
Disposicions generals

Article 9
1. Un Comitè de cooperació s’encarre-

ga de la gestió del present Acord i vetlla
per la seva bona execució.

2. Amb la finalitat de la bona execució
del present Acord les parts contractants
duen a terme intercanvis d’informació i,
a la demanda d’una d’elles, es consulten
en el si del Comitè de cooperació.

3. El Comitè de cooperació estableix el
seu reglament intern.

4. El Comitè de cooperació es com-
pon, d’una part, de representants del
Principat d’Andorra i d’altra part de re-
presentants de la Comunitat Europea.

5. El Comitè de cooperació es pronun-
cia de comú acord.

6. La Presidència del Comitè de coo-
peració l’exerceix per torn cadascuna de
les parts contractants segons les modali-
tats que s’estableixin en el seu reglament
intern.

7. El Comitè de cooperació es reuneix
de comú acord a la demanda de l’una o
l’altra de les parts contractants. El regla-
ment intern del Comitè de cooperació
regula les modalitats pràctiques de l’or-
ganització de les reunions.

Article 10
Les parts contractants convenen que

tota divergència que pogués sorgir entre
elles pel que fa a l’aplicació i la interpre-
tació del present Acord serà sotmesa al
Comitè de cooperació.

Article 11
El present Acord es conclou per una

durada il·limitada.

Article 12
Cada part contractant té la facultat de

denunciar aquest Acord mitjançant una
notificació escrita a l’altra part contrac-
tant. En aquest cas, aquest Acord deixa
d’estar en vigor sis mesos després de la
data de la notificació.

Article 13
Aquest Acord s’aplica, d’una banda, al

territori del Principat d’Andorra i d’altra
banda, als territoris on el Tractat que ins-
titueix la Comunitat Europea és d’aplica-

ció i en les condicions establertes per
aquest Tractat.

Article 14
Aquest Acord serà aprovat per les

parts contractants segons els procedi-
ments que els són propis.

Aquest Acord entra en vigor el primer
dia del segon mes després de la notifica-
ció del compliment dels procediments a
què fa referència el primer paràgraf.

Article 15
El present Acord està redactat en dos

exemplars en les llengües catalana, ale-
manya, anglesa, danesa, eslovaca, eslo-
vena, espanyola, estoniana, finesa,
francesa, grega, hongaresa, italiana, leto-
na, lituana, neerlandesa, polonesa, por-
tuguesa, sueca i txeca, els textos en
cadascuna d’aquestes llengües són
igualment fefaents.

La versió en la llengua maltesa serà au-
tenticada per les parts contractants
mitjançant un intercanvi de cartes. Serà
igualment fefaent en la mateixa forma
que les llengües descrites en l’apartat an-
terior.

Fet a Brussel·les el dia quinze de no-
vembre de l’any dos mil quatre.

Pel Principat d’Andorra
Marc Forné Molné i Juli Minoves Tri-
quell

Per la Comunitat Europea
Maria van der Hoeven i Viviane Re-
ding

Proposta
d’aprovació de la
ratificació de l’Acord entre
el Principat d’Andorra i la
Comunitat Europea relatiu
a l’establiment de mesures
equivalents a les previstes
a la Directiva 2003/48/CE
del Consell en matèria de
fiscalitat dels rendiments
de l’estalvi en forma de
pagament d’interessos

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha
aprovat la següent:

Proposta d’aprovació de la ratificació
de l’Acord entre el Principat d’Andorra i
la Comunitat Europea relatiu a l’establi-
ment de mesures equivalents a les pre-
vistes a la Directiva 2003/48/CE del
Consell en matèria de fiscalitat dels ren-
diments de l’estalvi en forma de paga-
ment d’interessos

Aquest Acord té el seu origen en la de-
cisió del Consell de la UE, del 16 d’octu-
bre del 2001, que autoritza la Comissió
Europea a negociar uns acords amb Suïs-
sa, els Estats Units d’Amèrica, Andorra,
Liechtenstein, Mònaco i San Marino per
garantir que aquests països adoptin me-
sures equivalents a les aplicades dins de
la Comunitat per assegurar la tributació
efectiva dels rendiments de l’estalvi en
forma de pagament d’interessos d’acord
amb les conclusions del Consell Europeu
de Santa Maria de Feira del 19 i el 20 de
juny del 2000.

Seguint la decisió del 16 d’octubre del
2001, la Comissió va escriure als estats
tercers esmentats per sol·licitar-los que
s’iniciessin les negociacions, tot i que no
va ser fins a l’aprovació del projecte de
text de la Directiva al Consell ECOFIN del
13 de desembre del 2001 que s’iniciaren
aquestes negociacions. Es varen celebrar
nombroses reunions polítiques i tècni-
ques. Després dels informes orals de la
Comissió Europea al Consell i al Parla-
ment sobre els avenços de les negocia-
cions amb els estats tercers es va
presentar una comunicació escrita en la
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sessió de l’ECOFIN del 3 de desembre del
2002.

No obstant això, no va ser fins al 21 de
gener del 2003 que el Consell va fixar les
bases de negociació d’aquests acords en
els quatre punts acordats amb Suïssa a
l’octubre del 2002: la retenció a l’origen,
el repartiment dels ingressos, la divulga-
ció voluntària d’informació i la clàusula
de revisió de l’Acord. El 3 de juny del
2003, el Consell de la Unió Europea va
aprovar per unanimitat la Directiva
2003/48/CE en matèria de fiscalitat dels
rendiments de l’estalvi en forma de pa-
gament d’interessos. Així, les negocia-
cions amb el Principat d’Andorra es van
dur a terme d’acord amb aquests princi-
pis durant els anys 2003 i 2004.

Aquesta Directiva té per objectiu gra-
var els interessos pagats en un estat
membre a beneficiaris efectius que són
persones físiques residents fiscalment en
un altre estat membre, d’acord amb la le-
gislació d’aquest últim estat.

Per als estats membres, la Directiva es-
tableix un sistema dual per assolir aquest
objectiu: a nivell general, es preveu un
règim d’intercanvi automàtic d’informa-
cions mitjançant el qual les autoritats
competents dels estats membres es co-
municaran la informació nominativa re-
lativa a les dades que conformen la base
de tributació de la fiscalitat dels rendi-
ments de l’estalvi, i també es preveu un
règim transitori, al qual s’acullen Bèlgica,
Luxemburg i Àustria, que autoritza
aquests estats a aplicar una retenció en
origen sobre els rendiments esmentats
sense haver de comunicar les informa-
cions. La Directiva en condiciona l’apli-
cació per als estats membres, a partir de
l’1 de juliol del 2005, al fet que la Confe-
deració Suïssa, el Principat de Liechten-
stein, la República de San Marino, el
Principat de Mònaco i el Principat d’An-
dorra apliquin mesures equivalents a les
que conté la Directiva.

En un marc de cooperació i d’apropa-
ment amb Europa en el qual el Principat
d’Andorra ha mostrat sempre la seva vo-
luntat de participar de manera construc-
tiva en el procés europeu però alhora
defensant la seva especificitat i els seus
interessos legítims, i després d’un llarg
procés de negociacions entre el Princi-
pat d’Andorra i la Comunitat Europea,

aquest Acord i la seva declaració comu-
na d’intencions adjunta representen un
compromís acceptable que salvaguarda
els interessos legítims de les dues parts.
Alhora, l’Acord permet reforçar la col·la-
boració institucional i establir nous vin-
cles amb el conjunt d’estats membres.

L’Acord està format per un preàmbul,
19 articles i 2 annexos. També forma part
de l’Acord una declaració comuna d’in-
tencions que n’amplia l’abast i intro-
dueix bilateralment amb cadascun dels
estats membres les bases per a una futu-
ra cooperació econòmica i fiscal per afa-
vorir la integració de l’economia
andorrana dins l’economia europea.

L’Acord estableix una retenció en ori-
gen sobre els interessos pagats a Andor-
ra als beneficiaris efectius, definits com
les persones físiques residents en un dels
estats membres de la UE. Aquesta reten-
ció serà del 15 per cent durant els tres
primers anys d’aplicació de l’Acord, del
20 per cent durant els tres anys següents
i del 35 per cent després. L’import recap-
tat es transfereix en un 75 per cent als
països de residència dels beneficiaris
efectius, mentre que el Principat d’An-
dorra conserva el 25 per cent de la recap-
tació. Així mateix, s’estableix un
procediment de divulgació voluntària
mitjançant el qual els beneficiaris de les
rendes poden evitar la retenció. Queden
fora de l’àmbit d’aplicació de l’Acord els
productes d’assegurança.

