
ANDORRA
Secondary legislation

Decree of 2 August 2017 approving the Regulations of Law 19/2016, of 30 November 2016, of automatic exchange of
information in tax matters

Catalan https://www.bopa.ad/bopa/029038/Pagines/GR20170608_16_32_06.aspx

English see below

Law 19/2018, of 26 July 2018, modifying Law19/2016, of 30 November 2016, of automatic Exchange of information in tax
matters

Catalan see below

English see below

More information on the AEOI portal: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-
assistance/crs-by-jurisdiction/

https://www.bopa.ad/bopa/029038/Pagines/GR20170608_16_32_06.aspx
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/
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llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la llei 
19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juliol del 2018 ha aprovat la següent:

llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal

Exposició de motius
El Consell General, en la sessió del 30 de novembre del 2016, va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, 
d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 77, any 2016, 22 de desembre del 2016), 
que va entrar en vigor l’1 de gener del 2017. Aquesta llei implementa al Principat d’Andorra l’estàndard 
comú de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) de les normes de co-
municació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers amb el propòsit de millorar 
el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a 
confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada 
i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció de les dades personals intercanviades.

El Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal, resultat del treball conjunt 
del Consell d’Europa i l’OCDE (d’ara endavant, “Conveni multilateral de l’OCDE”), va ser ratificat per Andorra 
(BOPA núm. 46, any 2016, 12 d’agost del 2016) i va entrar en vigor l’1 de desembre del 2016 (BOPA núm. 
56, any 2016, 5 d’octubre del 2016).

Així mateix, Andorra va signar el 3 de desembre del 2015 l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’infor-
mació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Authority Agreement; d’ara 
endavant, “MCAA”), que implementa l’estàndard per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal va ser modificada 
per la Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi 
automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017), i incorpora 
la llista de les 41 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2018, informació relativa 
a comptes financers referent a l’any 2017, en el marc de l’MCAA.

Addicionalment, la Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, 
d’intercanvi automàtic informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017) 
incorpora la llista de les 32 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2019, informació 
relativa a comptes financers referent a l’any 2018, en el marc de l’MCAA.

Aquesta Llei modifica la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria 
fiscal per tal d’incorporar la llista de jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2020, 
informació relativa a comptes financers de l’any 2019, en el marc de l’MCAA. La llista de jurisdiccions, en el 
marc de l’MCAA, amb les quals s’intercanviarà automàticament informació l’any 2020 requereix, d’acord amb 
l’apartat tercer de la disposició final primera de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, l’aprovació del Consell General.

Lleis
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L’objectiu és intercanviar informació automàticament l’any 2020 amb les 22 jurisdiccions i estats que s’in-
diquen a continuació:

- Estats del G-20 (Turquia), països membres de l’OCDE (Nova Zelanda) i països membres del Global Fo-
rum on Tax Transparency (Azerbaidjan, Nauru, Pakistan, Belize, Ghana, Líban, Niue, Albània i Nigèria).

- Estats i territoris que disposen de places financeres d’importància sectorial o regional (Panamà, Saint 
Cristopher i Nevis, Anguila, les Bahames, Bahrain, Barbados, illes Marshall, Qatar, Saint Lucia, Singapur, 
Saint-Martin).

Aquesta modificació també recull la necessitat d’introduir certs ajustos a la normativa existent, ja sigui 
per aclarir aspectes tècnics de la norma o bé per adaptar-la a l’estàndard comú de l’OCDE de les normes 
de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers (Common Reporting 
Standard OECD-CRS).

Article 1
En aplicació de l’apartat 3 de la disposició final primera de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi 
automàtic d’informació en matèria fiscal, s’incorporen a la llista dels estats amb els quals s’intercanviarà 
automàticament informació en el marc de l’MCAA a partir del 2020, referida al 2019, els estats i territoris 
proposats en aquest Annex V, que passaran a formar part integral de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, 
d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

Annex V 
Llista dels estats amb els quals s’efectua l’intercanvi automàtic d’informació a 
partir del 2020, relativa al 2019, amb l’aplicació de l’estàndard comú OCDE de les 
normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes 
financers

