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Lleis
ordinàries
Llei 3/2011,
del 15 de febrer, de
modificació de la tarifa
general de taxes sobre el
consum
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 15 de febrer del 2011 ha
aprovat la següent:

Exposició de motius
Atesa la voluntat política d’evitar que
es produeixin diferencials de preus excessius del tabac amb els països veïns;
Atès que les modificacions en els diferencials de preus es veuen originades
per les alces dels impostos en els països
veïns i, per tant, esdevé necessari revisar i ajustar internament els tipus de
gravamen aplicats sobre el tabac i en
especial revisar els tipus de gravamen de
les taxes sobre el consum que s’apliquen
als productes del tabac;
Vist que l’article 9 de la Llei 11/2010,
del 22 d’abril del 2010, de modificació
de la Llei 27/2008, del 20 de novembre,
d’impostos especials, modificava novament aquests tipus de gravamen aplicats
als productes de tabac s’estableixen els
nous tipus de gravamen modificant una
part de la tarifa general de taxes sobre
el consum.
Aquesta modificació consta d’un article únic i d’una disposició final.
Article únic
Es modifiquen els tipus de gravamen
de les taxes sobre el consum, previstos
a l’article 9 de la Llei 11/2010, del 22
d’abril, de modificació de la Llei 27/2008,
del 20 de novembre, d’impostos especials, que s’han d’aplicar en les operacions
i les quanties expressades en la taula
següent:
“Tipus de gravamen modificats de
les taxes sobre el consum
Codi
2203

Designació
Cerveses de malt

Tipus de gravamen
0,0392 € per litre

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

1170

2204
2205
2206

2207.10.00
2207.20.00
2208
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Vins de raïms frescos inclosos els vins enriquits en alcohol, mostos de raïm, altres que
els del núm. 2009
Vermuts i altres vins de raïms frescos preparats amb l’ajut de plantes o de substàncies
aromàtiques
Altres begudes fermentades (sidra de pomes, sidra de peres, aiguamel, per exemple);
barreges de begudes fermentades, i barreges de begudes fermentades i de begudes no
alcohòliques, no esmentades ni incloses en altres partides
Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic de 80% vol. o més
Alcohol etílic i aiguardents desnaturalitzats de qualsevol grau
Alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohomètric volúmic inferior a 80% vol.;
aiguardents, licors, i altres begudes espirituoses; preparats alcohòlics compostos dels
tipus emprats per a la fabricació de begudes

Codi del SH

Designació
Específic

2401.10
2401.10.35
2401.10.35.1
2401.10.35.2
2401.10.60
2401.10.60.1
2401.10.60.2
2401.10.70
2401.10.70.1
2401.10.70.2
2401.10.85
2401.10.85.1
2401.10.85.2
2401.10.95
2401.10.95.1
2401.10.95.2
2401.20
2401.20.35
2401.20.35.1
2401.20.35.2
2401.20.60
2401.20.60.1
2401.20.60.2
2401.20.70
2401.20.70.1
2401.20.70.2
2401.20.85
2401.20.85.1
2401.20.85.2
2401.20.95
2401.20.95.1
2401.20.95.2
2401.30
2401.30.00.1
2401.30.00.2
2402.10
2402.10.00CE

Tabacs no esporgats:
Tabacs light air cured
Ros
Negre
Tabacs sun cured del tipus oriental
Ros
Negre
Tabacs dark air cured
Ros
Negre
Tabacs flue cured
Ros
Negre
Altres
Ros
Negre
Tabacs parcialment o totalment esporgats:
Tabacs light air cured
Ros
Negre
Tabacs sun cured del tipus oriental
Ros
Negre
Tabacs dark air cured
Ros
Negre
Tabacs flue cured
Ros
Negre
Altres tabacs
Ros
Negre
Residus de tabac
Residus de fabricació, tabac “tronc”
Altres
Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i
cigarrillos, que continguin tabac.
Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i
cigarrillos, que continguin tabac. CE (1)