Paral·lelament a aquesta retenció, l’A-
cord estableix un intercanvi d’informa-
cions amb sol·licitud prèvia en relació
amb els rendiments subjectes a retenció i
que es basen en comportaments que
constitueixen un delicte de frau fiscal. A
aquest efecte, el Principat d’Andorra in-
troduirà al Codi penal el delicte de frau
fiscal, que s’aplicarà únicament a les fal-
sificacions o estafes en l’àmbit de la fis-
calitat de l’estalvi, sobre les quals es
podrà intercanviar informació sota de-
manda complint una sèrie de condi-
cions. D’aquesta forma, l’Acord permet
mantenir la confidencialitat de les dades
bancàries dels clients.

D’altra banda, l’aplicació de l’Acord,
que es preveu per a l’1 de juliol del 2005,
queda supeditada al fet que els altres ter-
ritoris tercers esmentats anteriorment
apliquin mesures equivalents i que els

territoris dependents i associats als estats
membres apliquin les mateixes mesures
que els estats membres.

D’acord amb les consideracions expo-
sades i tenint en compte que el cap de
Govern, Marc Forné Molné i el ministre
d’Afers Exteriors, Juli Minoves Triquell,
van signar el 15 de novembre del 2004 a
Brussel·les l’Acord esmentat,

S’aprova

La ratificació de l’Acord entre el Princi-
pat d’Andorra i la Comunitat Europea re-
latiu a l’establiment de mesures
equivalents a les previstes a la Directiva
2003/48/CE del Consell en matèria de fis-
calitat dels rendiments de l’estalvi en for-
ma de pagament d’interessos.

El Ministeri d’Afers Exteriors donarà a
conèixer la data d’acompliment dels re-
quisits necessaris per a l’entrada en vigor
de l’Acord entre el Principat d’Andorra i
la Comunitat Europea en matèria de fis-
calitat dels rendiments de l’estalvi en for-
ma de pagament d’interessos.

Casa de la Vall, 21 de febrer del 2005

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat per obligar a
través d’ell, n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra, i autoritzem que a partir d’aquell mo-
ment es pugui lliurar l’instrument de
ratificació corresponent.

Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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Acord
entre el Principat
d’Andorra i la Comunitat
Europea relatiu a
l’establiment de mesures
equivalents a les previstes
a la directiva 2003/48/CE
del Consell en matèria de
fiscalitat dels rendiments
de l’estalvi en forma de
pagament d’interessos

El Principat d’Andorra
i
La Comunitat Europea,

en endavant anomenats una “part con-
tractant” o les “parts contractants”,

per tal d’establir mesures equivalents a
les previstes en la Directiva 2003/48/CE
del Consell, del 3 de juny del 2003, en
matèria de fiscalitat dels rendiments de
l’estalvi en forma de pagament d’interes-
sos, en endavant anomenada “la Directi-
va”, dins un marc de cooperació que té
en consideració l’interès legítim de ca-
dascuna de les parts contractants, i en un
context en el qual altres estats tercers en
una situació semblant a la del Principat
d’Andorra també aplicaran mesures
equivalents a la Directiva,

Convenen les disposicions següents:

Article 1
Objecte

1. Dins un marc de cooperació entre el
Principat d’Andorra i la Comunitat Euro-
pea, els rendiments de l’estalvi en forma
de pagament d’interessos efectuats al
Principat d’Andorra a favor de beneficia-
ris efectius, persones físiques identifica-
des com a residents d’un estat membre
de la Comunitat Europea, d’acord amb
els procediments establerts a l’article 3,
estan sotmesos a una retenció en origen
pels agents pagadors establerts al territo-
ri del Principat d’Andorra en les condi-
cions que es precisen a l’article 7.

Aquesta retenció en origen es practica
a excepció de les mesures de divulgació
voluntària, segons les normes establer-
tes a l’article 9. L’ingrés que correspon
als imports retinguts en origen en aplica-

ció dels articles 7 i 9 és objecte d’una re-
partició entre els estats membres de la
Comunitat Europea i el Principat d’An-
dorra segons les disposicions establertes
a l’article 8.

Per tal que el present Acord sigui equi-
valent a la Directiva, aquestes mesures
es completen per l’establiment d’unes
regles d’intercanvi d’informacions amb
sol·licitud prèvia que es precisen a l’arti-
cle 12 i pels procediments de consultes i
revisions descrits a l’article 13.

2. Les parts contractants adopten les
mesures necessàries per tal de garantir
l’aplicació del present Acord. Particular-
ment, el Principat d’Andorra adopta les
mesures necessàries per tal de garantir
l’execució de les tasques requerides per-
què els agents pagadors establerts al seu
territori apliquin el present Acord, i pre-
veu de forma expressa les disposicions
relatives als procediments i a les san-
cions, independentment del lloc d’esta-
bliment del deutor del títol de crèdit que
produeix els interessos.

Article 2
Definició de beneficiari efectiu

1. A l’efecte del present Acord, s’entén
per “beneficiari efectiu” qualsevol perso-
na física que rebi un pagament d’interes-
sos o qualsevol persona física a la qual
s’atribueixi un pagament d’interessos,
excepte en el cas que aporti proves que
aquest pagament no ha estat efectuat o
atribuït en benefici propi, és a dir, quan:

a) actua en qualitat d’agent pagador
en els termes de l’article 4, o bé

b) actua per compte d’una persona
jurídica, d’una entitat subjecta a una
fiscalitat sobre els beneficis en aplica-
ció de disposicions legals generals re-
latives a la fiscalitat sobre les societats,
d’un organisme d’inversió col·lectiva
en valors mobiliaris establert al Princi-
pat d’Andorra o en un estat membre
de la Comunitat Europea, o bé

c) actua per compte d’una altra perso-
na física que és el beneficiari efectiu i
comunica a l’agent pagador la identitat
d’aquest beneficiari efectiu d’acord
amb l’apartat 1 de l’article 3.

2. Quan un agent pagador disposi
d’informacions que indiquin que la per-
sona física que rep un pagament d’inte-

ressos, o a la qual s’atribueixi un paga-
ment d’interessos, pot no ser el benefi-
ciari efectiu, haurà d’adoptar mesures
raonables per establir la identitat del
beneficiari efectiu d’acord amb l’apartat
1 de l’article 3. Si l’agent pagador no pot
identificar el beneficiari efectiu, es consi-
derarà com a beneficiari efectiu la perso-
na física en qüestió.

Article 3
Identitat i residència dels beneficiaris
efectius

1. L’agent pagador estableix la identi-
tat del beneficiari efectiu, expressada pel
seu nom, cognoms i adreça, segons les
disposicions de lluita contra el blanqueig
de diners o valors en vigor al Principat
d’Andorra.

2. L’agent pagador estableix la resi-
dència del beneficiari efectiu d’acord
amb les normes que varien segons l’inici
de les relacions entre l’agent pagador i el
beneficiari dels interessos. Sens perjudici
del que s’estableix a continuació, es con-
sidera que la residència està situada al
país en el qual el beneficiari efectiu tin-
gui la seva adreça permanent:

a) En el cas de relacions contractuals
establertes abans de l’1 de gener del
2004, l’agent pagador estableix la resi-
dència del beneficiari efectiu segons
les disposicions de lluita contra el
blanqueig de diners o valors en vigor
al Principat d’Andorra.

b) En el cas de relacions contractuals
establertes o de transaccions realitza-
des en absència de relacions contrac-
tuals concertades a partir de l’1 de
gener del 2004, l’agent pagador esta-
bleix la residència del beneficiari efec-
tiu sobre la base de l’adreça que figura
en el document d’identitat oficial o, si
és necessari, sobre la base de qualse-
vol altre document probatori presentat
pel beneficiari efectiu, segons el pro-
cediment següent: per a les persones
físiques que presentin un document
d’identitat oficial lliurat per un estat
membre de la Comunitat Europea i
que declarin que són residents d’un
país tercer a la Comunitat Europea, la
residència s’estableix sobre la base
d’un certificat de residència o d’un do-
cument d’autorització de residència
lliurat per l’autoritat competent del
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país tercer esmentat en el qual la per-
sona física declari ser resident. A man-
ca d’aquest certificat de residència o
d’aquest document d’autorització de
residència, es considera que la resi-
dència està establerta a l’estat membre
de la Comunitat Europea que hagi lliu-
rat el document d’identitat oficial.