Estat Data d’entrada 
en vigor

23. Albània 01.01.2019
24. Anguila 01.01.2019
25. Azerbaidjan 01.01.2019
26. Bahrain 01.01.2019
27. Belize 01.01.2019
28. Barbados 01.01.2019
29. Ghana 01.01.2019
30. Illes Marshall 01.01.2019
31. Les Bahames 01.01.2019
32. Líban 01.01.2019
33. Nauru 01.01.2019
34. Nigèria 01.01.2019
35. Niue 01.01.2019
36. Nova Zelanda 01.01.2019
37. Pakistan 01.01.2019
38. Panamà 01.01.2019
39. Qatar 01.01.2019
40. Saint Cristopher i Nevis 01.01.2019
41. Saint Lucia 01.01.2019
42. Singapur 01.01.2019
43. Saint-Martin 01.01.2019
44. Turquia 01.01.2019
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Article 2
Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’infor-
mació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“3. Es podran desenvolupar reglamentàriament els requisits de contingut i els criteris necessaris per com-
plir aquesta obligació d’informació.”

Article 3
Es modifica l’apartat 2.a) de l’article 5 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’in-
formació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“2. A l’efecte del subapartat C.17 de la secció VIII de l’annex I d’aquesta Llei, tenen la consideració d’exclo-
sos els comptes financers següents:

a) Comptes inactius amb un saldo que no excedeixi els 1.000 dòlars estatunidencs. Un compte és inactiu 
quan es reuneixen les condicions següents.”

Article 4
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’infor-
mació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“2. La informació tractada de conformitat amb aquesta Llei es conserva durant un període de temps no 
superior al necessari per aconseguir les finalitats dels acords o convenis internacionals aplicables. En 
qualsevol cas, les institucions financeres han de:

a) conservar la documentació que la institució obté o crea per complir amb aquesta Llei així com les 
autocertificacions, les proves documentals i els registres de les actuacions fetes i qualsevol evidència 
relacionada amb el procediment de diligència deguda; i

b) conservar aquests documents per un període d’almenys cinc anys des de la fi del període en què la 
institució ha de comunicar la informació d’acord amb el que estableix aquesta Llei.”

Article 5
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’infor-
mació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“1. L’incompliment de les obligacions de comunicació i diligència deguda que estableix aquesta Llei és 
una infracció del deure de subministrar dades, informes o antecedents amb transcendència tributària, 
en els termes que estableix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 127 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, 
de bases de l’ordenament tributari.

No comunicar dades a la institució financera o comunicar-li dades falses, incompletes o inexactes en les 
autocertificacions per identificar la residència fiscal del titular del compte o de les persones que exercei-
xen el control del compte constitueix una infracció en els termes que estableix la lletra a) de l’apartat 2 
de l’article 127 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

La quantificació de les sancions es determina en els termes que estableix la lletra c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 128 de la mateixa Llei.”

Article 6
S’inclouen dos apartats més a l’article 10 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“4. Si la institució financera no pot confirmar immediatament la credibilitat de l’autocertificació que re-
sulta exigible al titular de comptes oberts després de l’1 de gener del 2017 o a la persona que exerceix 
el control d’aquests comptes, perquè aquesta tasca la duen a terme els serveis administratius de la ins-
titució financera, aquesta institució haurà de confirmar la credibilitat de l’autocertificació en els 90 dies 
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posteriors a l’obertura del compte. Si la credibilitat de l’autocertificació no es pot confirmar en aquest 
període, no s’hi efectuaran càrrecs, abonaments ni qualsevol altra operació fins que es confirmi.

5. En determinats casos, que es podran desenvolupar reglamentàriament, en el moment de l’obertu-
ra d’un compte la institució financera podrà disposar d’un període de 90 dies per obtenir i confirmar la 
credibilitat de l’autocertificació que resulta exigible als titulars de comptes oberts després de l’1 de ge-
ner del 2017 o a les persones que n’exerceixen el control. En aquests casos, si no s’obté i no s’acredita 
la credibilitat de l’autocertificació en aquest període, no s’hi efectuaran càrrecs, abonaments ni qualse-
vol altra operació fins que es confirmi.”

Article 7
Es modifica el segon paràgraf de la disposició final segona de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’inter-
canvi automàtic d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“L’intercanvi d’informació amb sol·licitud prèvia que regula l’article 7 d’aquesta Llei, en aplicació de la Llei 
10/2017, del 25 de maig, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació 
espontani en matèria fiscal, es regeix pel règim temporal que estableix la disposició final segona.”

