
Llei
de modificació de la tarifa
general de taxes del
consum

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 13 de novembre de 1997 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la
tarifa general de taxes del
consum

Exposició de motius

L’important desenvolupament del sec-
tor del tabac, a causa de les fluctuacions
dels sistemes impositius del nostre en-
torn econòmic comporta la necessitat de
revisar i ajustar internament la tarifa ge-
neral de les taxes de consum.

D’acord amb el que preveu l’article 12
de l’Acord entre la Comunitat Econòmica
Europea i el Principat d’Andorra, de data
28 de juny de 1990,

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre
el consum, de data 30 de desembre de
1985,

Vist l’article 5 de la Llei d’organització
de l’Administració general, de data 24 de
maig de 1985,

Es proposa l’adopció de la Llei se-
güent:

Article únic
Modificació de la Tarifa general de
taxes al consum

Es modifiquen les taxes aplicades en el
capítol 24 —Tabacs i succedanis de ta-
bacs fabricats— en els codis següents:

codi denominació taxa

2401 20 10 1 Tabac parcialment o
totalment
esporgats.Ros

1.300
PTA/KG

2402 20 00 1 Cigarrets comunitaris.
Tabac ros

75
PTA/U

2402 20 00 3 Cigarrets no
comunitaris. Tabac ros

125
PTA/U

2402 90 00 1 Altres comunitaris 75
PTA/U

2402 90 00 2 Altres no comunitaris 125
PTA/U

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor de la present Llei
queden derogades totes aquelles dispo-
sicions legals que s’oposin al que aquí
s’estableix.

Disposició final

La present Llei entrarà en vigor el ma-
teix dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 13 de novembre de
1997

Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Martí Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
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