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Introducció

El passat 23 de juny de 2021 es publicava l’ordre ministerial relativa a la voluntat per part de l’Administració 

d’utilitzar els mitjans electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l’Administració Pública així 

doncs i seguint aquest primer pas el darrer 06 d’abril es publicaven al BOPA els següents decrets:

» Modificació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes.

» Modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

» Aprovació del nou Pla General de Comptabilitat (PGC).

» Modificació de Reglament de l’Impost sobre Societats.



Quadre Resum – Antic Reglament 

Persona Jurídica (Societat)

DIPÒSIT DE COMPTES TRIBUTS DEPARTAMENT ESTADÍSTICA

<150.000€ -

>150.001€ 

<600.000€

- MODEL SIMPLIFICAT (Balanç i PL)

- MEMÒRIA

>600.001€ 

<6.000.000€

- MODEL ABREUJAT (Balanç + PL + ECPN)

- MEMÒRIA

>6.000.001€
- MODEL NORMAL (Balanç + PL + ECPN + EFE)

- MEMÒRIA

ENQUESTA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

(totes)

ENQUESTA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

(aleatori)

- MODEL NORMAL 

- LIQUIDACIÓ

(model 800)

- MODEL SIMPLIFICAT 

- LIQUIDACIÓ 

(model 850)

ANTIC REGLAMENT
PERSONA JURÍDICA (Societat)



Quadre Resum – Antic Reglament 

Persona Física (Autònom)

DIPÒSIT DE COMPTES TRIBUTS DEPARTAMENT ESTADÍSTICA

<150.000€ -

>150.001€ 

<600.000€

- MODEL SIMPLIFICAT (Balanç i PL)

- MEMÒRIA

>600.001€ 

<6.000.000€

- MODEL ABREUJAT (Balanç + PL + ECPN)

- MEMÒRIA

>6.000.001€

- MODEL NORMAL (Balanç + PL + ECPN + 

EFE)

- MEMÒRIA

ENQUESTA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

(totes)

ANTIC REGLAMENT
PERSONA FÍSICA (Autònom)

- DECLARACIÓ IRPF 

- LIQUIDACIÓ

ENQUESTA ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

(aleatori)



Quadre Resum – Nou Reglament 

Persona Física (Autònom) i Jurídica (Societat)

NOU REGLAMENT MEMÒRIA ABREUJADA MEMÒRIA NORMAL

NOTES

1. Naturalesa i activitat de l'empresari

2. Bases de presentació

3. Distribució del resultat

4. Normes de registre i valoració

5. Immobilitzat intangible

6. Immobilitzat tangible

7. Inversions immobiliàries

8. Actius financers

9. Passius financers

10. Ingressos i despeses

11. Situació fiscal

12. Altres consideracions i fets posteriors

1. Naturalesa i activitat de l'empresari

2. Bases de presentació

3. Distribució del resultat

4. Normes de registre i valoració

5. Immobilitzat intangible

6. Immobilitzat tangible

7. Inversions immobiliàries

8. Actius financers

9. Existències

10. Altres actius no corrents en venda

11. Ajustament per periodificacions d'actius

12. Patrimoni Net

13. Passius financers

14. Provisions

15. Ajustaments per periodificacions del passiu

16. Ingressos i despeses

17. Subvencions, donacions i llegats

18. Situació fiscal

19. Transaccions amb empreses vinculades

20. Altre informació

21. Fets posteriors

DIPÒSIT DE COMPTES TRIBUTS DEPARTAMENT ESTADÍSTICA

<150.000€

DESAPAREIX EXEMPCIÓ PER LES PERSONES 

FÍSIQUES (Per aquest primer any d'aplicació 

pot presentar model abreujat informant 

només de les notes: 1, 2, 11 i 12) A PARTIR 

DE L'ANY QUE VE MODEL ABREUJAT + 

MEMÒRIA + LIQUIDACIÓ

MODEL ABREUJAT (Balanç + PL)

MEMÒRIA

LIQUIDACIÓ

>150.001€ 

<600.000€

>600.001€ 

<6.000.000€

>6.000.001€

ENQUESTA ACTIVITATS ECONÒMIQUES (és 

presentarà directament amb els nous 

formularis penjats al Portal Tributari)

- MODEL NORMAL (Balanç + PL + ECPN + EFE)

- MEMÒRIA

- INFORME AUDITORIA 

- LIQUIDACIÓ

- MODEL ABREUJAT (Balanç + PL)

- MEMÒRIA

- LIQUIDACIÓ

NOU REGLAMENT
PERSONA FÍSICA (Autònom) / PERSONA JURÍDICA (Societat)



Decret 119/2022, del 30/03/2022, de modificació del Decret del 

09/06/2021 d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes.