Article 8
Es modifica la Secció I.2.a) de l’Annex I, de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’in-
formació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“1. No obstant les disposicions de l’apartat anterior, són aplicables les excepcions següents respecte a 
la informació a comunicar:

a) No és necessari comunicar el número de registre tributari o equivalent ni la data de naixement rela-
tius als comptes subjectes a comunicació d’informació que siguin comptes preexistents o als comptes 
financers oberts abans de convertir-se en comptes subjectes a comunicació d’informació, sempre que 
no constin en els registres de la institució financera obligada a comunicar informació i no sigui obligatori 
per a la institució segons la normativa interna. No obstant això, les institucions financeres obligades a 
comunicar informació han d’intentar aconseguir, fent un esforç raonable, el número de registre tribu-
tari o equivalent i la data de naixement relatius als comptes preexistents com a molt tard al final del 
segon any natural següent a l’any en el qual es van identificar els comptes preexistents com a comptes 
subjectes a comunicació d’informació.”

Article 9
S’inclou un altre apartat a la Secció IV de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi au-
tomàtic d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“D. Únicament en uns supòsits determinats, que es podran desenvolupar reglamentàriament, en el mo-
ment d’obertura del compte la institució financera pot disposar d’un període de 90 dies per obtenir i con-
firmar la credibilitat de l’autocertificació descrita en l’apartat A.”

Article 10
Es modifica la Secció V.D.2.a) de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“a. Determinació que el titular del compte és una ENF passiva

Per determinar que el titular del compte és una ENF passiva, la institució financera ha d’obtenir una au-
tocertificació de l’entitat titular del compte en què s’estableixi la seva condició, llevat que pugui determi-
nar de manera justificada, amb fonament en la informació de què disposi o en informació pública, que 
l’entitat titular del compte és una ENF activa o una institució financera distinta de l’entitat d’inversió des-
crita a l’apartat A.6.b) de la secció VIII que no sigui una institució financera d’un estat participant.”
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Article 11
S’inclou un altre apartat a la Secció VI.A de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi 
automàtic d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“3. Únicament en uns supòsits determinats, que es podran desenvolupar reglamentàriament, en el mo-
ment d’obertura del compte la institució financera pot disposar d’un període de 90 dies per obtenir i con-
firmar la credibilitat de l’autocertificació descrita en l’apartat 1.”

Article 12
Es modifica la Secció VI.A.2.a) de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“a) Determinació que el titular del compte és una ENF passiva

Per determinar que el titular del compte és una ENF passiva, la institució financera ha d’obtenir una au-
tocertificació del titular del compte per establir la seva condició, llevat que pugui determinar de mane-
ra justificada, amb fonament en la informació de què disposi o en informació pública, que el titular del 
compte és una ENF activa o una institució financera distinta de l’entitat d’inversió descrita a l’apartat A.6.b) 
de la secció VIII que no sigui una institució financera d’un estat participant.”

Article 13
Es modifica la Secció VIII.B.2.b) de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“b) Per “entitat controlada” s’entén tota entitat formalment diferent de l’Estat andorrà o de qualsevol al-
tre estat o que constitueix una entitat jurídicament independent, quan:

(i) L’entitat és propietat íntegra d’una o diverses entitats públiques i és controlada exclusivament per 
aquesta o aquestes últimes, ja sigui directament o mitjançant altres entitats controlades;

(ii) Els ingressos nets de l’entitat s’ingressen en el seu propi compte o en altres comptes d’una o diverses 
entitats públiques, sense que cap part d’aquests ingressos no pugui redundar en benefici d’un particular; i

(iii) En el moment de la dissolució de l’entitat, els seus actius reverteixen en una o diverses entitats 
públiques.”

Article 14
Es modifica la Secció VIII.C.1.a) de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“1. Per “compte financer” s’entén un compte obert en una institució financera, i comprèn el compte de 
dipòsit, el compte de custòdia i:

a) En el cas d’una entitat d’inversió, tota participació en el capital o en el deute de la institució financera. 
No obstant això, el concepte “compte financer” no inclou cap participació en el capital o en el deute 
d’una entitat que sigui una entitat d’inversió pel sol fet de (i) prestar assessorament financer a un client 
i actuar en nom d’aquest client, o (ii) gestionar carteres d’un client i actuar en nom d’aquest client, amb 
la finalitat d’invertir, gestionar o administrar actius financers dipositats a nom del client en una altra 
institució financera diferent de l’entitat considerada.”