Article 4
Definició de l’agent pagador

A l’efecte del present Acord, s’entén
per “agent pagador” qualsevol operador
econòmic establert al Principat d’Andor-
ra que efectuï un pagament d’interessos
o atribueixi el pagament d’interessos en
benefici immediat del beneficiari efectiu,
ja sigui el deutor del crèdit que produeix
els interessos ja sigui l’operador encarre-
gat pel deutor o pel beneficiari efectiu
d’efectuar o d’atribuir el pagament d’in-
teressos.

Article 5
Definició de l’autoritat competent

1. A l’efecte del present Acord, s’entén
per “autoritats competents” de les parts
contractants les que figuren a la llista de
l’annex I.

2. Pels estats tercers, l’autoritat compe-
tent és la que es defineix als convenis bi-
laterals o multilaterals en matèria de
fiscalitat o, quan no n’hi hagi, qualsevol
altra autoritat competent per lliurar certi-
ficats de residència a efectes fiscals.

Article 6
Definició del pagament d’interessos

1. A l’efecte del present Acord, s’entén
per “pagament d’interessos”:

a) Els interessos pagats o comptabi-
litzats relatius a crèdits de qualsevol
naturalesa que estiguin garantits o no
per una hipoteca o una clàusula de
participació en els beneficis del deu-
tor, i en particular els rendiments de
valors públics i de bons i obligacions,
incloses les primes i els premis vincu-
lats a aquests. Els recàrrecs de demora
en el pagament no es consideren pa-
gament d’interessos.

b) Els interessos meritats o capita-
litzats obtinguts en el moment de la
cessió, del reembossament o del res-
cat dels crèdits als quals fa referència
la lletra a).

c) Els rendiments procedents de paga-
ments d’interessos, directament o per
mitjà d’una entitat esmentada a l’apar-
tat 2 de l’article 4 de la Directiva, distri-
buïts per:

i) organismes d’inversió col·lectiva
establerts al Principat d’Andorra o en
un estat membre de la Comunitat Eu-
ropea;
ii) entitats que es beneficiïn de
l’opció prevista a l’apartat 3 de l’arti-
cle 4 de la Directiva; i
iii) organismes d’inversió col·lectiva
establerts fora del territori esmentat a
l’article 17.

d) Els rendiments obtinguts en el mo-
ment de la cessió, del reembossament
o del rescat d’accions o de participa-
cions en els organismes i en les entitats
següents, quan aquests hagin invertit
directament o indirectament per mitjà
d’altres organismes d’inversió col·lec-
tiva o entitats mencionades a conti-
nuació més del 40% dels seus actius en
els crèdits als quals fa referència la lle-
tra a):

i) organismes d’inversió col·lectiva
establerts al Principat d’Andorra o en
un estat membre de la Comunitat Eu-
ropea;
ii) entitats que es beneficiïn de
l’opció prevista a l’apartat 3 de l’arti-
cle 4 de la Directiva; i
iii) organismes d’inversió col·lectiva
establerts fora del territori esmentat
en l’article 17.

No obstant això, el Principat d’Andorra
pot incloure els rendiments esmentats a la
lletra d) en la definició de pagament d’in-
teressos únicament en la proporció en
què aquests rendiments corresponguin a
rendiments que, directament o indirecta-
ment, procedeixin de pagaments d’inte-
ressos d’acord amb les lletres a) i b).

2. En relació amb les lletres c) i d) de
l’apartat 1, quan un agent pagador no
disposi de cap informació referent a la
proporció dels rendiments que proce-
deixen de pagaments d’interessos, l’im-
port global dels rendiments es
considerarà un pagament d’interessos.

3. En relació amb la lletra d) de l’apar-
tat 1, quan un agent pagador no disposi
de cap informació referent al percentat-
ge d’actius invertits en crèdits o en ac-
cions o participacions, com les definides

en l’apartat esmentat, aquest percentatge
es considerarà superior al 40%. Quan no
pugui determinar l’import dels rendi-
ments obtinguts pel beneficiari efectiu,
es considerarà que els rendiments es
corresponen amb els beneficis de la ces-
sió, del reembossament o del rescat de
les accions o participacions.

4. En relació amb les lletres b) i d) de
l’apartat 1, el Principat d’Andorra pot
sol·licitar als agents pagadors del seu ter-
ritori que anualitzin els interessos durant
un període que no pot ser superior a un
any, i que considerin aquests interessos
anualitzats com un pagament d’interes-
sos, encara que no s’hagi dut a terme cap
cessió, rescat o reembossament durant
aquest període.

5. Els rendiments provinents d’orga-
nismes o entitats que hagin invertit fins
al 15% dels seus actius en crèdits, tal com
es defineixen en la lletra a) de l’apartat 1,
no es consideren un pagament d’interes-
sos d’acord amb les lletres c) i d) de l’a-
partat 1.

6. A partir de l’1 de gener del 2011, el
percentatge establert en la lletra d) de
l’apartat 1 i en l’apartat 3 serà del 25%.

7. Els percentatges esmentats en la lle-
tra d) de l’apartat 1, i en l’apartat 5 es de-
terminen d’acord amb la política
d’inversió, segons el que estableixin el
reglament o els documents constitutius
dels organismes o de les entitats de les
quals es tracti, i quan no n’hi hagi, d’a-
cord amb la composició real de l’actiu
d’aquests organismes o entitats.

Article 7
Retenció en origen

1. Quan el beneficiari efectiu dels inte-
ressos sigui resident d’un estat membre
de la Comunitat Europea, el Principat
d’Andorra practicarà una retenció en ori-
gen del 15% durant els tres primers anys
d’aplicació del present Acord, del 20%
durant els tres anys següents i del 35%
posteriorment.

2. L’agent pagador practica la retenció
en origen segons les modalitats
següents:

a) En el cas de pagament d’interessos
en el sentit de la lletra a) de l’apartat 1
de l’article 6, sobre l’import dels inte-
ressos pagats o comptabilitzats.
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b) En el cas de pagament d’interessos
en el sentit de la lletra b) o d) de l’apar-
tat 1 de l’article 6, sobre l’import dels
interessos o dels rendiments previstos
en aquests apartats o per una retenció
d’efecte equivalent a càrrec del desti-
natari sobre l’import total del producte
de la cessió, del rescat o del reembos-
sament.

c) En el cas de pagament d’interessos
en el sentit de la lletra c) de l’apartat 1
de l’article 6, sobre l’import dels rendi-
ments previstos en l’apartat esmentat.

d) Quan el Principat d’Andorra recorri
a l’opció prevista a l’apartat 4 de l’arti-
cle 6, sobre l’import dels interessos
anualitzats.

3. A l’efecte de les lletres a) i b) de l’a-
partat 2, la retenció en origen es practica
proporcionalment al període en què el
beneficiari efectiu deté el crèdit. Si l’a-
gent pagador no pot determinar el perío-
de en què el deté d’acord amb la
informació de què disposa, considera
que el beneficiari efectiu ha detingut el
crèdit durant tot el període d’existència
d’aquest crèdit, excepte si el beneficiari
efectiu aporta una prova de la data
d’adquisició.

4. Els impostos i les retencions practi-
cades sobre un pagament d’interessos,
diferents de la retenció prevista en el
present Acord, es dedueixen de la reten-
ció en origen, calculada d’acord amb els
apartats 1 a 3 anteriors, sobre el mateix
pagament d’interessos.

5. Sens perjudici de les disposicions de
l’article 10, l’aplicació d’una retenció en
origen per part d’un agent pagador esta-
blert al Principat d’Andorra no impedeix
que l’estat membre de la Comunitat Eu-
ropea de residència fiscal del beneficiari
efectiu gravi els rendiments d’acord amb
el seu dret intern.

