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LA REFORMA FISCAL QUE NECESSITEM
L’article 31.1 de la constitució espanyola estableix: “ tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques
d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i
progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori”

PROPOSTES
. Atacar dèficit públic per la vessant dels ingressos, amb un sistema tributari proporcional i redistributiu que garanteixi tant la justícia
fiscal com la impossibilitat d’escapar a l’aplicació del sistema tributari per mitjà del frau
. Profunda reforma fiscal que eviti la pèrdua de recaptació per frau o evasió fiscal per mitjà de sistemes com les SICAV
. Dotació de personal i mitjans suficients a l’Agència Tributària en la lluita contra les bosses de frau. Les rendes mitjanes i baixes no
poden suportar cada vegada major pressió fiscal i alhora hi ha bosses importants de frau que no es combaten.
. Redistribució del sistema impositiu per una major recaptació de l’impost de societats així com l’establiment d’un impost global
del patrimoni i un altre sobre operacions especulatives. No carregar la majoria de la recaptació del sistema tributari en impostos
regressius com l’IVA o sobre les rendes del treball IRPF
. Revisió del Codi Civil i Penal per a que els crims fiscals no quedin impunes. S’ha d’actuar contra defraudadors.
. Establir tributs finalistes en el medi ambient per garantir creixement sostenible i estimular comportaments ambientals positius.
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Un dels principals factors de l’estancament econòmic és la falta
de demanda interior i inversió estatal. És imprescindible que les
administracions públiques actuïn com a motor econòmic, recaptant
impostos de qui en té més poder adquisitiu i retornant-los a la
societat en forma de serveis públics, generant activitat i ocupació.
Qualsevol mesura que s’anunciï de rebaixa d’impostos és
electoralista. Abaixar impostos no activa l’economia. Sols ho és
si les empreses reinverteixen beneficis en millores productives
i formació però això no passa, tots els guanys van a parar a
l’economia financera especulativa.

Els culpables de la crisi

i els grans beneficiats del
creixement els anys 2000-2007 no són els que més esforç impositiu
estan realitzant. Més del 70% dels impostos corresponen a l’impost
sobre la renda i l’IVA que recau majoritàriament sobre assalariats
i capes mitges de la societat.
Volem garantir un Estat del Benestar sòlid, solvent i d’accés
universal i per fer front de manera valenta a la crisi i a l’atur ens
cal un sistema fiscal just, progressiu que garanteixi que pagui més
qui més en té.

Actualment paga més qui té menys. Els beneficis
empresarials cada cop tenen més pes dins el
PIB . El PIB és tota la riquesa que genera un país i per veure

Per contra la recaptació de l’impost que grava el treball (IRPF)
cada cop té més pes en la cistella comú.

El 92%de la recaptació de l’IRPF prové de rendes
del treball principalment salaris. En canvi, tan
sols un 7,5% de la recaptació de l’impost prové
de les rendes del capital.
Els impostos indirectes ( IVA i Impostos
Especials) representen cada cop més part
important de la recaptació passant del 38% ( 28%IVA i
10% Impostos Especials ) de la recaptació al 41% en aquest mateix
període. Aquests impostos són regressius perquè en l’aplicació no
es té en compte la capacitat de pagament del contribuent i això
suposa major esforç per persones de rendes més baixes.

Les grans empreses cada cop paguen menys,

les grans herències gairebé no tributen i surt més a compte viure
de rendes i de beneficis que guanyar-te la vida com assalariat o
autònom.

la composició d’aquesta riquesa es veure a qui va parar i veiem
que a les persones assalariades s’ha anat disminuint i el pes dels
beneficis empresarials ha anat creixent constantment. En el període
2000-2012 els salaris han passat de ser el 49,5 % del PIB al 46,9%,
i els beneficis empresarials han passat del 40,5 al 44%.

La crisi ha fet guanyar pes als beneficis
empresarials i en canvi paguen molt menys en impostos que

els salaris. La recaptació de l’impost de societats passa de 44.800
que es recaptava al 2007 a 21.435 el 2012 ( parlem de quantitats
milions d’euros ).
Això ha succeït per la progressiva aplicació de canvis normatius que
han afavorit una “desfiscalització” dels beneficis empresarials.
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PROPOSTES en Progressivitat Fiscal
. Recuperar l’impost de patrimoni i alhora modificar-ne la
llei per evitar l’ús de societats instrumentals i patrimonials i
SICAV per eludir el seu pagament.
. Augmentar la progressivitat del que paguen les rendes
del treball dins l’estructura de l’IRPF. Integrar les rendes
del capital a la base general de l’IRPF de manera que els
rendiments del capital tributin igual que els rendiments del
treball.

. Cal introduir criteris socials i de progressivitat en l’impost
de l’IVA:
-Ampliant el ventall d’articles bàsics taxats amb el tipus
superreduït de l’IVA al 4%
-Establint un nou tipus superior pels articles de luxe
reimplantant l’IVA al 33% per aquests articles i que afectaria
a aquells que tenen més capacitat econòmica.
-Incorporar la cultura i el coneixement dins el tipus
reduït.

