Hi ha dues maneres de residir a Andorra. Tenir una residència activa o optar per una
residència passiva.
L'estatus de residència a Andorra, ja sigui activa o passiva, atorga drets com ara la
reagrupació familiar o la matriculació d'un cotxe a Andorra. També es pot sol·licitar la
validació del permís de conduir per obtenir el permís andorrà, comprar una propietat al
país, obrir un compte bancari i viure amb tots els drets econòmics similars als d'un
ciutadà andorrà.
Lògicament, qui tingui una empresa o vulgui facturar des del Principat per obtenir els
beneficis fiscals, ha d'optar necessàriament per una residència amb activitat lucrativa o
residència activa.
No obstant això, definim els dos tipus de residència per a evidenciar les diferents
característiques.
Residència sense activitat lucrativa (també anomenada "residència passiva")
Aquest tipus de residència correspon als ciutadans estrangers que decideixin establir la
seva residència principal al Principat d'Andorra, durant almenys 90 dies.
Aquesta residència és diferent de la residència fiscal, que el requisit mínim de
permanència a Andorra és de 183 dies, demostrables.
Els que optin a aquesta residència, no poden tenir cap tipus d'activitat professional o
laboral.
Requisits:
-

-

El Principat d'Andorra ha de establir-se com a residència principal i efectiva com
a mínim durant 90 dies a l'any.
Qui opti a la residència no lucrativa, ha d'invertir almenys 400.000 € en actius
(aquesta inversió es pot fer en propietats immobiliàries, en un dipòsit bancari,
com a inversió en una empresa andorrana, o com a dipòsit (sense interessos) a
l'AFA (Autoritat Financera Andorrana).
El titular de la residència haurà de dipositar la suma de 50.000 € en un xec a l'AFA
(no remunerats però si es recuperen en marxar).
Per cada persona que tingui a càrrec el titular, s'han de dipositar l'import de
10.000 € (no remunerats però si es recuperen en marxar), els quals adquiriran la
condició de residents del Principat, sense activitat lucrativa.

Contacti’ns, l’assessorem i si l’interessa li gestionem la seva residència!!!

Residència amb activitat lucrativa (també anomenada "residència activa")
La residència activa està destinada a empresaris o emprenedors que creen una empresa
a Andorra i treballaran activament com a directors o administradors de la seva empresa.
Cal viure al Principat i poder demostrar-durant almenys 183 dies, i complir amb els
següents requisits:
- Posseir més del 20% de les accions de l'empresa creada o adquirida a Andorra.
- Formar part de l'òrgan d'administració de l'empresa i treballar activament.
- Tenir un certificat d'antecedents penals.
- Cal demostrar mitjançant proves seva residència, contracte de lloguer o prova
de la seva propietat a Andorra.
Si es té la residència fiscal a Principat és declara a Andorra l'IRPF per a Totes els Rendes
aconseguides al món.
En aquest cas, els nostres assessors li oferiran tota informació necessària per procedir,
ja que aquesta requereix d’un expedient molt més ampli, paral·lelament també s'ha de
tramitar el permís de residència i treball a Andorra, per al qual també es requerirà tota
la documentació establerta a l'efecte, que també posem a la seva disposició.
Un cop realitzats tots els tràmits en un temps que previsiblement no serà inferior a dos
mesos, i quan hagi passat un any, es tindrà la residència fiscal de la persona i de
l'empresa i es podrà començar a pagar els impostos a Andorra.
També, actualment està permesa l’obertura d’una societat andorrana amb un 100% de
capital social estranger i un administrador no resident, però cal verificar el cas i s’ha de
tractar d’una operativa legal i autoritzada per l’entitat bancari del país, ja que sense el
seu vistiplau no hi haurà compte i per tant no es podrà constituir la societat.

Contacti’ns, l’assessorem i si l’interessa li gestionem la seva residència!!!