En cas que un contribuent declari ren-
diments d’interessos lliurats per un agent
pagador establert al Principat d’Andorra
a les autoritats fiscals de l’estat membre
de la Comunitat Europea on resideixi,
aquests rendiments d’interessos seran
sotmesos a una retenció als mateixos ti-
pus que s’aplicarien als interessos perce-
buts a l’interior d’aquest estat membre.

Article 8
Repartiment dels ingressos

1. El Principat d’Andorra conserva el
25 % dels ingressos que provenen de la
retenció en origen esmentada a l’article 7
i en transfereix el 75% a l’estat membre
de la Comunitat Europea de residència
del beneficiari efectiu.

2. Aquestes transferències es realitzen
per cada any natural en una única opera-
ció per estat membre, com a molt tard
durant els sis mesos després del final de
l’any natural durant el qual s’hagin efec-
tuat aquestes retencions.

El Principat d’Andorra adopta les me-
sures necessàries per garantir el funcio-
nament correcte del sistema de
repartiment dels ingressos.

Article 9
Divulgació voluntària

1. El Principat d’Andorra estableix un
procediment que permeti als beneficia-
ris efectius d’evitar la retenció en origen
especificada a l’article 7, quan el benefi-
ciari efectiu remeti al seu agent pagador
un certificat emès al seu nom per l’auto-
ritat competent del seu estat membre de
residència, d’acord amb les disposicions
de l’apartat 2 del present article.

2. A petició del beneficiari efectiu,
l’autoritat competent del seu estat mem-
bre de residència lliura un certificat que
recull la informació següent:

a) el nom i els cognoms, l’adreça i el
número d’identificació fiscal o, quan
no hi hagi aquest número, la data i el
lloc de naixement del beneficiari efec-
tiu;

b) el nom o la denominació i l’adreça
de l’agent pagador;

c) el número de compte del beneficiari
efectiu o, si no n’hi ha, la identificació
del títol de crèdit.

Aquest certificat és vàlid durant un
període màxim de tres anys. S’expedeix a
qualsevol beneficiari efectiu que el sol·li-
citi, en el termini de dos mesos a comptar
de la presentació de la sol·licitud.

Article 10
Eliminació de les dobles imposicions

1. L’estat membre de la Comunitat Eu-
ropea de residència fiscal del beneficiari

efectiu ha de vetllar perquè s’eliminin
totes les dobles imposicions com a con-
seqüència de l’aplicació de la retenció en
origen a què fa referència l’article 7, d’a-
cord amb el que estableixen els apartats
2 i 3 del present article.

2. Quan els interessos rebuts per un
beneficiari efectiu hagin estat objecte de
la retenció en origen prevista a l’article 7
al Principat d’Andorra, l’estat membre de
la Comunitat Europea de residència fis-
cal del beneficiari efectiu li haurà de con-
cedir una desgravació igual a l’import
d’aquesta retenció d’acord amb la seva
legislació interna. Si l’import d’aquesta
retenció és superior a la quota tributària
deguda en aplicació de la seva legislació
interna sobre l’import total dels interes-
sos gravats d’aquesta retenció en origen,
l’estat membre de residència fiscal reem-
bossa al beneficiari efectiu la diferència
retinguda per excés.

3. Quan, a més de la retenció en origen
prevista a l’article 7, els interessos rebuts
per un beneficiari efectiu hagin estat gra-
vats per qualsevol altra retenció en ori-
gen i l’estat membre de la Comunitat
Europea de residència fiscal li conce-
deixi una desgravació per aquesta reten-
ció en origen d’acord amb la seva
legislació interna o de convenis relatius a
la doble imposició, aquesta altra retenció
en origen es deduirà abans de l’aplicació
del procediment establert a l’apartat 2
del present article.

4. L’estat membre de la Comunitat Eu-
ropea de residència fiscal del beneficiari
efectiu pot substituir el mecanisme de
desgravació indicat en els apartats 2 i 3
mitjançant el reembossament de la reten-
ció en origen prevista a l’article 7.

Article 11
Títols de deute negociables

1. A partir de la data d’aplicació del
present Acord i fins al 31 de desembre
del 2010 com a data límit, mentre el Prin-
cipat d’Andorra practiqui la retenció en
origen prevista a l’article 7, i com a
mínim un estat membre de la Comunitat
Europea apliqui una retenció similar, les
obligacions nacionals i internacionals i
altres títols de deute negociables emesos
originalment abans de l’1 de març del
2001, o pels quals els prospectes d’emis-
sió originals hagin estat aprovats abans
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d’aquesta data per les autoritats com-
petents en el sentit de la Directiva
80/390/CEE del Consell, per les autoritats
responsables del Principat d’Andorra, o
per les autoritats responsables dels estats
tercers, no es consideren crèdits a l’e-
fecte de la lletra a) de l’apartat 1 de l’arti-
cle 6 sempre que no s’hagi produït cap
altra nova emissió d’aquests títols de
deute negociables des de l’1 de març del
2002.

2. Tanmateix, mentre com a mínim un
dels estats membres de la Comunitat Eu-
ropea apliqui també disposicions simi-
lars, les disposicions d’aquest article
continuen aplicant-se després del 31 de
desembre del 2010 respecte dels títols de
deute negociables:

que continguin clàusules d’elevació a
l’import íntegre i d’amortització antici-
pada;
en els casos en què l’agent pagador,
segons es defineix en l’article 4, estigui
establert al Principat d’Andorra; i
que l’agent pagador pagui directament
interessos a un beneficiari efectiu resi-
dent en un estat membre de la Comu-
nitat Europea o li atribueixi el
pagament d’interessos per al seu
benefici immediat.

En el moment en què tots els estats
membres de la Comunitat Europea
deixin d’aplicar disposicions similars, les
disposicions d’aquest article continuen
aplicant-se únicament respecte dels
títols de deute negociables:

que continguin clàusules d’elevació a
l’import íntegre i d’amortització antici-
pada;
en els casos en què l’agent pagador de
l’emissor estigui establert al Principat
d’Andorra; i
que l’agent pagador pagui directament
interessos a un beneficiari efectiu resi-
dent en un estat membre de la Comu-
nitat Europea o li atribueixi el
pagament d’interessos per al seu
benefici immediat.

Si un govern o una entitat assimilada
amb funcions d’autoritat pública o amb
una missió reconeguda per un tractat in-
ternacional efectua una nova emissió de
títols de deute negociables com els que
s’han esmentat abans a partir de l’1 de
març del 2002, el conjunt de l’emissió
d’aquest títol, és a dir, l’emissió originària

i totes les emissions posteriors, es consi-
dera un títol de crèdit en el sentit de la
lletra a) de l’apartat 1 de l’article 6.

Si qualsevol altre emissor no previst en
el paràgraf anterior efectua una nova
emissió de títols de deute negociables
com els que s’han esmentat abans a par-
tir de l’1 de març del 2002, aquesta nova
emissió es considera un títol de crèdit en
el sentit de la lletra a) de l’apartat 1 de
l’article 6.

3. El present article no impedeix, en
cap cas, que el Principat d’Andorra i els
estats membres de la Comunitat Europea
continuïn gravant els rendiments dels
títols esmentats en l’apartat 1, en aplica-
ció de la seva legislació nacional.

Article 12
Intercanvi d’informacions amb
sol·licitud prèvia

1. Les autoritats competents del Princi-
pat d’Andorra i dels estats membres de la
Comunitat Europea intercanvien infor-
macions en relació amb els rendiments
subjectes al present Acord i que es basen
en comportaments que constitueixen un
delicte de frau fiscal, en virtut de les lleis
de l’estat requerit, o una infracció equi-
valent. Per “infracció equivalent” s’ente-
nen únicament les infraccions que en
virtut de les lleis de l’estat requerit supo-
sin el mateix grau de gravetat que els
comportaments que constitueixin un de-
licte de frau fiscal.

Mentre no hagi introduït en la seva le-
gislació interna el concepte de delicte de
frau fiscal, el Principat d’Andorra es com-
promet, quan sigui l’estat requerit, a assi-
milar al delicte de frau fiscal, a efectes
del que disposa el primer paràgraf, els
comportaments que, mitjançant engany,
causen un perjudici als interessos patri-
monials del fisc de l’estat requeridor i
constitueixen, en virtut de les lleis del
Principat d’Andorra, un delicte d’estafa.

