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Llei 10/2010, 
del 22 d’abril, de 
modificació de la tarifa 
general de taxes al consum

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha apro-
vat la següent:

Llei 10/2010, del 22 d’abril, DE mo-
dificació de la tarifa general de taxes 
al consum

Exposició de motius
L’evolució del mercat internacional del 

sucre aconsella procedir a revisions peri-
òdiques per adaptar les tarifes generals 
de taxes al consum amb la finalitat de 
mantenir la competitivitat sense augmen-
tar els diferencials de preus.

Aquesta Llei estableix així dues cate-
gories de sucres en funció del seu condi-
cionament, segons es destinin a activitats 
industrials o segons es destinin a llur 
comercialització. La Llei manté el tipus 
de gravamen aplicable al sucre destinat a 
la comercialització al detall en el comerç 
minorista i que s’importa en paquets de 
fins a 50 kg. En contrapartida i amb la 
finalitat de no augmentar els diferencials 
de preus existents, la Llei augmenta el 
tipus de gravamen aplicat al sucre que 
s’importa altrament que en paquets de 
fins a 50 kg.

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

Vistos els articles 1 i 3 de la Llei del 
Govern, del 15 de desembre del 2000,

Article únic
Es modifiquen les designacions i les 

taxes aplicades de les subposicions del 
capítol 17 -sucres i articles de confite-
ria- següents:

Codi Designació Tipus de gravamen
Específic Ad valorem

1701.11.90 A En paquets de fins a 50 kg 2 %

1701.11.90 B Presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg 23,45 euros per 100 kg / net

1701.12.90 A En paquets de fins a 50 kg 2 %

1701.12.90 B Presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg 23,45 euros per 100 kg / net

1701.91.00 A En paquets de fins a 50 kg 2 %

1701.91.00 B Presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg 23,45 euros per 100 kg / net

1701.99.00 A En paquets de fins a 50 kg 2 %

1701.99.00 B Presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg 23,45 euros per 100 kg / net

1701.99.90 A En paquets de fins a 50 kg 2 %

1701.99.90 B Presentat altrament que en paquets de fins a 50 kg 23,45 euros per 100 kg / net
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Disposició derogatòria
Es deroguen els tipus de gravamen de 

la Llei de modificació de la tarifa general 
de taxes al consum, del 4 de juny de 
1998, represos en aquesta Llei.

Disposició final
Aquesta Llei de modificació de la tarifa 

general de taxes al consum entra en vi-
gor l’endemà que es publiqui al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 22 d’abril del 2010
Josep Dallerès Codina 
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem 
i promulguem i n’ordenem la publica-
ció en el Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra.
Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília 
President de la 
República Francesa Bisbe d’Urgell 
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei 11/2010, 
del 22 d’abril, de 
modificació de la Llei 
27/2008, del 20 de 
novembre, d’impostos 
especials

Atès que el Consell General en la seva 
sessió del dia 22 d’abril del 2010 ha apro-
vat la següent:

Llei 11/2010, del 22 d’abril, de mo-
dificació de la Llei 27/2008, del 20 de 
novembre, d’impostos especials

Exposició de motius
Des de l’entrada en vigor de la Llei 

27/2008, del 20 de novembre, d’impostos 
especials, el Principat d’Andorra ha fet 
un pas endavant en l’harmonització de 
les figures impositives. Andorra grava 
productes com l’alcohol, el tabac i els 
hidrocarburs, productes que per la seva 
naturalesa generen uns costos socials, 
sanitaris, mediambientals i estructurals 
que, en bona part, són assumits per 
l’Estat.

No obstant això, i amb la finalitat de 
millorar la gestió d’aquests impostos 
tant als importadors com a la mateixa 
Administració, és necessari revisar-ne 

algun mecanisme, en especial la base de 
tributació de les cerveses i els vins.

