Andorra continua a la llista
de països no col·laboradors

Decret de creació i
funcionament de
la Comissió
Permanent de
Prevenció del
Blanqueig i el
Finançament del
Terrorisme

L’OCDE fa una relació
dels països no
col·laboradors que
contempla prop de 40
jurisdiccions, entre les
quals hi ﬁgura Andorra

2000

2003

2004

Acord d’intercanvi d’informació en matèria fiscal.
Conveni per evitar la doble imposició.
Intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.
Base erosion and profit shifting
(Erosió de la base imposable i trasllat de beneficis).

15 de
novembre

Andorra signa amb la
UE l’acord sobre la
ﬁscalitat dels
rendiments de l’estalvi
com a mesura
equivalent a
l’intercanvi
d’informació ﬁscal

2008

2009

10 de març

Andorra signa la
Declaració de París
que ﬁxa un calendari
de reformes
legislatives per facilitar
els requeriments de
l’OCDE

2 d’abril

Andorra aprova la
Llei 3/2009 d’intercanvi
d’informació en matèria
ﬁscal amb sol·licitud prèvia
Es signen All amb
Àustria (17/09/09),
Liechtenstein (18/09/09),
Mònaco (18/09/09),
San Marino (21/09/09)
i França (22/09/09)

7 de setembre

Setembre

Octubre

Andorra signa un All amb
Països Baixos (06/11/09)
i Portugal (30/11/09)

L’OCDE anuncia que Andorra
passa a formar part de la seva
"llista grisa" ja que Andorra supera
àmpliament els 12 AII exigits
per l’OCDE

Andorra signa un AII amb
Bèlgica (23/10/09) i
Argentina (26/10/09)

Novembre

2010

14 de gener

L’OCDE inclou
Andorra dins del grup
de ‘jurisdiccions que
han implementat
substancialment els
estàndards ﬁscals
internacionals’
Andorra signa un AII amb
Suècia, Finlàndia,
Noruega, Dinamarca,
Islàndia, Groenlàndia i
les Illes Feroès

Febrer

24 de febrer

23 de novembre

Andorra signa un All
amb Alemanya

Andorra signa un All
amb Espanya

25 de novembre

Andorra surt de la
llista de paradisos
ﬁscals d’Espanya
com a conseqüència
de la ﬁrma de l’All
amb Espanya al
gener del mateix any

2012

15 de març

Andorra signa un All
amb Polònia

Andorra signa un All
amb Austràlia

15 de juny

2013

Andorra signa amb
França el CDI

2 d’abril

11 de juny

Andorra acorda el
mandat de negociació
per a l’Acord amb la
Unió Europea relatiu a
l’establiment de
mesures equivalents a
les previstes per la
Directiva 2003/48/CE

Andorra signa un All
amb la República Txeca

11 d’octubre

5 de novembre

Signatura del Conveni
relatiu a l’assistència
mútua en matèria ﬁscal
amb l’OCDE

2014

Andorra signa un All
amb la Confederació
Suïssa

17 de març

2 de juny

Andorra signa un All
amb la República de
Corea

Andorra signa amb
Luxemburg el CDI, el
segon signat per
Andorra

23 d’octubre

2015

8 de gener

Andorra signa amb
Espanya el CDI

Entra en vigor el CDI
entre el Principat
d’Andorra i França

1 de juliol

28 de juliol

Andorra signa un All
amb Itàlia i arriba als
24 acords signats

22 de setembre

27 de setembre

Andorra signa amb
Liechtenstein el CDI

Andorra signa amb
Portugal el CDI

30 de setembre

4 de novembre

Andorra signa amb
l’OCDE l’MCAA
(Multilateral
Competent Authority
Agreement)

Andorra signa amb
Emirats Àrabs Units el CDI

Andorra rubrica
amb la UE
l’acord d’IAI

3 de desembre

2016

12 de febrer

Entra en vigor el CDI
entre el Principat
d’Andorra i Espanya

26 de febrer

7 de març

Andorra signa amb
Malta el CDI

Andorra ﬁrma amb la
UE l’acord d’IAI que
entrarà en vigor
l’1 de gener del 2017

20 de setembre

Entra en vigor el CDI
entre el Principat d’Andorra
i Luxemburg

14 d’octubre

Entra en vigor el CDI entre el
Principat d’Andorra i Liechtenstein

Andorra s'adhereix al marc
inclusiu per aplicar les mesures BEPS

21 de novembre

30 de novembre

Andorra aprova la
Llei 19/2016
d’intercanvi automàtic
d’informació en matèria ﬁscal

2017

Entra en vigor la Llei 19/2016
d'intercanvi automàtic d'informació
en matèria ﬁscal

1 de gener

1 de gener

Entra en vigor el CDI entre
el Principat d’Andorra i Portugal

Andorra aprova la Llei 10/2017
d’intercanvi d’informació mitjançant
sol·licitud prèvia i d’intercanvi
d’informació espontani en
matèria ﬁscal que modiﬁca
la Llei 3/2009

23 d’abril

25 de maig

7 de juny

Entra en vigor la Llei 10/2017
d’intercanvi d’informació mitjançant
sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació
espontani en matèria ﬁscal

Andorra signa el Conveni multilateral
de l'OCDE d'aplicació de les mesures
del Sistema Fiscal Internacional (BEPS)

10 de juny

22 de juny

L’OCDE premia els esforços d’Andorra i
l’inclou a la llista dels països
més transparents al rànquing del
Global Fòrum sobre Transparència i
Intercanvi d’Informació Fiscal

Entra en vigor l'Acord d'IAI
entre Andorra i la UE

28 de juny

Andorra aprova la Llei 14/2017
de prevenció i lluita contra el blanqueig
de diners o valors i el ﬁnançament
del terrorisme (4ª Directiva)

13 de juliol

Entra en vigor el CDI entre
el Principat d’Andorra i
Emirats Àrabs Units

1 d’agost

2 d’agost

Entra en vigor el CDI entre
el Principat d’Andorra i Malta

Andorra aprova la tipiﬁcació
del delicte ﬁscal

Aprovació del reglament de la
Llei 19/2016 d’intercanvi automàtic
d’informació en matèria ﬁscal

27 de setembre

30 de novembre

Andorra aprova dues modiﬁcacions
de la Llei 19/2016 que amplien
el nombre de les jurisdiccions amb
qui intercanviarà informació a partir
de 2018 i 2019