Cal eliminar el tracte de favor vers els estalvis, els lloguers
que es cobren, els fons d’inversió, bons o “stock options”.
Cal diferenciar i gravar més les plusvàlues generades per
operacions de caràcter especulatiu.
. Reduir el ventall de deduccions i exempcions que gaudeixen
les grans empreses i que possibilita que sols paguin el 19,3%
dels beneficis i això vol dir que paguen 10 punts menys del
que està establert que és el 30%.
Les empreses gràcies a la quantitat de deduccions acaben
pagant molt menys que la mitjana europea ( tipus efectiu del
19,3% i en alguns casos el 12%)
A un tipus efectiu tan baix s’ha de sumar, en el cas de grans
corporacions i multinacionals, pràctiques d’evasió fiscal
facturant via empreses fantasmes ubicades en paradisos
fiscals.
. És necessari un nou tipus impositiu per a les grans empreses
que facturin per sobre dels 45 milions d’euros. No podem
tenir un sistema que tracti igual a empreses amb 11 milions
d’euros de beneficis com la que té 100 milions.
. Major tributació de les societats d’inversió i acabar amb el
tracte de favor a les SICAV ( Societat d’Inversió de Capital
Variable ) i controlar el seu finançament.
Sobre successions i donacions cal establir un mínim de
tributació de l’impost per les CCAA que garanteixi la seva
existència ja que al ser un impost cedit a aquestes, proposem
que l’Administració Central estableixi un mínim i evitar
temptacions d’utilitzar l’impost com moneda de canvi
electoral i alhora assegura generar recursos.
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Propostes per la lluita contra el frau fiscal i l’economia
submergida
Per reduir el frau:
Seguiment permanent de la situació fiscal de tots els contribuents que tendeixi a aconseguir el compliment voluntari de les
obligacions fiscals.
Restringir l’opció per la tributació en el sistema de
mòduls exclusivament a l’empresari que vengui el seus productes
o serveis únicament al consumidor final.
Evitar l’allargament en el temps dels procediments, per
reduir els litigis en via administrativa i judicial mitjançant noves
fórmules de comprovació, regularització i conciliació que redueixi
els riscos d’insolvència prescripció i anul.lació de deutes.
Desenvolupar ús d’eines modernes de selecció de contribuents per filtrar amb més rigor les actuacions a realitzar.
Denúncia dels fraus més habituals.
Excloure als autors declarats insolvents del dret a obtenir subvencions, formar part de consells d’administració i ocupar
càrrecs i llocs de treball al sector públic, fins que no regularitzin
la seva situació tributària. Creació de llistats públics de deutors
declarats insolvents.
-
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Fórmules de coordinació i col.laboració entre administracions:
Coordinació entre Agència Tributària i Administracions Tributàries de les CCAA per:
Millorar l’eficàcia en la lluita contra el frau i economia
submergida
Corresponsabilitat fiscal de les CCAA en la gestió dels
tributs que la financen.
Augmentar els recursos.
Cal establir també fórmula de control pels Parlaments, dels
resultats de les actuacions de control de frau realitzades.
En relació al Delicte Fiscal cal destacar:
Reforma de l’article 305 del Codi Penal per eliminar excusa absolutòria.
Tipificació de nou delicte consistent en l’oferiment al
mercat de serveis idonis per la defraudació tributària.
Increment de les penes establertes al títol XIV seguint el
principi de proporcionalitat penal i garantint el compliment efectiu
de les penes.
Incrementar l’especialització de jutges i fiscals i possibilitar que funcionaris d’Hisenda prestin el seu servei de qualitat de
policia judicial en delictes contra hisenda pública i blanqueig de
capital.
Incrementar els recursos en el cos d’Inspectors i Tècnics
d’Hisenda.
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Cal també
-Impost de transaccions financeres
Permetria disposar de majors recursos fiscals i cal que es pugui:
Imposar a totes les transaccions financeres especulatives,
mercats borsaris d’accions, bons, divises i qualsevol altres que es
negocien en el mercat de capitals i mercats extra borsaris.
Imposar un tipus fiscal alt per descoratjar les operacions
especulatives.
Cal un acord d’implementació a la UE o a l’Euro Zona
com primer pas fins arribar a una major internacionalització

-Mesures internacionals jurídiques i administratives per a una cooperació judicial i fiscal efectiva per combatre l’evasió de capitals,
el frau fiscal i la criminalitat financera.

- Mesures contra els paradisos fiscals:
- Acabar amb el secreta bancari
- UE ha de prendre mesures per eradicar paradisos fiscals
que operen a la UE i Espai Econòmic Europeu.
- Intercanvi d’informació d’identitats dels clients dels
bancs i altres institucions i vehicles financers entre Estats quan
sigui fiscal i judicialment necessari.
- Adopció de mesures legals per exigir a les empreses
transnacionals la publicació i rendició de comptes país per país per
a que contribueixin fiscalment pels seus beneficis amb l’impost
de societats i evitar l’evasió fiscal per mitjà de societats filials o
matrius en paradisos fiscals.
-Legislació per fer un rigorós control de les empreses mercantils i entitats financeres de l’Estat espanyol registrades
també en centres financers extraterritorials. En qualsevol cas han
d’estar excloses de participar en la contractació pública a l’Estat
espanyol totes les empreses mercantils, entitats bancàries i grups
empresarials amb sucursals, filials i/o centres corresponsals en paradisos fiscals.
-Registre de beneficiaris de fundacions, trusts i fideïcomisos, així com de tots els seus comptes bancaris en cadascuna
de les jurisdiccions.
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