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Decret
Decret del 29-7-2020 pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera 
adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i es modifica el Decret pel qual s’aprova el marc comptable 
aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva 
de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la 
Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), de 22 de desembre 
de 2016.

El 30 de juny del 2011 es va signar l’acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) en 
virtut del qual es reconeix a Andorra el dret a utilitzar l’euro com a moneda de curs legal, així com a encunyar 
euros andorrans. El 23 de febrer del 2012, el Principat d’Andorra va notificar a la Unió Europea la conclusió 
dels seus procediments de ratificació, i la Unió Europea va emetre la notificació recíproca amb data 29 
de febrer del 2012. Per consegüent, d’acord amb el que disposa l’article 13, l’acord monetari esmentat va 
entrar en vigor l’1 d’abril del 2012.

Amb la ratificació de l’acord monetari, el Principat d’Andorra es va comprometre a adoptar totes les mesures 
apropiades per tal d’aplicar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea relacionats a l’annex d’aquest 
acord, entre d’altres, en l’àmbit de la legislació en matèria bancària i financera, especialment pel que fa a 
les activitats i a la supervisió de les institucions concernides.

Mitjançant el Decret del 22 de desembre del 2016, es va aprovar el marc comptable aplicable a les entitats 
operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de confor-
mitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que 
han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), el qual va ser modificat mitjançant el Decret del 
12 de desembre del 2018.

L’esmentat Decret va crear el Comitè Tècnic, la competència del qual és l’emissió d’un dictamen dirigit al 
Govern d’Andorra en què s’avaluï la conveniència i la necessitat:

— d’adoptar totes les Normes internacionals d’informació financera i les seves interpretacions relaciona-
des que hagin estat adoptades prèviament a la Unió Europea per tal que les apliquin les entitats opera-
tives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, i

— de modificar les NIIF-UE incorporades prèviament en el marc comptable aplicable a les entitats ope-
ratives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

Vist el text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada 
per la Llei 8/2010, del 22 de abril, i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre;

Vist el Decret pel qual s’aprova el pla general de comptabilitat, de data 23 de juliol de 2008, modificat pel 
Decret del 15 de febrer de 2012;

Vist l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat el 3 de juny de 2011;

Vista la Directiva 86/635/CEE del Consell, relativa als comptes anuals i als comptes consolidats dels bancs 
i altres entitats financeres, posteriorment modificada per la Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu 
i del Consell;

Altres disposicions
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Vist el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de juliol de 2002, relatiu 
a l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat, amb els matisos respecte a la seva carència d’efecte 
directe al Principat d’Andorra;

Vista la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les 
entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia 
financera i, en particular, l’article 18, en matèria comptable;

Vist el Decret del 22 de desembre de 2016 pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats ope-
ratives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat 
amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat 
alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra);

Vist el Decret del 12 de desembre del 2018 pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’infor-
mació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i es modifica el Decret del 22 de desembre de 2016 
pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als 
organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació 
financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra);

Vist el Decret del 27 de març del 2019 pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació 
financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i es modifica el Decret del 22 de desembre de 2016 pel qual 
s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes 
d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera 
adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra);

Vist el Dictamen entregat al Govern d’Andorra pel Comitè Tècnic, aprovat en la seva reunió telemàtica del 
dia 1 de juliol del 2020;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 29 
de juliol del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1
En compliment a l’establert a l’article 4 del Decret del 22 de desembre de 2016 pel qual s’aprova el marc 
comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col-
lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades 
a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), s’aproven les 
següents normes:

- Modificacions de les referències del marc conceptual de les NIIF, adoptades mitjançant el Reglament 
2019/2075 de la Comissió Europea.

- Modificacions de la NIIF 3 Combinació de negocis, adoptada mitjançant el Reglament 2020/551 de la 
Comissió Europea.

- Modificacions de la NIC 1 i de la NIC 8. Definició de Materialitat, adoptada mitjançant el Reglament 
2019/2014 de la Comissió Europea.

- Modificacions de la NIIF 9, la NIC 39 i la NIIF 7. Tipus d’interès de referència, adoptades mitjançant el Re-
glament 2020/34 de la Comissió Europea.

Article 2
Les entitats operatives del sistema financer i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà han d’ela-
borar els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir 
de l’1 de gener de 2020 de conformitat amb les NIIF esmentades a l’article 1 d’aquest Decret així com amb 
totes les NIIF vigents a la normativa andorrana en cada moment.

Es relacionen a l’Annex 1 d’aquest Decret, les NIIF esmentades a l’article 1 d’aquest Decret en la denomi-
nació oficial en anglès.
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Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Andorra la Vella, 29 de juliol de 2020

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

ANNEX 1
Modificacions de les Normes NIIF-UE adoptades pel present Decret, en la seva denominació oficial en an-
glès, que s’incorporen al marc jurídic andorrà com a marc comptable aplicable a les entitats operatives del 
sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

NIIF-UE

Reglament Comissió 
Europea Entrada en vigor a la UE

Data Número (Exercicis anuals que 
comencin a partir de)

Amendments to IFRS 3 Business Combinations
(issued on 22 October 2018)

21/04/2020 2020/551 01/01/2020

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest 
Rate Benchmark Reform (issued on 26 September 
2019)

15/01/2020 2020/34 01/01/2020

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material
(issued on 31 October 2018)

29/11/2019 2019/2014 01/01/2020

Amendments to References to the Conceptual 
Framework in IFRS Standards (issued on 29 March 
2018)

29/11/2019 2019/2075 01/01/2020
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