
IMPOSTOS DIRECTES

 - Impost sobre societats (IS)

- Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

- Impost sobre la renda dels no-residents (IRNR)

Declaració-liquidació exercici anterior

Liquidació i 

pagament 
(període impositiu 

finalitzat

 el 31/12)*

Pagament a 

compte (període 

impositiu finalitzat

 el 31/12)*

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre DesembreGener Febrer Març Abril Maig Juny

Informe auditoria externa per entitats financeres o asseguradores establertes a Andorra

Comunicar 

auditors externs 

per entitats 

financeres o 

asseguradores 

establertes a 

Andorra

Liquidació 4T 

rendes del 

treball no 

subjectes a la 

CASS i rendes 

del capital 

mobiliari

Liquidació 3T no 

residents sense 

establiment 

permanent

Pagament a 

compte rendes 

d'activitats 

econòmiques

Pagament a 

compte amb 

establiment 

permanent

Declaració 3T 

retencions i 

ingressos a 

compte 

responsables 

fiscals

Liquidació 2T 

rendes del 

treball no 

subjectes a la 

CASS i rendes 

del capital 

mobiliari

Liquidació 3T 

rendes del 

treball no 

subjectes a la 

CASS i rendes 

del capital 

mobiliari

Liquidació 2T no 

residents sense 

establiment 

permanent

Declaració 2T 

retencions i 

ingressos a 

compte 

responsables 

fiscals

Liquidació amb 

establiment 

permanent 
(període impositiu 

finalitzat

 el 31/12)*

Liquidació 1T no 

residents sense 

establiment 

permanent

Declaració 1T 

retencions i 

ingressos a 

compte 

responsables 

fiscals

Liquidació 1T 

rendes del 

treball no 

subjectes a la 

CASS i rendes 

del capital 

mobiliari

Resum anual 

rendes capital 

mobiliari, rendes 

de l'estalvi amb 

mínim exempt i 

rendes del 

treball no 

sotmeses a la 

CASS

Liquidació 4T no 

residents sense 

establiment 

permanent

Declaració 4T 

retencions i 

ingressos a 

compte 

responsables 

fiscals

Sol·licitar règim determinació objectiva exercici següent



IMPOSTOS INDIRECTES

- Impost sobre la prestació de serveis 

- Impost general indirecte (IGI)

- Impost sobre activitats de joc d'atzar

JunyGener Febrer Març Abril Maig

Liquidació i 

pagament a 

compte 4T

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Declaració-liquidació tributària anyal

  d'assegurances (ISI Assegurances)
Liquidació i 

pagament a 

compte 1T

Liquidació i 

pagament a 

compte 2T

Liquidació i 

pagament a 

compte 3T

Liquidació 

trimestral 

≥ 250.000€ a            

< 3.600.000€

Sol·licitar règim especial simplificat per exercici següent

Sol·licitud per ser considerat empresari o professional per a l'exercici següent

Liquidació mensual ≥ 3.600.000€

En cas d'inici 

d'activitat 

liquidació 4T

En cas d'inici 

d'activitat 

liquidació 1T

En cas d'inici 

d'activitat 

liquidació 2T

En cas d'inici 

d'activitat 

liquidació 3T

Règim    

simplificat 

liquidació 2S

Règim    

simplificat 

liquidació 1S

Liquidació 

trimestral 

≥ 250.000€ a            

< 3.600.000€

Liquidació 

trimestral 

≥ 250.000€ a            

< 3.600.000€

Liquidació 

trimestral 

≥ 250.000€ a            

< 3.600.000€

Pagament a 

compte 3T per 

llicències ≥ 1 

any

Liquidació 

semestral                

< 250.000€

Liquidació 

semestral                

< 250.000€

Declaració de 

regularització 

de l'any 

anterior (règim 

especial sector 

financer)

Autoliquidació 

final per 

llicències ≥ 1 

any

Pagament a 

compte 4T per 

llicències ≥ 1 

any

Pagament a 

compte 1T per 

llicències ≥ 1 

any

Pagament a 

compte 2T per 

llicències ≥ 1 

any



IMPOSTOS COMUNALS

- Impost sobre la propietat immobiliària edificada

Comú d'Encamp

Comú d'Ordino

Comú de la Massana

Comú d'Andorra la Vella

Comú de Sant Julià de Lòria

Comú d'Escaldes-Engordany

- Impost sobre els rendiments arrendataris

Comú d'Encamp

Comú d'Ordino

Comú de la Massana

Comú d'Andorra la Vella

Comú de Sant Julià de Lòria

Comú d'Escaldes-Engordany

- Impost sobre la radicació d'activitats comercials, 

  empresarials i professionals

Comú de Canillo

Comú d'Encamp

Comú d'Ordino

Comú de la Massana

Comú d'Andorra la Vella

Comú de Sant Julià de Lòria

Comú d'Escaldes-Engordany

OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI

- Formulació comptes anuals

- Dipòsit de comptes

** Prèvia publicació al BOPA.

Novembre Desembre

01/02 a 30/04

07/04 a 07/05

JuliolJuny Agost Setembre Octubre

01/02

01/04 a 31/05

01/06 a 01/07

01/09 a 30/09

01/06 a 30/06

Gener Febrer Març Abril Maig

* Si l'exercici econòmic no coincideix amb l'any natural, han de fer-ho durant els 30 dies següents als 6 mesos posteriors al tancament de l'exercici econòmic.

Formular i signar comptes anuals dels exercicis acabats el 31/12 de l'any anterior *

Pagament Taxa sobre el Registre de Titulars 

d'Activitats Econòmiques **

Dipòsit de comptes *

01/09 a 01/10

01/09 a 30/09

(Segon venciment)

13/10 a 13/11

- Taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats                                                          

  Econòmiques

01/06 a 

15/06

02/05 a 02/06

02/02 a 01/04

04/05 a 04/06

12/05 a 12/06

02/05 a 01/06

01/03 a 31/03

(Primer venciment)

04/05 a 30/06

01/06 a 30/06

28/04 a 31/05