En resposta a una sol·licitud deguda-
ment justificada, l’estat requerit lliura la
informació sol·licitada sobre qüestions
esmentades anteriorment en aquest arti-
cle que siguin o puguin ser l’objecte d’in-
vestigacions penals i no penals a l’estat
requeridor.

2. Per determinar si les informacions
poden ser lliurades en resposta a una

sol·licitud, l’estat requerit no ha d’aplicar
les seves disposicions legals relatives a la
prescripció, sinó les disposicions relati-
ves a la prescripció en virtut de la legisla-
ció de l’estat requeridor.

3. L’estat requerit lliura la informació
en els casos en què l’estat requeridor tin-
gui motius vàlids per sospitar que la con-
ducta en qüestió constitueix un delicte
de frau fiscal o una infracció equivalent.
Quan el Principat d’Andorra sigui l’estat
requerit, l’admissió de la demanda la de-
terminarà l’autoritat judicial andorrana,
en un termini de dos mesos en funció de
la correcta fonamentació dels raona-
ments que la motiven, segons les condi-
cions establertes en aquest article.

4. Els motius de l’estat requeridor per
sospitar d’aquest delicte es poden basar
en:

a) documents, autenticats o no, inclo-
sos, entre altres, llibres o documents
comptables o documents sobre comp-
tes bancaris;

b) informació testimonial dels contri-
buents;

c) informació proporcionada per un
informador o un tercer que hagi estat
corroborada de forma independent i
que, a més, pugui semblar creïble; o

d) proves indirectes circumstanciades.

5. Qualsevol informació intercanviada
d’aquesta manera ha de ser considerada
com a confidencial i únicament pot ser
revelada a les persones o a les autoritats
competents de la part contractant que
hagin de tenir coneixement de la imposi-
ció dels pagaments d’interessos esmen-
tats en l’article 1, ja sigui a títol de la
retenció en origen i dels ingressos
aferents, establerts respectivament als
articles 7 i 8, ja sigui a títol de la comuni-
cació voluntària, establerta a l’article 9.
Aquestes persones o autoritats podran
fer esment de les informacions rebudes
d’aquesta manera en el decurs d’audièn-
cies públiques o de judicis que tinguin
per objecte aquesta imposició.

Les informacions no poden ser comuni-
cades a cap altra persona o autoritat sense
l’acord previ i escrit de l’autoritat compe-
tent de la part que les hagi comunicat.

6. El Principat d’Andorra establirà ne-
gociacions bilaterals amb cadascun dels
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estats membres que ho desitgin per tal
de definir categories individuals de si-
tuacions que responguin als criteris
d’“infracció equivalent” d’acord amb el
procediment aplicat per aquest estat.

Article 13
Consultes i revisions

1. Les parts contractants es consulten
mútuament com a mínim cada tres anys
o a petició de qualsevol d’aquestes amb
l’objectiu d’examinar i, si ho consideren
necessari, de millorar el funcionament
tècnic del present Acord i d’avaluar l’e-
volució de la situació internacional. Les
consultes es duen a terme durant el mes
següent a la petició o tan aviat com sigui
possible en els casos urgents.

D’acord amb aquesta avaluació, les
parts contractants es poden consultar
mútuament a l’efecte d’examinar la con-
veniència d’introduir modificacions en
l’Acord en funció dels esdeveniments in-
ternacionals.

2. Quan hagin adquirit una experièn-
cia suficient de l’aplicació total de l’apar-
tat 1 de l’article 7, les parts contractants
es consultaran mútuament a l’efecte
d’examinar la conveniència d’introduir
modificacions en l’Acord segons els
esdeveniments internacionals.

3. A l’efecte de les consultes a què es fa
referència en els apartats 1 i 2, les parts
contractants s’informen dels possibles
esdeveniments que podrien afectar el
correcte funcionament del present
Acord. Això inclou, igualment, qualsevol
acord pertinent entre una de les parts
contractants i un Estat tercer.

4. Si sorgeix un desacord entre les au-
toritats competents del Principat d’An-
dorra i una o diverses autoritats
competents dels estats membres de la
Comunitat Europea, de conformitat amb
l’article 5, en relació amb la seva inter-
pretació o la seva aplicació, aquestes au-
toritats s’esforcen a resoldre les
qüestions per la via del procediment
amistós. Informen immediatament la Co-
missió de les Comunitats Europees, així
com les autoritats competents dels altres
estats membres de la Comunitat Euro-
pea, dels resultats d’aquestes consultes.
Respecte a les qüestions d’interpretació,
la Comissió de les Comunitats Europees

pot participar en les consultes a petició
de qualsevol autoritat competent.

Article 14
Aplicació

1. L’aplicació del present Acord està
condicionada a l’adopció i a l’aplicació
per part dels territoris dependents i asso-
ciats dels estats membres esmentats a
l’informe del Consell (Afers Econòmics i
Financers) al Consell Europeu de Santa
Maria da Feira del 19 i 20 de juny del
2000, així com pels Estats Units d’Amèri-
ca, Mònaco, Liechtenstein, Suïssa i San
Marino, respectivament, de mesures
idèntiques o equivalents a les previstes a
la Directiva o a l’Acord i que prevegin les
mateixes dates d’aplicació.

2. Les parts contractants decideixen,
de comú acord, com a mínim sis mesos
abans de la data esmentada a l’apartat 6,
si es compleix o no la condició establerta
en l’apartat 1 relativa a les dates d’entra-
da en vigor de les mesures pertinents en
els estats tercers i en els territoris depen-
dents o associats interessats. Si les parts
contractants decideixen que no es com-
pleix la condició, adopten de comú
acord una nova data a l’efecte de l’apar-
tat 6.

3. Sens perjudici de les seves disposi-
cions institucionals, el Principat d’An-
dorra aplica el present Acord a partir de
la data establerta a l’apartat 6 i ho notifica
a la Comunitat Europea.

4. L’aplicació de l’Acord o d’algunes
de les seves parts podrà ser suspesa amb
efectes immediats per una part contrac-
tant mitjançant notificació a les altres
parts contractants quan la Directiva o
una part d’aquesta deixi de ser aplicable,
ja sigui de forma temporal o definitiva de
conformitat amb el dret de la Comunitat
Europea o en el cas que un estat membre
de la Comunitat Europea suspengui
l’aplicació de les seves mesures d’execu-
ció.

5. Cada part contractant pot igualment
suspendre l’aplicació del present Acord
mitjançant notificació a les altres parts
contractants en el cas que algun dels
cinc estats tercers esmentats anterior-
ment (Estats Units d’Amèrica, Mònaco,
Liechtenstein, Suïssa i San Marino) o
qualsevol dels territoris dependents o as-
sociats dels estats membres de la Unió

Europea esmentats a l ’apartat 1
suspenguin a posteriori l’aplicació de les
mesures idèntiques o equivalents a les
de la Directiva. La suspensió de l’aplica-
ció té efectes transcorreguts almenys dos
mesos des de la notificació. L’Acord es
torna a aplicar en el moment en què es
restableixin aquestes mesures.

6. Les parts contractants adopten les
disposicions legislatives, reglamentàries
i administratives necessàries per ade-
quar-se al present Acord com a molt tard
l’1 de juliol del 2005.

Article 15
Signatura, entrada en vigor i denúncia

1. El present Acord és ratificat o apro-
vat per les parts contractants d’acord
amb els seus procediments interns. Les
parts contractants es notifiquen mútua-
ment l’acompliment d’aquests procedi-
ments. El present Acord entra en vigor el
primer dia del segon mes després de l’úl-
tima notificació.

2. Cada part contractant pot denunciar
el present Acord mitjançant una notifica-
ció a l’altra part contractant. En aquest
cas, l’Acord deixa de produir efectes
transcorreguts dotze mesos des de l’es-
mentada notificació.

Article 16
Reclamacions i liquidacions finals

1. La denúncia o la suspensió total o
parcial del present Acord no afecta les
reclamacions de persones físiques.

2. En aquest cas, el Principat d’Andorra
estableix un saldo final abans de fina-
litzar l’aplicació del present Acord i efec-
tua un últim pagament als estats
membres de la Comunitat Europea.

Article 17
Àmbit d’aplicació territorial

El present Acord s’aplica, d’una part, al
territori del Principat d’Andorra i, d’altra
part, als territoris en els quals s’apliqui el
tractat constitutiu de la Comunitat Euro-
pea i en les condicions previstes pel trac-
tat esmentat.

