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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Comunicat
Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general sobre activitats 
de joc d’atzar que siguin titulars d’una llicència de classe E per un període inferior a 1 any, amb motiu de 
celebració de jocs amb finalitats publicitàries o promocionals, la base de tributació dels quals sigui l’import 
total del valor de mercat dels premis oferts o els avantatges concedits als participants.

Normativa: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar. Reglament de gestió de l’impost 
sobre activitats de joc d’atzar, del 26 d’agost del 2015. Decret del 26-08-2015 pel qual s’aproven formularis 
declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre activitats de joc d’atzar.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic
Simplificar la presentació dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l’impost sobre activitats de joc 
d’atzar, per a certs obligats tributaris de l’impost general sobre activitats de joc d’atzar que siguin titulars 
d’una llicència de classe E.

2. Utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2
L’article 91, apartat 2, de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, desenvolupat 
pels articles 2 i 3 del Reglament de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar, preveu que el meca-
nisme declaratiu per a les autoritzacions inferiors a l’any sigui:

- La presentació d’una declaració i liquidació provisional Model 260.1 prèviament a la celebració o l’orga-
nització de l’activitat del joc, amb una estimació dels ingressos, a l’efecte de liquidar el pagament a compte.
- A posteriori, en el termini màxim de vint dies a comptar de la finalització de l’activitat del joc, la presen-
tació d’una declaració i liquidació final Model 260.2 declarant els ingressos definitivament obtinguts prop 
de l’Administració tributària. D’aquesta liquidació es resta l’import del pagament a compte per tal d’ob-
tenir la quota diferencial.

Aquest mecanisme declaratiu en dos fases es va establir perquè en la majoria de casos l’obligat tributari no 
coneix la base de tributació de l’impost abans de la celebració de l’activitat del joc, perquè aquesta base es 
determina normalment sobre la base de les quantitats jugades o del producte brut del joc.

Hi ha, no obstant això, una excepció a aquest principi, que és la celebració de jocs amb finalitats publicitàries 
o promocionals, atès que en aquests casos la base de tributació és l’import total del valor de mercat dels 
premis oferts o els avantatges concedits als participants, import que sí que és conegut per l’obligat tributari 
prèviament a la celebració de l’activitat del joc. En aquests casos, doncs, la declaració en dos actes resulta 
redundant i no aporta cap valor afegit.

3. Conclusions
Considerant, doncs, els elements exposats en el punt anterior, es comunica que els obligats tributaris titu-
lars d’una llicència de classe E, per motiu de celebració de jocs amb finalitats publicitàries o promocionals, 
podran eximir-se de presentar el formulari 260.1 i de realitzar el corresponent pagament a compte, sempre 
que en el seu lloc, i prèviament a la celebració de l’activitat del joc, presentin el formulari 260.2 liquidant i 
ingressant, doncs, la quota certa de l’impost.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 16 d’agost del 2016

Jordi Cinca Mateos 
Ministre de Finances
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