
F
O

R
M

A
C

IO
N

S
 2

0
2

0

Monogràfic fiscalitat 
francesa: residència fiscal, 
exit tax i evasió fiscal
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INICI 22 de setembre 2020

FINAL 23 de setembre 2020

DURADA 8 horesFCPROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
FISCAL
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Per evidents qüestions culturals, de proximitat geogràfica i vincles 

econòmics,  les relacions entre Andorra i França han tingut i seguiran 

tenint en el futur, una importància cabdal en l’economia del nostre país.

És important doncs, conèixer com ens pot afectar la regulació fiscal 

francesa en les diferents relacions econòmiques que es puguin mante-

nir amb França, tant des del punt de vista de residents andorrans, com 

des del punt de vista de residents francesos actuals i/o futurs.

SR. DANIEL CAPELLET-ARNAUD

Advocat Fiscalista associat del Bufet ALMA LEGIS ubicat en territori 
francès. Especialitzat en  “Droit des Affaires”, “Droit des Sociéttes”, 
"Droit International" i “ Droit Commercial”.

Professor col.laborador de Lidera.

Analitzar el conveni 

franco-andorrà coneixent els 

conceptes  de residència fiscal, 

establiment estable i imposició 

de salaris de residents andorrans 

que treballen a França

Presentar el règim d’èxit tax 

coneixent les condicions 

d’aplicació i les conseqüències 

per a un resident francès que 

pretén canviar la seva

residència fiscal

Conèixer la normativa francesa 

recent  sobre la lluita contra 

l’evasió fiscal

OBJECTIUS
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Residència fiscal des d’un punt de vista del dret 
francès.

Criteris per a solucionar conflictes sobre la 
residència. 

Establiment estable des d’un punt de vista del 
dret francès (exemple cas google).

Criteris convencionals.

Aplicació del conveni segons tipologia d’ingressos 
(immobiliaris, dividends, artistes, etc...). 

Cas particular de l’art 14: Imposició a França de 
salaris a un no resident.

ANALISI DEL CONVENI FRANCO-ANDORRÀ

2
Àmbit d’aplicació.

Determinació de l’import de la plusvàlua. 

Meritació i import.

Suspensió de pagaments.

Desgravació automàtica.

EXIT TAX

3
Llei n°2018-898 del 23 de Octubre 2018: 

I. Obligació declaració comptes bancàries 
retingudes a l’estranger.  

II. Definició règim fiscal privilegiat.

iii. Estats i Territoris No Cooperatius.

Articulo 155 A-II CGI: prestacions efectuades a 
França per no residents. 

Clàusula contra utilització abusiva de convenis 
fiscals. 

ELEMENTS DE LLUITA CONTRA
L’EVASIÓ FISCAL



/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: dimarts 22 de 15.00 a 19.00 hores
 dimecres 23 de 9.30 a 13.30 hores

DURADA: 8 hores 
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POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas de que un imprevist 

obligui a anul·lar una inscripció, és precís notificar la baixa 5 

dies abans de l’inici del Programa per tenir dret al 

reemborsament de l’import total satisfet. Si la baixa es 

comunica en posterioritat es reemborsarà el 60% de l’import 

del programa. Les cancel·lacions realitzades una vegada 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

IMPORT: 360 €
Inclou material i coffee break

El programa serà impartit en llengua castellana.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.