0,1235 € per litre
125 € per hectolitre d’alcohol pur
88 € per hectolitre d’alcohol pur

0,007 € per litre d’alcohol pur
0,007 € per litre d’alcohol pur
165 € per hectolitre d’alcohol pur

Tipus de gravamen
Ad valorem
Mínim d’imposició

1,990 €/kg
0 €/kg
1,990 €/kg
0 €/kg
1,990 €/kg
0 €/kg
1,990 €/kg
0 €/kg
1,990 €/kg
0 €/kg

45,500 €/kg
0,080 €/kg
45,500 €/kg
0,080 €/kg
45,500 €/kg
0,080 €/kg
45,500 €/kg
0,080 €/kg
45,500 €/kg
0,080 €/kg
0,330 €/kg
1,310 €/kg

18,90%

3,383698 €/kg
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2402.10.00DC
2402.20
2402.20.10
2402.20.10.1CE
2402.20.10.1DC
2402.20.10.2CE
2402.20.10.2DE
2402.20.90
2402.20.90.1CE
2402.20.90.1DC
2402.20.90.2CE
2402.20.90.2DC
2402.90.00
2403.10
2403.10.10
2403.10.10.1
2403.10.10.2
2403.10.10.3CE
2403.10.10.3DC
2403.10.90
2403.10.90.1
2403.10.90.2
2403.10.90.3CE
2403.10.90.3DC
2403.91
2403.91.00
2403.91.00.1
2403.91.00.2
2403.99

2403.99.10
2403.99.10CE
2403.99.10DC
2403.99.90
2403.99.90.1
2403.99.90.2CE
2403.99.90.2DC
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Cigars (inclosos els que tenen els extrems tallats) i
cigarrillos, que continguin tabac. DC (2)
Cigarrets que continguin tabac
Que continguin clavells d’espècia
Ros CE (1)
Ros DC (2)
Negre CE (1)
Negre DC (2)
Altres
Ros CE (1)
Ros DC (2)
Negre CE (1)
Negre DC (2)
Altres
Tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en
qualsevol proporció:
En envasos immediats de contingut net no superior a 500
g
Ros, destinat a la fabricació industrial de productes del
tabac
Negre, destinat a la fabricació industrial de productes del
tabac
Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE
(1)
Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC
(2)
Altres
Ros, destinat a la fabricació industrial de productes del
tabac
Negre, destinat a la fabricació industrial de productes del
tabac
Altres, exclusivament destinats a la comercialització CE
(1)
Altres, exclusivament destinats a la comercialització DC
(2)
Altres:
Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts
Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts
Tabacs homogeneïtzats o reconstituïts, destinats a la
fabricació de la capa o el capot de cigars
Tabac i succedanis del tabac elaborats, i extractes i
essències de tabac, excepte d’homogeneïtzat o de
reconstituït i picadura de tabac i tabac per a pipa fins i tot
amb succedanis del tabac en qualsevol proporció
Tabac per mastegar o per ensumar CE (1)
Tabac per mastegar o per ensumar DC (2)
Altres
Destinat a la fabricació industrial de productes del tabac
Altres CE (1)
Altres DC (2)

(1) “CE”: Règim preferent acordat per
Andorra a la Comunitat Europea (article 12.2 de l’Acord CE/Andorra del
28 de juny de 1990).
(2) “DC”: Règim de dret comú.”.
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31,50%

1,5834
2,6391
0,7278
1,2131

€/u
€/u
€/u
€/u

1,5834
2,6391
0,7278
1,2131
0,7278

€/u
€/u
€/u
€/u
€/u

45,500 €/kg
0,08 €/kg
81,50%
135,83%

45,500 €/kg
0,08 €/kg
81,50%
135,83%

45,500 €/kg
0 €/kg

1,38%
2,3%
45,500 €/kg
1,38%
2,3%

5,637494 €/kg
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Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor el dia 31
de maig del 2011.
Casa de la Vall, 15 de febrer del 2011
Josep Dallerès Codina
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Nicolas Sarkozy
President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra
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