Article 15
Es modifica la Secció VIII.D.9.g) de l’Annex I de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fiscal, amb la redacció següent:

“g) L’activitat principal de l’ENF consisteix en el finançament i la cobertura d’operacions efectuades amb 
entitats vinculades que no són institucions financeres l’activitat de les quals és diferent de les de les ins-
titucions financeres i no presta aquests serveis a cap entitat que no sigui una entitat vinculada.”
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Article 16
S’inclou una disposició final per elaborar un text consolidat:

“Disposició final primera. Publicació del text consolidat
S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 19/2016, del 30 de novem-
bre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que inclogui les modificacions introduïdes fins 
a l’actualitat en aquesta Llei.”

Article 17
S’inclou una disposició final per l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta llei:

“Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.”

Casa de la Vall, 26 de juliol del 2018

Vicenç Mateu Zamora  
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra.

Emmanuel Macron  Joan Enric Vives Sicília 
President de la República Francesa  Bisbe d’Urgell 
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra



Law 19/2018, of 26 July, on the amendment of Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters 

 

Preamble 

 

The General Council, in its session on 30 November 2016, passed Law 19/2016, of 30 

November, on the automatic exchange of information in tax matters (BOPA [the Official 

Gazette of the Principality of Andorra] no. 77, 2016, 22 December 2016), which came into 

force on 1 January 2017. This law implements the common standards of the OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) for reporting and due diligence 

relating to information about financial accounts in the Principality of Andorra, to improve 

international tax compliance on the basis of reciprocal automatic exchange of information 

subject to confidentiality and other protection, incorporating provisions that limit the use of 

the exchanged information and applying the respective laws and practices for the protection 

of exchanged personal data. 

 

The multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, the result of 

the joint effort of the Council of Europe and the OECD (hereinafter, “OECD multilateral 

Convention”) was ratified by Andorra (BOPA no. 46, 2016, 12 August 2016) and came into 

force on 1 December 2016 (BOPA no. 56, 2016, 5 October 2016). 

 

Equally, on 3 December 2015, Andorra signed the multilateral agreement for the automatic 

exchange of information in tax matters between competent authorities (Multilateral 

Competent Authority Agreement, hereinafter “MCAA”), which implements the standard for 

the automatic exchange of tax information. 

 

Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of information in tax matters was 

amended by Law 29/2017, of 30 November, amending Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters (BOPA no. 81, 2017, 29 December 2017), 

and incorporates the list of 41 jurisdictions with which, in 2018, information relating to 

financial accounts for 2017 will be automatically exchanged, within the framework of the 

MCAA. 

 

Additionally, Law 30/2017, of 30 November, amending Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters (BOPA no. 81, 2017, 29 December 2017), 

incorporates the list of 32 jurisdictions with which, in 2019, information relating to financial 

accounts for 2018 will be automatically exchanged, within the framework of the MCAA. 

 

This Law amends Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of information 

in tax matters to incorporate the list of jurisdictions with which, in 2020, information relating 

to financial accounts for 2019 will be automatically exchanged, within the framework of the 

MCAA. The list of jurisdictions, within the framework of the MCAA, with which information 

will be automatically exchanged in 2020, requires the approval of the General Council, 



according to section three of the first final provision of Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters. 

 

The object is to exchange information automatically in 2020 with the 22 jurisdictions and 

states listed below: 

 

- G20 States (Turkey), OECD member countries (New Zealand) and member countries of the 

Global Forum on Tax Transparency (Azerbaijan, Nauru, Pakistan, Belize, Ghana, Lebanon, 

Niue, Albania and Nigeria). 

 

- States and territories with major sectoral or regional financial markets (Panama, Saint Kitts 

and Nevis, Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Marshall Islands, Qatar, Saint Lucia, 

Singapore, Sint Maarten). 

 

This amendment also reflects the need to introduce certain adjustments into existing 

legislation, whether to clarify technical aspects in the rules or to adapt it to the OECD common 

standard for reporting and due diligence relating to information about financial accounts 

(OECD-CRS Common Reporting Standard). 

