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Tornar
• FISCALITAT

L’impost de societats previst al 10% seria com els de
Bulgària i Xipre
La imposició al benefici de les empreses i societats que preveu el Govern
se situaria com la dels dos més baixos de la Unió Europea
I. P. / R. P.
Andorra la Vella
• El Govern té previst presentar a finals d’aquest mes un projecte de llei d’impost de societats que
gravarà els beneficis de les empreses. La voluntat és que la taxació sigui d’un 10% sobre els
resultats, la qual cosa suposaria que Andorra se situés en el mateix nivell que Bulgària i Xipre.
Precisament aquests dos estats són els que presenten un impost de societats més baix de tota la
Unió Europea. Només hi ha tres estats comunitaris amb una taxa inferior al 15% i són els dos
esmentats i Irlanda, que té un percentatge del 12,5%. Precisament disposar d’un tribut tan baix ha
estat un dels grans secrets de l’esclat econòmic irlandès, ja que en només taxar amb un 12,5% el
benefici va atreure empreses de tota Europa que buscaven una imposició més suau. El futur marc
fiscal andorrà ha de poder ser homologable amb la Unió Europea si es volen signar en el futur
convenis de no doble imposició. Si hi ha estats comunitaris que es troben actualment amb una
taxació als beneficis empresarials del 10% significa que un marc igual (i fins i tot lleugerament
inferior) podria ser acceptable per a Andorra.
La realitat europea és en general força diferent. Espanya i França es troben en la banda més alta de
les taxes als beneficis. Concretament a Espanya és el 30%, mentre que a França se situa en el
33,3%. Curiosament el territori amb un percentatge més alt és un petit país com Malta que arriba al
35%. La major part dels països comunitaris, però es troben dins de la forquilla d’entre el 20 i el
30%. És destacable que els suïssos com a país paradigma del secert bancari tenen un impost de
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societats del 19,2%.
Banda baixa de l’IVA
L’impost al valor afegit (IVA) que també es preveu incloure es trobaria entre el 5,5% que defensa
el PS, el 5% de Coalició Reformista o el 4% que demanen els empresaris. Sigui quin sigui el
percentatge final, l’IVA a la Unió Europea és de com a mínim el triple. Els països comunitaris amb
un IVA més baix (Luxemburg, Regne Unit i Xipre) es troben en el 15% i posteriorment ja arriba
Espanya amb un 16%. La immensa majoria d’estats tenen un IVA d’entre el 18 i el 22%. França es
troba dins d’aquest escenari ja que el percentatge de TVA és d’un 19,6%. Els màxims comunitaris
són per a Dinamarca i Suècia amb un impost del 25%.
És destacable que Suïssa, en aquest cas, mostri un percentatge d’IVA que se situa en la meitat dels
més baixos de la UE.
Un IRPF que no es pot comparar amb la comunitat
El projecte d’impost a la renda que havia previst el Partit Socialdemòcrata no pot ser comparat
amb els dels països de la Unió Europea. El PS havia anunciat que presentaria una taxació del salaris
que superin els 35.000 euros anuals. El tribut es pagaria només pels diners que passessin d’aquests
35.000 i per tant si algú guanyés 40.000 euros l’any hauria d’abonar 500 (el 10% dels 5.000 per
sobre del límit). Els tipus d’IRPF de la Unió Europea tenen un model diferent ja que són directes
sobre els salaris, però fins a certa xifra estan exempts i, a més, s’apliquen deduccions. Comparant
els tipus màxims de gravamen les diferències entre els estats comunitaris són enormes. L’estat amb
una taxació màxima més baixa sobre els salaris és Bulgària, amb un 10%, mentre que la més alta és
Dinamarca, amb un 59%. La major part dels 27 apliquen un nivell màxim d’entre el 40 i el 50%. A
França se situa en el 40%, mentre que a Espanya és del 43%. A Suïssa només l’11,5%.
Enviar
Notícies anteriors d'aquesta secció
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Creu que s'ha de retardar l'aplicació de l'augment de cotitzacions de la CASS?
Si
No
Altres enquestes
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La guerra de #igèria
Robert Pastor

Brot d’integrisme islàmic a la part pobra de la vuitena potència petroliera del món ...
Llegir més

• Museus
Centre de #atura de la Cortinada
Ordino

Espai interactiu per a l’educació ambiental i exposicions sobre l’entorn natural del país. Horari de
dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Diumenge, de 10 a 14 h.
Veure tota l'agenda

Harry Potter y el misterio del príncipe
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Illa Carlemany

Av. Carlemany. Escaldes-Engordany
Veure la cartellera
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