Article 18
Annexos

1. Els dos annexos formen part inte-
grant de l’Acord.
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2. La llis ta de les au to ri tats com pe tents
que fi gu ra a l’an nex I pot ser mo di fi ca da
per sim ple no ti fi ca ció a l’al tra part con -
trac tant pel Prin ci pat d’An dor ra en allò
que fa re fe rèn cia a l’au to ri tat es ta bler ta a
la lle tra a) de l’an nex es men tat i per la
Co mu ni tat Eu ro pea en allò que fa re fe -
rèn cia a les al tres au to ri tats.

La llis ta de les en ti tats as si mi la des que
fi gu ra a l’an nex II pot ser mo di fi ca da de
comú acord.

Article 19
Llengües

1. El pre sent Acord està re dac tat en
dos exem plars en les llengües ca ta la na,
ale manya, an gle sa, da ne sa, es lo va ca, es -
lo ve na, es pa nyo la, es to nia na, fi ne sa,
fran ce sa, gre ga, hon ga re sa, ita lia na, le to -
na, li tua na, neer lan de sa, po lo ne sa, por -
tu gue sa, sue ca i txe ca, els tex tos en
ca das cu na d’a ques tes llengües són
igual ment fe faents.

2. La ver sió en la llen gua mal te sa serà
au ten ti ca da per les parts con trac tants
mitjan çant un in ter can vi de car tes. Serà
igual ment fe faent en la ma tei xa for ma
que les llengües des cri tes en l’a par tat 1.

En fe de la qual cosa, els ple ni po ten -
cia ris si gnen el pre sent Acord.

Fet a Brus sel·les el dia quinze de no -
vem bre de l’a ny dos mil qua tre.

Pel Prin ci pat d’An dor ra
Marc For né Mol né i Juli Mi no ves Tri -
quell

Per la Co mu ni tat Eu ro pea
Ma ria van der Hoe ven i Vi viane Re -
ding

Annex I

Llis ta de les au to ri tats com pe tents
de les parts con trac tants

Les au to ri tats com pe tents a l’e fecte del 
pre sent Acord són:

a) pel Prin ci pat d’An dor ra: el mi nis tre
en car re gat de les fi nan ces, o un re pre -
sen tant au to ritzat; no obs tant això, pel
que fa a l’apli ca ció de l’ar ti cle 3, l’au to -
ri tat com pe tent és el mi nis tre en car re -
gat de l’in te rior o un re pre sen tant
au to ritzat;

b) pel Regne de Bèl gi ca: de Mi nis ter
van Fi nan ciën/le Mi nis tre des Fi nan -
ces o un re pre sen tant au to ritzat;

c) per la Repúbli ca Txe ca: Mi nistr fi -
nancí o un re pre sen tant au to ritzat;

d) pel Regne de Dina mar ca: Skat te mi -
nis ter en o un re pre sen tant au to ritzat;

e) per la Repúbli ca Fe de ral d’A le -
manya: der Bun des mi nis ter der Fi nan -
zen o un re pre sen tant au to ritzat;

f) per la Repúbli ca d’Estònia: Rahan -
dus mi nis ter o un re pre sen tant au to -
ritzat;

g) per la Repúbli ca Hel·lè ni ca:  O
Yπoυργóς O ικovoµ íας  και
Οικοvοµικωv o un re pre sen tant au to -
ritzat;

h) pel Regne d’Es panya: el mi nis tro de
Eco nomía y Ha cien da o un re pre sen -
tant au to ritzat;

i) per la Repúbli ca Fran ce sa: le Mi nis -
tre char gé du bud get o un re pre sen -
tant au to ritzat;

j) per Ir lan da: the Re ve nue Com mis -
sio ners, o el seu re pre sen tant au to -
ritzat;

k) per la Repúbli ca Ita lia na: il Capo del 
Di par ti men to per el Po li ti che Fis ca li o
un re pre sen tant au to ritzat;

l) per la Repúbli ca de Xi pre: Y πoυργóς                                                                                              
Oικovoµικω o un re pre sen tant au to -
ritzat;

m) per la Repúbli ca de Letònia: Fi -
nanšu mi nistrs o un re pre sen tant au to -
ritzat;

n) per la Repúbli ca de Li tuània: Fi nan -
su mi nis tras o un re pre sen tant au to -
ritzat;

o) pel Gran Du cat de Luxem burg: le
Mi nis tre des Fi nan ces o un re pre sen -
tant au to ritzat; no obs tant això, en
apli ca ció de l’ar ti cle 12, l’au to ri tat
com pe tent serà le Pro cu reur Gé né ral
d’E tat luxem bour geois;

p) per la Repúbli ca d’Hon gria: a
pénzügy mi nisz ter o un re pre sen tant
au to ritzat;

q) per la Repúbli ca de Mal ta: il- Mi nis -
tru res pon sab bli ghall- Fi nan zi o un re -
pre sen tant au to ritzat;

r) pel Regne dels Països Baixos: de Mi -
nis ter van Fi nan ciën o un re pre sen tant 
au to ritzat;

s) per la Repúbli ca d’Àus tria: der Bun -
des mi nis ter für Fi nan zen o un re pre -
sen tant au to ritzat;

t) per la Repúbli ca de Polònia: Mi nis ter 
Fi nansów o un re pre sen tant au to ritzat;

u) per la Repúbli ca Por tu gue sa: o Mi -
nis tro das Fi nan ças o un re pre sen tant
au to ritzat;

v) per la Repúbli ca d’Es lo vè nia: Mi nis -
ter za fi nan cií o un re pre sen tant au to -
ritzat;

w) per la Repúbli ca Es lo va ca: Mi nis ter
fi nan cií o un re pre sen tant au to ritzat;

x) per la Repúbli ca de Finlàn dia: Val -
tio va rain mi nis te riö/Fi nans mi nis te riet
o un re pre sen tant au to ritzat;

y) pel Regne de Suècia: Che fen för Fi -
nansde par te men tet o un re pre sen tant
au to ritzat;

z) pel Regne Unit de la Gran Bre tanya i 
Ir lan da del Nord i pels ter ri to ris eu ro -
peus dels quals el Regne Unit és res -
pon sa ble de les re la cions ex te riors:
the Com mis sio ners of In land Re ve nue
o el seu re pre sen tant au to ritzat, així
com l’au to ri tat com pe tent de Gi bral tar
de si gna da pel Regne Unit, d’a cord
amb els acords es ta blerts re la tius a les
au to ri tats com pe tents de Gi bral tar en
el con text dels ins tru ments de la UE i
de la CE i dels trac tats con nexos, no ti fi -
cats el 19 d’abril del 2000 als es tats
mem bres i a les ins ti tu cions de la Unió
Eu ro pea, una còpia dels quals serà tra -
me sa al Prin ci pat d’An dor ra per la Se -
cre ta ria Ge ne ral del Con sell de la Unió 
Eu ro pea, i que s’apli ca al pre sent
Acord.

Annex II

Llista de les entitats assimilades

A l’e fecte de l’ar ti cle 11 del pre sent
Acord, ca das cu na de les en ti tats
següents es con si derarà una “en ti tat as si -
mi la da amb fun cions d’or ga nisme públic 
o amb una fun ció re co ne gu da en un
trac tat in ter na cio nal”:
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Entitats dins de la Unió Europea

Bèlgica
Vlaams Ge west (Re gió Fla men ca)
Ré gion wal lonne (Re gió Va lo na)
Ré gion bruxel loise/Brus sels Ge west
(Re gió de Brus sel·les)
Com mu nau té fran çaise (Co mu ni tat
Fran ce sa)
Vlaamse Ge meenschap (Co mu ni tat
Fla men ca)
Deutschspra chi ge Ge mein schaft (Co -
mu ni tat Ger manòfo na)