 

Article 1 

Pursuant to section 3 of the first final provision of Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters, the states and territories proposed in 

Appendix V below are incorporated into the list of states with which information relating to 

2019 will be automatically exchanged from 2020, within the framework of the MCAA, 

becoming an integral part of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters. 

 

Appendix V. List of states with which information relating to 2019 is automatically exchanged 

from 2020, pursuant to the OECD common standard for reporting and due diligence relating 

to information about financial accounts. 

 

State Date of entry into 
force 

1. Albania 01.01.2019 

2. Anguilla 01.01.2019 

3. Azerbaijan 01.01.2019 

4. Bahrain 01.01.2019 

5. Belize 01.01.2019 

6. Barbados 01.01.2019 

7. Ghana 01.01.2019 

8. Marshall Islands 01.01.2019 

9. Bahamas 01.01.2019 

10. Lebanon 01.01.2019 

11. Nauru 01.01.2019 



12. Nigeria 01.01.2019 

13. Niue 01.01.2019 

14. New Zealand 01.01.2019 

15. Pakistan 01.01.2019 

16. Panama 01.01.2019 

17. Qatar 01.01.2019 

18. Saint Kitts and Nevis 01.01.2019 

19. Saint Lucia 01.01.2019 

20. Singapore 01.01.2019 

21. Sint Maarten 01.01.2019 

22. Turkey 01.01.2019 

 

Article 2 

Section 3 of article 3 of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“3. The content requirements and criteria necessary for compliance with this reporting 

obligation may be developed in regulations.” 

 

Article 3  

Section 2.a) of article 5 of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“2. For the purposes of sub-section C.17 of section VIII of Appendix I of this Law, the following 

financial accounts are deemed excluded: 

a) Dormant accounts with a balance not exceeding 1,000 US dollars. An account is dormant 

under the following conditions.” 

 

Article 4 

Section 2 of article 8 of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“2. Information that is processed according to this Law is held for a period no longer than 

necessary to achieve the objectives of the applicable international agreements or 

conventions. In any case, financial institutions must: 

a) keep the documentation which the institution obtains or creates to comply with this Law 

and the self-certifications, documentary proof and records of actions done and any evidence 

relating to the due diligence procedure; and 

b) keep these documents for a period of at least five years from the end of the period in 

which the institution must communicate the information according to this Law.” 

 

Article 5 

Section 1 of article 10 of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“1. Non-compliance with the reporting and due diligence obligations set out in this Law is a 

violation of the duty to provide data, reports or records of tax significance, on the terms set 



out in letter c) of section 2 of article 127 of Law 21/2014, of 16 October, on the bases of the 

tax system. 

The failure to communicate data to the financial institution or communicating false, 

incomplete or inaccurate data in self-certifications to identify the tax residence of the holder 

or controlling persons of the account is an offence on the terms set out in letter a) of section 2 

of article 127 of Law 21/2014, of 16 October, on the bases of the tax system. 

Penalties are quantified on the terms set out in letter c) of section 2 of article 128 of the same 

Law.” 

 

Article 6 

Two further sections are included in article 10 of Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters, drafted as follows: 

“4. If the financial institution cannot immediately confirm the credibility of the self-

certification due from the holder of accounts opened after 1 January 2017 or the controlling 

person of those accounts, because this task is carried out by the administrative services of the 

financial institution, that institution must confirm the credibility of the self-certification within 

90 days from opening the account. If the credibility of the self-certification cannot be 

confirmed in this period, no charges, payments or any other transaction shall be made until 

it is confirmed. 

5. In specific cases, which may be developed in regulations, at the time of opening an account 

the financial institution may have 90 days to obtain and confirm the credibility of the self-

certification due from holders of accounts opened after 1 January 2017 or their controlling 

persons. In these cases, if the credibility of the self-certification is not obtained and proven in 

this period, no charges, payments or any other transaction shall be made until it is confirmed.” 

 

Article 7 

The second paragraph of the second final provision of Law 19/2016, of 30 November, on the 

automatic exchange of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“The exchange of information upon prior request regulated by article 7 of this Law, pursuant 

to Law 10/2017, of 25 May, on the exchange of information upon prior request and the 

spontaneous exchange of information in tax matters, is governed by the time frame set out 

in the second final provision.” 

