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Fonaments de la Imposició 
indirecta andorrana: 
Impost General Indirecte
i Impost sobre les 
Transmissions Patrimonials 
Immobiliàries

//
/

INICI 8 de febrer 2021

FINAL 9 de febrer 2021

DURADA 8 horesFCPROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
FISCAL
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Introduir els impostos indirectes: 

Impost General Indirecte i Impost 

sobre les Transmissions 

Patrimonials Immobiliàries.

Oferir un coneixement i una visió 

teoricopràctica actualitzada de 

l’Impost General Indirecte i de 

l’Impost sobre les Transmissions 

Patrimonials Immobiliàries.

Donar a conèixer un resum 

actualitzat de les principals 

interpretacions de l’Administració 

Tributària envers determinades 

qüestions plantejades pels 

contribuents.

OBJECTIU/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

SR. ORIOL VALLS

Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat 
en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, 
dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell 
com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament 
fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en 
nombrosos procediments de reestructuració, tant des d'una perspecti-
va internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents 
sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses 
del sector tecnològic i start-ups.

D'altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i 
l'Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procedi-
ments tributaris d’inspecció tant en l'àmbit de la imposició indirecta 
com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

L’Impost General Indirecte i la seva entrada en 

vigor amb la Llei 11/2012, grava els lliuraments de 

béns i les prestacions de serveis efectuats en 

territori andorrà per empresaris o professionals 

en el desenvolupament de la seva activitat 

econòmica així com les importacions. Mitjançant 

l’anomenada llei, s’ha creat un marc d’imposició 

indirecta modern i equiparable al dels països del 

nostre entorn. 

Per altra banda, la normativa tributària del Princi-

pat també preveu la figura de l’Impost sobre les 

Transmissions Patrimonials Immobiliàries, impost 

indirecte que grava determinades transmissions 

patrimonials inter vivos.

En el present seminari introduirem els aspectes 

essencials dels impostos indirectes de forma 

clara, pràctica, senzilla i actualitzada. D’aquesta 

manera, crearem una base de coneixement en la 

que treballar en el nostre dia a dia tenint en 

compte la importància que han adquirit les 

qüestions tributaries a l’hora de prendre 

decisions econòmiques o financeres i la necessi-

tat d’un correcte compliment de les obligacions 

de cada impost. 
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Naturalesa i del fet generador de l’impost.

Determinació de l’obligat tributari.

2.1. Concepte d’empresari a efectes d’IGI.

Supòsits de no subjecció i d’exempció.

Rendes subjectes a l’Impost.

4.1. Lliuraments de béns.

4.2. Prestacions de serveis.

4.3. Exportacions i importacions.

Regles de localització dels lliuraments de béns i 
prestacions de serveis.

Període impositiu i meritació. 

Determinació de la base de tributació. 

7.1. Regla general.

7.2. Regles especials.

7.3. Supòsits de modificació de la base. 

Trasllat de l’IGI. 

8.1. Requisits formals i temporals.

8.2. Tipus de gravamen.

Deducció de les quotes suportades.

9.1. Quotes tributàries deduïbles.

9.2. Limitacions i exclusions al dret a la 
deducció.

9.3. Requisits formals i exercici del dret a la 
deducció.

Devolucions. 

Gestió de l’Impost i Obligacions formals.

11.1. Autoliquidació.

11.2. Normativa relativa a les obligacions de 
facturació.

Principals novetats introduïdes per les interpre-
tacions de la doctrina administrativa.
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IMPOST SOBRE LES TRANSMISSIONS 
PATRIMONIALS IMMOBILIÀRIES (ITP)

Delimitació de la naturalesa i del fet generador. 

Determinació de l’obligat tributari.

Determinació de supòsits d’exempció.

Rendes subjectes a l’Impost.

4.1. Regla principal.

4.2. Regles particulars. 

Període impositiu i meritació. 

Determinació de la base de tributació.

6.1. Regles de valoració.

Determinació de la quota de tributació. 

7.1. Tipus de gravamen: estatal i comunal. 

Gestió de l’Impost i Obligacions Formals.

8.1. Liquidació de l’Impost.
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/// 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: de 15:00 a 19:00 hores 

DURADA: 8 hores 

IMPORT: 360 €

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

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.
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