Principals canvis a tenir en compte:

» S’elimina la exempció de presentar comptes anuals als empresaris que tinguin una xifra anual d’ingressos <150.000€, és a dir, 

TOTS els empresaris exercint una activitat econòmica estan obligats a presentar comptes anuals.

» Els Comptes Anuals ja no es podran presentar de manera presencial. Únicament es podran presentar mitjançant l’oficina virtual de 

l’Administració tributària de forma telemàtica. 

» Els empresaris hauran de conservar els documents que formen part dels Comptes Anuals degudament signats, a la seu de 

l’empresari durant 6 anys des de la seva aprovació.

» Per als exercicis fiscalment prescrits és podran presentar de les següents formes:

! Presencialment, presentant a les oficines del Servei de Tràmits el formulari V5T001

! Electrònicament, mitjançant el dipòsit de fitxers dels comptes a www.e-tràmits.ad

» No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i electròniques dels administradors.



Decret 131/2022, del 30/03/2022, de modificació del Decret del 

16/04/2013 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de 

responsabilitat limitada.

Principals canvis per la documentació a presentar:

» Certificat de l’acta d’aprovació de comptes, signat digitalment amb certificat electrònic.

» Comptes anuals a presentar d’acord amb les nous formularis.

» Informa d’auditoria si escau.

Principals canvis per al dipòsit de comptes anuals:

» Dipositació dels comptes de manera electrònica per l’oficina virtual de l’Administració tributària.

» L’acreditació d’aquest prendrà efecte quan el sistema atorga a la declaració número, la data i l’hora en format PDF.

Principals canvis per als exercicis fiscalment prescrits:

» Presencialment, presentant a les oficines del Servei de Tràmits el formulari V5T001

» Electrònicament, mitjançant el dipòsit de fitxers dels comptes a www.e-tràmits.ad

» No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i electròniques dels administradors.

Durant el 1er any d’aplicació d’aquest Decret no cal que sigui signada electrònicament.

El Termini per dipositar els comptes és el termini establert pel Ministeri encarregat de les finances per presentar l’impost sobre societats i 

l’impost sobre la renda dels no residents fiscals.



Decret 120/2022, del 30/03/2022, pel qual s’aprova el Pla general 

de Comptabilitat

Principals canvis per als comptes anuals simplificats:

» El model de comptes anuals simplificats desapareix.

Principals canvis per als comptes anuals abreujats:

» No inclouran el Estat de Canvi de Patrimoni Net (ECPN).

» Les notes de la memòria inclouen menys notes.

» S’haurà d’informar de la informació relacionada amb l’estadística de les activitats econòmiques (ex: diferenciar entre els ingressos 

Andorra i els ingressos a l’estranger).

Principals canvis per als comptes anuals normals:

» S’haurà d’informar de la informació relacionada amb l’estadística de les activitats econòmiques (ex: diferenciar entre els ingressos 

Andorra i els ingressos a l’estranger, informar del sector d’activitat dels Ingressos i les Despeses (CAEA), etc.).



Decret 120/2022, del 30/03/2022, pel qual s’aprova el Pla general 

de Comptabilitat

A tenir en compte:

» El nou PGC no s’aplicarà als comptes anuals ja dipositats.

» Durant el primer any d’aplicació s’estableix la possibilitat de presentar una memòria més reduïda per aquells empresaris persona 

física que tinguin uns ingressos anuals <150.000€.

» Tots aquells empresaris / societats que hagin acabat l’exercici abans del 31 de desembre de 2021 hauran de presentar comptes 

segons l’antic PGC.

» Tots aquells empresaris / societats que hagin formulat comptes abans del 06 d’abril de 2022 (data de publicació del present 

Reglament) i els dipositin abans del 01 de juny de 2022 poden presentar el model abreujat o normal segons l’antic PGC.



Decret 124/2022, del 30/03/2022, pel qual s’aprova la modificació 

del Reglament de l’impost sobre societats

Principals canvis a tenir en compte:

» La declaració és pot presentar en els 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

» La data de presentació no tindrà efectes sobre el termini d’ingrés o devolució del deute tributari.

Desitgem que el present document informatiu hagi estat del seu interès.

Atentament,


