Contra l’apologia del Frau Fiscal. Retireu la campanya #TotsSomLeoMessi
La Plataforma per una Fiscalitat Justa exigeix al Futbol Club Barcelona la retirada de la
campanya #TotsSomMessi per considerar-la un clar cas d’apologia del frau fiscal.
El passat dissabte 9 de juliol el Futbol Club Barcelona (FCB) va iniciar a les xarxes socials la
campanya #TotsSomLeoMessi, de suport al jugador de futbol Leo Messi. Aquest havia estat
condemnat feia tan sols dos dies a una multa de 4.1 milions d’euros i a 21 mesos de presó per frau
fiscal i triple delicte contra la Hisenda Pública. Després de conèixer-se el veredicte del jutge el FCB
va creure oportú aquesta campanya de reconeixement i suport a la figura del jugador per a restituir la
seva honorabilitat.
Com a Plataforma per una Fiscalitat Justa (Catalunya) y Plataforma por una Justicia Fiscal (Madrid)
volem denunciar el que considerem una campanya que fa clara apologia del frau fiscal.
Aquesta campanya contribueix a un clima social que justifica i tolera el que és un clar delicte contra la
Hisenda Pública i el conjunt de la societat. Un cop establert el veredicte, qualsevol defensa del
defraudador suposa mostrar que es troba en igualtat de condicions el contribuent mitja i qui té tots els
recursos a l’abast per a eludir i evadir el pagament d’impostos, generant confusió social. La darrera
responsabilitat és de qui ha comès el frau, el desconeixement de la llei no eximeix del seu
compliment. Alhora menysprea l’esforç de les classes mitjanes, treballadores i persones menys
afavorides que són les que, amb les aportacions a l’IVA i a l’IRPF, sostenen la gran majoria dels
ingressos públics.

Cal recordar que la mateixa junta del FCB s’ha trobat recentment immersa en un litigi fiscal arrel del
‘cas Neymar’ assumint finalment el club dos delictes fiscals i una multa de 5.5 milions d’euros. Una
campanya així busca afavorir també als interessos del club i a la confusió generalitzada. És una
campanya desafortunada, malintencionada i que no respon als principis de responsabilitat
pública, de foment de valors cívics i d’honorabilitat que un club com el FCB hauria de
promoure.
Des del treball constant de pedagogia que la Plataforma per una Fiscalitat Justa a Catalunya porta
fent els darrers 6 anys entorn a la necessitat de tenir contribuents exemplars i un sistema fiscal just,
enfocament compartit per altres espais com la Plataforma por una Justicia Fisca (Madrid)
considerem aquesta campanya completament contraria a l’interès general i n’exigim la seva
retirada. Ens sumem doncs a totes aquelles entitats que ja s’han pronunciat també al respecte.

Alhora considerem necessari demanar equitat en el tractament davant la hisenda pública. Però si
aquest greuge es dóna, la solució no passa per elevar certs contribuents a la categoria de màrtirs,
sinó per exigir un sistema fiscal just i solidari en tot moment i per a tothom. El frau fiscal és una xacra
que erosiona greument la capacitat dels Estats per garantir els drets socials bàsics i les polítiques
destinades a alleugerir la situació dels més vulnerables. La fermesa contra el frau fiscal des de
qualsevol estament social i polític demostra el compromís amb societats més justes i solidàries.
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La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per persones a títol individual
i per un conjunt d’entitats – 14 entitats promotores i 13 entitats adherides – que comparteixen una
preocupació per l’evolució del sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i les desigualtats
socials que se’n deriven.
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