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Monogràfic de fiscalitat 
avançada sobre l’impost 
de societats 
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INICI 26 de gener 2021

FINAL 28 de gener 2021

DURADA 8 horesFCPROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
FISCAL
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Estudiar en profunditat l’Impost 

sobre Societats.

Adquirir un coneixement profund 

sobre l’estructura i liquidació de 

l’Impost sobre Societats. 

Aprendre a liquidar i gestionar 

aquest Impost, conèixer les 

diferències entre normativa fiscal 

i normativa comptable i oferir les 

eines per l’adopció de decisions 

fiscals-financeres més adequades 

dins de l’entorn professional. 

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.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 95/2010 l’1 de 

gener de 2012 referent a l’Impost sobre Societats 

al Principat d’Andorra, queden subjectes a 

tributació les rendes obtingudes per les persones 

jurídiques així com altres entitats que es vegin 

afectades per les obligacions tributàries de 

l’Impost.

No obstant, cal tenir en compte que l’Ordena-

ment Tributari Andorrà es troba en constant 

evolució. En els darrers anys hem presenciat com 

el nostre Sistema Tributari ha estat objecte d’un 

procés de modernització amb l’objectiu de que el 

Principat d’Andorra compti amb un sistema 

tributari homologable amb els propis dels països 

del nostre entorn.

Destaca dins de l’esmentat procés de modernit-

zació de l’Ordenament Tributari Andorrà les 

diverses modificacions de la Llei de l’Impost 

sobre Societats, així com les interpretacions que 

les autoritats administratives i judicials han fet de 

les mateixes.

Atesa la importància de les qüestions de caràcter 

tributari a l’hora de prendre decisions econòmi-

ques o financeres, i de la rellevància d’un correcte 

compliment de les obligacions pràctiques de 

l’Impost sobre Societats, és imprescindible que 

els professionals d’avui en dia estiguin familiarit-

zats amb el desplegament de l’actual marc 

tributari del Principat d’Andorra.

En aquest seminari monogràfic estudiarem en 

profunditat l’Impost sobre Societats, oferint un 

coneixement detallat de la normativa així com la 

seva aplicació pràctica. Aportarem una perspec-

tiva actualitzada i aplicada a la realitat de l’ISS 

des d’un enfoc eminentment pràctic, de manera 

que ens permeti prendre decisions fiscals-finan-

ceres més adequades i resoldre tots aquells 

dubtes que puguin sorgir com a conseqüència de 

tractar en el dia a dia amb qüestions relatives a 

l’Impost. 
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1.1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.

1.2. Fet generador.

1.3. Període impositiu i meritament.

1.4. Identificació de l’obligat tributari i 
concepte de residència fiscal.

Correccions al resultat comptable: determinació 
de la base de tributació.

2.1. Imputació temporal d’ingressos i despeses.

2.2. Diferències permanents.

 2.2.1. Despeses no deduïbles.

  2.2.1.1. Tractament dels donatius i 
liberalitats.

  2.2.1.2. Remuneració dels administra-
dors: tractament i obligacions formals.

 2.2.2. Regles de valoració en les 
transmissions patrimonials i operacions 
societàries.

 2.2.3. Regles de valoració en les opera-
cions vinculades i obligació de presentar 
informació país per país. 

2.3. Diferències temporals.

 2.3.1. Amortitzacions.

  2.3.1.1. Regles generals.

  2.3.1.2. Regles especials: intangibles i 
aplicació de la Llei de Reorganització 
Empresaria.

  2.3.1.3. Disposició transitòria segona – 
Valor de l’immobilitzat en funcionament 
prèviament a l’entrada en vigor d’aquest 
Impost.

  2.3.1.4. Amortització accelerada. 

 2.3.2. Provisions i pèrdues per deteriora-
ció del valor d’elements patrimonials.

Compensació de bases de tributació negatives.
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Determinació de la quota de tributació i de 
liquidació.

4.1. Tipus de gravamen. 

4.2. Deduccions per noves inversions i per 
creació de llocs de treball.

 4.2.1. Requisits doctrinals i jurispruden-
cials per l’aplicació de les deduccions.

4.3. Mecanismes per evitar la doble imposició 
interna i internacional.

Pagament a compte i obligacions formals de 
l’Impost.

Principals règims fiscals especial.s

6.1. Règim especial d’explotació de determi-
nats actius intangibles.

6.2. Règim especial de consolidació 
tributària.

6.3. Règim especial de societats de tinença 
de participacions en societats.

6.4. Règims especials transitoris. 

6.5. Règim de Reorganització Empresarial.

Especial atenció a les mesures excepcionals 
aprovades pel Govern d’Andorra en matèria de 
l’Impost sobre Societats com a conseqüència de 
la pandèmia del covid-19.
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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 
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IMPORT: 380 €

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.