Espanya
Xun ta de Ga li cia (Jun ta de Galícia)
Jun ta de An da lucía (Jun ta d’An da lu -
sia)
Jun ta de Ex tre ma du ra (Jun ta d’Ex tre -
ma du ra)
Jun ta de Cas tilla- La Man cha (Jun ta de
Cas tel la – la Man xa)
Jun ta de Cas tilla- León (Jun ta de Cas -
tel la – Lleó)
Go bier no Fo ral de Na var ra (Go vern
Fo ral de Na var ra)
Go vern de les Illes Ba lears
Ge nera li tat de Ca ta lun ya
Ge nera li tat de Va lèn cia
Di pu ta ción Ge ne ral de Aragón (Di pu -
ta ció Ge ne ral d’A ragó)
Go bier no de las Is las Ca na rias (Go -
vern de les Illes Canàries)
Go bier no de Mur cia (Go vern de Múr cia)
Go bier no de Ma drid (Go vern de Ma -
drid)
Eus ko Jaur la ritza (Go vern de la Co mu -
ni tat Autòno ma del País Basc)
Gi puzkoa ko Foru Al dun dia (Di pu ta -
ció Fo ral de Guipúscoa)
Bizkaiko Foru Al dun dia (Di pu ta ció
Fo ral de Bis caia)
Ara ba ko Foru Al dun dia (Di pu ta ció
Fo ral d’Àla ba)
Ayun ta mien to de Ma drid (Ajun ta ment
de Ma drid)
Ajun ta ment de Bar ce lo na
Ca bil do In su lar de Gran Ca na ria (Ca -
bil do de Gran Canària)
Ca bil do In su lar de Te ne rife (Ca bil do
de Te ne rife)
Ins ti tu to de Cré di to Ofi cial (Ins ti tut de
Crèdit Ofi cial)
Ins ti tut Ca talà de Fi nan ces
Ins ti tut Va len cià de Fi nan ces

Grècia
 Oργαvισµóς Τηλε πι νιων Ελ λα δος
(Or ga nisme de Te le co mu ni ca cions de
Grècia)
 Oργαvισµóς  Σιδηροδρóµων Ελ λα −
δος  (Fer ro car rils de Grècia)
∆ηµóσια Επιχεíρηση Ηλεκτρισµον
(Com pa nyia Públi ca d’E lec tri ci tat)

França
La Caisse d’a mor tis se ment de la dette
so ciale (CA DES) (Caixa d’A mor titza ció
del Deute So cial)
L’A gence fran çaise de dé ve lop pe ment 
(AFD) (Agèn cia Fran ce sa de De sen vo -
lu pa ment)
Ré seau Fer ré de France (RFF) (Línies
Fèr ries de Fran ça)
Caisse Na tio nale des Au to rou tes ( CNA) 
(Caixa Na cio nal d’Au to pis tes)
As sis tance pu bli que Hô pi taux de Pa ris 
(APHP) (As sis tèn cia Públi ca Hos pi tals
de París)
Char bon na ges de France (CDF) (Ex -
plo ta cions Hul le res de Fran ça)
En tre prise mi nière et chi mi que (EMC)
(Com pa nyia Mi ne ra i Quími ca)

Itàlia
Re gions
Provín cies
Mu ni ci pis
Cas sa De po si ti e Pres ti ti (Caixa de
Dipòsits i Préstecs)

Letònia
Pašvaldîbas (go verns lo cals)

Polònia
gmi ny (ajun ta ments)
po wia ty (dis tric tes)
wo jewództwa (provín cies)
zwiazki gmin (As so cia ció d’Ajun ta -
ments)
zwiazki po wiatów (As so cia ció de Dis -
tric tes)
zwiazki wo jewództw (As so cia ció de
Provín cies)
mias to sto³ec zne Warsza wa (Ca pi tal
Varsòvia)
Agencja Re struk tu ry zacji i Mo der ni -
zacji Rolnict wa (Agèn cia per la Rees -
truc tu ra ció i la Mo der nitza ció de
l’Agri cul tu ra)
Agencja Nieru cho moœ ci Rolnych
(Agèn cia de Pro pie tats Agríco les)

Portugal
Re gãio Autóno ma da Ma dei ra (Re gió
Autòno ma de Ma dei ra)
Regãio Autóno ma dos Aço res (Re gió
Autòno ma de les Aço res)
Com mu nes (mu ni ci pis)

Eslovàquia
mestá a obce (Mu ni ci pis)
Zeleznice Slo vens kej re pu bliky (So -
cie tat de Fer ro car rils Es lo va ca)
Štátny fond cestné ho hos podár stva
(Fons Na cio nal de Ges tió de Car re te -
res)
Slo venské elek trár ne (Cen trals Elèc tri -
ques Es lo va ques)
Vo do hos podárska výstavba (So cie tat
d’U ti litza ció Ra cio nal de les Aigües)

Entitats internacionals

Banc Eu ro peu de Re cons truc ció i De -
sen vo lu pa ment
Banc Eu ro peu d’In ver sions
Banc Asiàtic de De sen vo lu pa ment
Banc Africà de De sen vo lu pa ment
Banc Mun dial/BIRD/FMI
So cie tat Fi nan ce ra In ter na cio nal
Banc In tera me ricà de De sen vo lu pa ment
Fons de De sen vo lu pa ment So cial del
Con sell d’Eu ro pa
Euratom
Co mu ni tat Eu ro pea
So cie tat An di na de De sen vo lu pa ment
Eu ro fi ma
Co mu ni tat Eu ro pea del Carbó i de l’A cer
Banc Nòr dic d’In ver sions
Banc de De sen vo lu pa ment del Ca rib

Les dis po si cions de l’ar ti cle 11 s’en te -
nen sens per ju di ci de qual se vol com -
promís in ter na cio nal que les parts
con trac tants po gues sin ha ver con tret
amb les en ti tats in ter na cio nals es men ta -
des an te rior ment.

Entitats d’estats tercers

Les en ti tats que com pleixin els cri te ris
següents:

1. L’en ti tat es con si de ra públi ca d’a -
cord amb els cri te ris na cio nals.

2. Aques ta en ti tat públi ca és una uni tat 
de pro duc ció ex ter na al mer cat que ad -
mi nis tra i fi nan ça un con junt d’ac ti vi tats,
con sis tent prin ci pal ment a sub mi nis trar
béns i ser veis no de mer cat a la co mu ni -
tat i so bre els quals l’Ad mi nis tra ció públi -
ca du a terme un con trol efec tiu.
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3. Aquesta entitat pública realitza
emissions/títols de crèdit de forma pe-
riòdica i d’un volum considerable.

4. L’estat corresponent pot garantir
que aquesta entitat pública no efectuarà
l’amortització anticipada en el cas de
clàusules d’elevació a l’import íntegre.

Declaració comuna d’intencions

entre el Principat d’Andorra,
i
la Comunitat Europea, el Regne de
Bèlgica, la República Txeca, el Regne
de Dinamarca, la República Federal
d’Alemanya, la República d’Estònia, la
República Hel·lènica, el Regne d’Es-
panya, la República Francesa, Irlanda,
la República Italiana, la República de
Xipre, la República de Letònia, la
República de Lituània, el Gran Ducat
de Luxemburg, la República d’Hon-
gria, la República de Malta, el Regne
dels Països Baixos, la República d’Àus-
tria, la República de Polònia, la
República Portuguesa, la República
d’Eslovènia, la República Eslovaca, la
República de Finlàndia, el Regne de
Suècia, el Regne Unit de la Gran Bre-
tanya i Irlanda del Nord

El Principat d’Andorra
i
La Comunitat Europea,
El Regne de Bèlgica,
La República Txeca,
El Regne de Dinamarca,
La República Federal d’Alemanya,
La República d’Estònia,
La República Hel·lènica,
El Regne d’Espanya,
La República Francesa,
Irlanda,
La República Italiana,
La República de Xipre,
La República de Letònia,
La República de Lituània,
El Gran Ducat de Luxemburg,
La República d’Hongria,
La República de Malta,
El Regne dels Països Baixos,
La República d’Àustria,
La República de Polònia,
La República Portuguesa,
La República d’Eslovènia,
La República Eslovaca,
La República de Finlàndia,
El Regne de Suècia,

El Regne Unit de la Gran Bretanya i Ir-
landa del Nord,

Convenen el següent:

En el moment de concloure un Acord
relatiu a l’establiment de mesures equi-
valents a les previstes en la Directiva
2003/48/CE del Consell en matèria de fis-
calitat dels rendiments de l’estalvi en for-
ma de pagament d’interessos (en
endavant anomenada “la Directiva”), el
Principat d’Andorra i la Comunitat Euro-
pea i els seus Estats membres, han signat
aquesta Declaració comuna d’intencions
que completa l’Acord esmentat.