D’altra banda, i amb la finalitat de no 
incrementar la pressió fiscal dels ope-
radors que utilitzen hidrocarburs, i en 
particular el gasoil com a combustible en 
llurs produccions, fabricacions o proces-
sos industrials, s’amplien les utilitzacions 
per a la destinació al tipus de gravamen 
reduït. Amb la finalitat de garantir el 
control de la utilització d’aquest gasoil, la 
Llei estableix un marc sancionador propi 
a més del que estableix la Llei 5/2004, 
del 14 d’abril, del Codi de Duana.

Finalment, i tenint en compte les ac-
tuacions i les fluctuacions dels sistemes 
impositius dels països veïns, i per lluitar 
contra tràfics il·lícits que poden estar 
incentivats per diferencials de preus im-
portants, es revisa la tarifa general de les 
taxes sobre el consum.

Aquesta modificació de la Llei 27/2008, 
del 20 de novembre, d’impostos especi-
als, consta de 9 articles, 7 de modifica-
ció i 2 d’addició, que desenvolupen la 
responsabilitat i el règim sancionador 
aplicable per la utilització indeguda de 
carburants i una disposició final.

Article 1 
Modificació de l’article 3

Es modifica l’article 3 de la Llei 
27/2008, del 20 de novembre, d’impos-
tos especials, que queda redactat com 
segueix:

“Article 3 
Definicions

Segons la Llei s’entén per:

Impostos especials: l’impost especial 
sobre el tabac, l’impost especial sobre 
l’alcohol i l’impost especial sobre els 
hidrocarburs.

Productes subjectes a impostos especi-
als: els productes compresos als codis de 
la Nomenclatura general de productes 
esmentats als articles 8, 16 i 24.

Primeres matèries: matèries obtingu-
des al territori del Principat d’Andorra 
o importades, no subjectes a impostos 
especials, a partir de les quals s’obtenen 
productes subjectes a impostos especials, 
mitjançant fermentació seguida o no de 
destil·lació, refinatge o altres processos 
industrials.

Importador: la persona que importa 
productes subjectes a impostos espe-
cials.

Destil·lador: la persona que mitjan-
çant fermentació, seguida o no de destil-
lació de primeres matèries, obté dins 
del territori del Principat d’Andorra els 
productes alcohòlics que es defineixen 
a l’article 16.

Refinador: la persona que mitjançant 
refinatge o altres procediments indus-
trials de primeres matèries obté dins 
del territori del Principat d’Andorra els 
hidrocarburs que es defineixen a l’ar-
ticle 24.

Importació: l’entrada de béns al ter-
ritori duaner del Principat d’Andorra, 
qualsevulla que sigui la finalitat a la qual 
es destinin o la condició de l’importador, 
amb l’excepció dels béns introduïts sota 
l’empara dels règims especials de trànsit, 
dipòsit, perfeccionament actiu, sistema 
de la suspensió, i d’admissió temporal, 
per als quals es considera efectuada la 
importació en el moment de la posa-
da al consum dels béns introduïts sota 
aquests règims.

Adquirent: la persona que adquireix 
tabac en brut cultivat al Principat d’An-
dorra.

Posada sota subjecció de l’impost:

- la importació de productes subjec-
tes a impostos especials;

- l’obtenció d’una mercaderia subjec-
ta a impostos especials, per part d’un 
destil·lador o d’un refinador;

- l’adquisició de tabac en brut culti-
vat al territori del Principat d’Andor-
ra que es destini a la fabricació dins 
del territori nacional de productes ca-
talogats dins els codis 2401, 2402 i 
2403 de la Nomenclatura general de 
productes.

Posada al consum: la introducció defi-
nitiva d’una mercaderia, sigui quina sigui 
la seva procedència, al mercat interior 
nacional, d’acord amb l’article 237 de 
la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi 
de Duana.

Destinació: les operacions definides a 
l’article 16, apartat 16, de la Llei 5/2004, 
del 14 d’abril, del Codi de Duana.