 

Article 8 

Section I.2.a) of Appendix I, of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of 

information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“1. Despite the provisions of the previous section, the following exceptions apply regarding 

reportable information: 

 a) It is not necessary to communicate the tax register number [TIN] or equivalent or the date 

of birth relating to reportable accounts that are pre-existing accounts or financial accounts 

opened before conversion into reportable accounts, whenever they do not appear in the 

records of the reporting financial institution and the institution is not obliged under internal 

rules. However, reporting financial institutions shall try to acquire, making a reasonable 

effort, the tax registry number or equivalent and date of birth relating to pre-existing accounts 



at the latest by the end of the second calendar year following the year in which the pre-

existing accounts were identified as reportable accounts.” 

 

Article 9 

Another sub-section is included in Section IV of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, 

on the automatic exchange of information in tax matters, drafted as follows: 

“D. Only in specific circumstances, which may be developed in regulations, at the time of 

opening the account the financial institution may have a period of 90 days to obtain and 

confirm the credibility of the self-certification described in section A.” 

 

Article 10 

Section V.D.2.a) of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange 

of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“a. Determining that the account holder is a passive NFE 

To determine that the account holder is a passive NFE, the financial institution must obtain a 

self-certification from the entity account holder establishing its status, unless it can justifiably 

determine, based on the information it has or public information, that the entity owning the 

account is an active NFE or a financial institution other than the investment entity described 

in sub-section A.6.b) of section VIII that is not a financial institution of a participating state.” 

 

Article 11 

Another sub-section is included in Section VI.A of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, 

on the automatic exchange of information in tax matters, drafted as follows: 

“3. Only in specific circumstances, which may be developed in regulations, at the time of 

opening the account the financial institution may have a period of 90 days to obtain and 

confirm the credibility of the self-certification described in section 1.” 

 

Article 12 

Section VI.A.2.a) of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange 

of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“a) Determining that the account holder is a passive NFE 

To determine that the account holder is a passive NFE, the financial institution must obtain a 

self-certification from the account holder to establish its status, unless it can justifiably 

determine, based on the information it has or public information, that the account holder is 

an active NFE or a financial institution other than the investment entity described in sub-

section A.6.b) of section VIII that is not a financial institution of a participating state.” 

 

Article 13 

Section VIII.B.2.b) of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange 

of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“b) “Controlled entity” means any entity that is separate in form from the Andorran State or 

is a legally-independent entity when: 

(i) The entity is wholly owned and controlled by one or more public entities, directly or 

through other controlled entities; 



(ii) The entity’s net earnings are credited to its own account or to other accounts of one or 

more public entities, with no income to the benefit of any private person; and 

(iii) On dissolution of the entity, the entity’s assets vest in one or more public entities.” 

 

Article 14 

Section VIII.C.1.a) of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange 

of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“1. “Financial account” means an account open in a financial institution, and includes the 

depository account, custodial account and: 

a) in the case of an investment entity, any capital or debt interest in the financial institution. 

Nevertheless, the term “financial account” does not include any capital or debt interest in an 

entity that is an investment entity solely because it (i) provides investment advice to a 

customer and acts on behalf of that customer, or (ii) manages portfolios of a customer and 

acts on behalf of that customer, for the purpose of investing, managing or administering 

financial assets deposited in the name of the customer with a financial institution other than 

the entity concerned.” 

 

Article 15 

Section VIII.D.9.g) of Appendix I of Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange 

of information in tax matters is amended and drafted as follows: 

“g) The principal activity of the NFE consists of financing and hedging transactions with related 

entities that are not financial institutions engaged in business other than that of financial 

institutions and does not provide these services to any entity that is not a related entity.” 

 

Article 16 

A final provision is included to prepare a consolidated text: 

“First final provision. Publication of the consolidated text 

The Government is entrusted to publish, within six months from entry into force of this Law, 

in the Official Gazette of the Principality of Andorra (BOPA), the consolidated text of 

Law 19/2016, of 30 November, on the automatic exchange of information in tax matters, to 

include the amendments introduced to date in this Law.” 

 

Article 17 

A final provision is included on the entry into force of the amendment of this law: 

“Second final provision. Entry into force 

This Law shall enter into force on the day after publication in the Official Gazette of the 

Principality of Andorra (BOPA).” 

 