1. Els signataris de la present Declara-
ció comuna d’intencions consideren que
l’Acord i la present Declaració comuna
d’intencions constitueixen un acord ac-
ceptable que salvaguarda els interessos
legítims de les parts. Per consegüent,
aplicaran de bona fe les mesures convin-
gudes i s’abstindran de dur a terme cap
acció unilateral que pugui posar en perill
aquest acord sense motius vàlids. En cas
que fos descoberta una diferència signi-
ficativa entre l’àmbit d’aplicació de la Di-
rectiva 2003/48/CE del Consell, tal com
va ser adoptada el 3 de juny del 2003, i el
de l’Acord, en particular respecte dels ar-
ticles 4 i 6 d’aquest darrer, les parts con-
tractants es consultaran immediatament
com estableix l’apartat 4 de l’article 13 de
l’Acord, per tal de garantir que es preser-
va l’equivalència de les mesures previs-
tes a l’Acord.

2. Durant el període transitori previst a
la Directiva esmentada anteriorment, la
Comunitat Europea es compromet a en-
taular negociacions amb altres centres fi-
nancers importants per tal que aquestes
jurisdiccions apliquin mesures equiva-
lents a les de la Directiva.

3. A l’efecte de l’aplicació de l’article
12 de l’Acord, el Principat d’Andorra es
compromet a introduir en la seva legisla-
ció, durant el primer any d’aplicació de
l’Acord, el concepte de delicte de frau
fiscal, consistent com a mínim en la uti-
lització de títols i de documents falsos,
falsificats o reconeguts com a inexactes
en el seu contingut, amb l’objectiu d’en-
ganyar l’administració fiscal en l’àmbit
de la fiscalitat dels rendiments de l’estal-
vi. Els signataris d’aquesta Declaració co-
muna d’intencions constaten que
aquesta definició de frau fiscal fa refe-

rència únicament a les necessitats en ma-
tèria de fiscalitat de l’estalvi, en el marc
de l’Acord i sens perjudici dels desenvo-
lupaments i de les decisions relatives al
frau fiscal en altres circumstàncies i en
altres àmbits.

4. El Principat d’Andorra i cadascun
dels estats membres de la Comunitat Eu-
ropea que ho desitgin establiran nego-
ciacions bilaterals per tal de precisar el
procediment administratiu d’intercanvi
d’informacions.

5. Els signataris de la present Declara-
ció comuna d’intencions declaren so-
lemnement que la signatura de l’Acord
relatiu a la fiscalitat de l’estalvi i l’obertu-
ra de negociacions per a un acord mone-
tar i const i tueixen avançaments
significatius en l’aprofundiment de la
cooperació entre el Principat d’Andorra i
la Unió Europea.

En aquest context d’aprofundiment,
paral·lelament a les negociacions bilater-
als previstes en l’apartat 4, el Principat
d’Andorra i cada estat membre de la Co-
munitat Europea es consultaran per tal
de definir un marc més ampli d’aplicació
de la cooperació econòmica i fiscal.
Aquestes consultes es desenvoluparan
en un esperit de cooperació que tingui
en consideració els esforços d’aproxima-
ció en l’àmbit fiscal realitzats pel Princi-
pat d’Andorra i concretats per la
signatura de l’Acord. En particular,
aquestes consultes podrien conduir a
l’aplicació:

de programes bilaterals de cooperació
econòmica a l’efecte de promoure la
integració de l’economia andorrana en
l’economia europea;
d’una cooperació bilateral en matèria
fiscal amb l’objectiu d’examinar les
condicions en què les retencions en
origen, en particular sobre els imports
de les prestacions de serveis i dels pro-
ductes financers, percebudes als estats
membres, es podrien reduir o elimi-
nar.

Formalitzat a Brussel·les, el 15.11.2004
en dos exemplars en les llengües catala-
na, alemanya, anglesa, danesa, eslovaca,
eslovena, espanyola, estoniana, honga-
resa, finesa, francesa, grega, italiana, le-
tona, lituana, neerlandesa, polonesa,
portuguesa, sueca i txeca; els textos en
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cadascuna d’aquestes llengües són
igualment fefaents.

La versió en la llengua maltesa serà au-
tenticada per les parts contractants a par-
tir d’un intercanvi de cartes. Serà
igualment fefaent en la mateixa forma
que les llengües esmentades en l’apartat
anterior.

Edicte

Atès que l’Acord sobre els privilegis i
immunitats de la Cort Penal Internacio-
nal, fet a Nova York el 9 de setembre del
2002, és vigent al Principat d’Andorra
des del 13 de març del 2005;

Atès que la lletra d de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra totes les modificacions que puguin
influir en els efectes dels tractats ja publi-
cats;

Vista la notificació del 3 de setembre
del 2004 del secretari general de les Na-
cions Unides, que, actuant en qualitat de
dipositari, ha informat que el 2 de setem-
bre del 2004 Alemanya va ratificar l’A-
cord esmentat;

Es fa pública la ratificació d’Alemanya
de l’Acord sobre els privilegis i immuni-
tats de la Cort Penal Internacional.

De conformitat amb l’apartat 2 de l’ar-
ticle 35, l’Acord sobre privilegis i immu-
nitats ha entrat en vigor per a Alemanya
el 2 d’octubre del 2004.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 16 de març del 2005

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors

Edicte

Atès que l’Acord sobre els privilegis i
immunitats de la Cort Penal Internacio-
nal, fet a Nova York el 9 de setembre del
2002, és vigent al Principat d’Andorra
des del 13 de març del 2005;

Atès que la lletra d de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra totes les modificacions que puguin
influir en els efectes dels tractats ja publi-
cats;

Vista la notificació del 22 de juny del
2004 del secretari general de les Nacions
Unides, que, actuant en qualitat de dipo-
sitari, ha informat que el 22 de juny del
2004 Canadà va ratificar l’Acord esmen-
tat;

Es fa pública la ratificació de Canadà
de l’Acord sobre els privilegis i immuni-
tats de la Cort Penal Internacional.

Original en anglès i francès

De conformitat amb l’article 23 de l’A-
cord sobre privilegis i immunitats de la
Cort Penal Internacional, Canadà declara
que les persones esmentades als articles
15, 16, 19 i 21 de l’Acord que siguin na-
cionals o residents permanents del Ca-
nadà beneficien, sobre el territori del
Canadà, dels sols privilegis i immunitats
que els hi permet exercir les funcions
amb total independència, o de compa-
rèixer o prestar testimoni davant de la
Cort Penal Internacional, tal i com ho
preveu l’article 23.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 16 de març del 2005

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors

Edicte

Atès que l’Acord sobre els privilegis i
immunitats de la Cort Penal Internacio-
nal, fet a Nova York el 9 de setembre del
2002, és vigent al Principat d’Andorra
des del 13 de març del 2005;

Atès que la lletra d de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra totes les modificacions que puguin
influir en els efectes dels tractats ja publi-
cats;

Vista la notificació del 30 de juny del
2004 del secretari general de les Nacions
Unides, que, actuant en qualitat de dipo-
sitari, ha informat que el 30 de juny del
2004 les Bahames van signar l’Acord es-
mentat;

Es fa pública la signatura de les Baha-
mes de l’Acord sobre els privilegis i im-
munitats de la Cort Penal Internacional.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 16 de març del 2005

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors

Edicte

Atès que l’Acord sobre els privilegis i
immunitats de la Cort Penal Internacio-
nal, fet a Nova York el 9 de setembre del
2002, és vigent al Principat d’Andorra
des del 13 de març del 2005;

Atès que la lletra d de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra totes les modificacions que
puguin influir en els efectes dels tractats
ja publicats;

Vista la notificació del 28 de juny del
2004 del secretari general de les Nacions
Unides, que, actuant en qualitat de dipo-
sitari, ha informat que el 28 de juny del
2004 la República de Corea va signar l’A-
cord esmentat;

Es fa pública la signatura de la
República de Corea de l’Acord sobre els
privilegis i immunitats de la Cort Penal
Internacional.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 16 de març del 2005

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors

Edicte

Atès que l’Acord sobre els privilegis i
immunitats de la Cort Penal Internacio-
nal, fet a Nova York el 9 de setembre del
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