La fiscalitat que volem a Catalunya
10 propostes per una fiscalitat justa de cara a
les eleccions del febrer 2021
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La fiscalitat que volem a Catalunya
La Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària, xarxa ciutadana que agrupa una vintena d’entitats cíviques, veïnals, sindicals i ecologistes i persones individuals preocupades pel nostre sistema fiscal i el model de societat que se’n deriva, proposem el
següent decàleg basat en el document publicat el maig del 2020 “#RescatFiscal. Mesures de xoc i propostes de reforma estructural
del sistema impositiu en temps de la covid-19” de cara a les eleccions autonòmiques previstes pel febrer del 2021.
La situació econòmica és compromesa, amb dades que, al tercer trimestre, situen la davallada del PIB en el 9,1% respecte de l’any
anterior, una pèrdua d’ocupació de més del 4% i una deflació que perdura ja sis mesos i que està actualment en el -1,1%. Les previsions no són molt més esperançadores: s’espera una caiguda del PIB de fins el 12% el 2020, una taxa d’atur que se situarà per sobre
del 15%, una despesa en el consum de les llars amb una reducció del 11,3% el 2020 o una formació bruta de capital a les empreses
que podria caure fins el 17,8%. Davant d’aquesta conjuntura la fiscalitat pot ser una eina clau per fer-hi front .
En un primer moment, i com ja s’ha demostrat, per la necessitat d’augmentar exponencialment la despesa social i les mesures d’ajuda –com les tan necessàries Rentas Mínimas de Inserción o Rendes Garantida de Ciutadania a casa nostra, o els mateixos ERTO–, i
en la fase de represa, per sostenir les inversions que reclamarà un teixit productiu i una economia malmesa. A més a més, la caiguda
en la recaptació d’impostos i en les cotitzacions, consoliden la perspectiva d’un augment del dèficit i del deute públic que no pot
traslladar-se de nou a un empitjorament de les condicions de vida i de treball de la ciutadania que ja va pagar l’anterior crisi.
Aquesta situació s’afegeix a la deriva de crisi mediambiental, l’esgotament dels recursos naturals, l’envelliment de la població, la
globalització massiva, i d’altres tendències que clamen per a la transformació del nostre model econòmic cap a un nou model alternatiu, més just i solidari, amb visió de gènere i posant en el centre les persones i la cura.
La gran majoria d’actors de la societat haurem de ser corresponsables de l’esforç tributari necessari pels reptes del futur immediat
i ser-ho amb un caràcter clar de progressivitat i justícia, demanant un esforç més gran a qui més té. Però aquest esforç compartit
només és justificable si, des de l’administració, es garanteix un altre model en la gestió inqüestionable de la despesa pública i se
n’eliminen traves burocràtiques així com totes aquelles despeses supèrflues i no justificades.
És per tot això que presentem el següent decàleg. Perquè en les eleccions catalanes del 2021 puguem debatre sobre fiscalitat, sigui
autonòmica o estatal, i puguem exigir els següents compromisos electorals als nostres representants polítics.

Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre successions i donacions
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Cal rebaixar i igualar el mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni en 350.000€. Alhora promoure la supressió de les bonificacions a la quota perquè sigui un impost de tributació en tot el
territori espanyol.
Demanem consolidar les modificacions fetes en l’Impost sobre
successions i donacions en els pressupostos del 2020. Sumar-hi la
limitació de les bonificacions sobre l’empresa familiar a un màxim
del 80% del seu valor (actualment és del 95%) sempre en funció de
la mida de l’empresa. Promoure la supressió de les bonificacions a
la quota tributària que es donen en algunes autonomies.

Impost sobre Societats
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Activar un impost, de caràcter solidari, sobre els guanys empresarials excepcionals per a aquelles grans empreses que presentin resultats extraordinaris durant aquest 2020 . Només afectant
aquells sectors que han vist créixer els seus beneficis durant el
temps de crisi.
Consolidar la tributació mínima efectiva del 15% sobre el resultat
comptable, i del 18% per a grans empreses, i sector de la banca
i hidrocarburs. Amb un doble objectiu, evitar l’elusió fiscal dels
grans grups empresarials consolidats i augmentar la recaptació
d’un impost que l’ha vist minorada en un 50% des de l’any 2007.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
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Consolidar les modificacions i augments fets en els trams autonòmics a Catalunya de l’IRPF en la darrera aprovació de pressupostos.
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Promoure l’eliminació de la dualitat fiscal de l’IRPF que genera
una tributació més favorable a les rendes del capital enfront de
la tributació de la renda general. Equiparació de la tributació de
les rendes del capital (actualment amb tipus màxims del 23%) als
tipus de tributació de les rendes del treball, aprovant nous tipus
a l’escala de l’estalvi, així com augmentant la seva progressivitat Pujada de 3 punts per a béns sumptuaris.
i adequant el total de la renda pagada per cada persona física. Tipus “0” per a determinats productes sanitaris i d’higiene persoAjornar la presentació de les declaracions trimestrals d’autònoms nal, com els productes d’higiene femenina.
i ajustar-ne els ingressos a compte.
Tipus màxim del 10% per a productes de primera necessitat i consum habitual per a rendes baixes.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Beneficis fiscals

Creació d’una Taxa Covid (grans fortunes)
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Creació d’una taxa temporal i extraordinària amb recaptació finalista per pal·liar els efectes de la COVID-19, tant en l’àmbit sanitari com en l’econòmic i social. Aquest nou impost hauria de
gravar la riquesa amb tipus impositius entre l’1% i el 3% a partir
dels patrimonis d’1 milió d’euros (1% de la població més rica).
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Impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit

Apujar la tarifa del 0,03% actual a com a mínim el 0,06% de manera que es doblaria la seva recaptació, com a mesura per retornar
les ajudes rebudes per la banca durant l’anterior crisi econòmica.

Els beneficis fiscals aplicats per les administracions territorials són
una de les causes de la marcada ineficiència recaptatòria del
sistema fiscal espanyol respecte dels altres països de la UE. Entre
d’altres caldria reformar pel seu caràcter clarament inequitatiu:
– Substituir en l’IRPF les reduccions de la base imposable de
les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social per una deducció en quota que elimini la regressivitat de la reducció en la base imposable.
– Eliminar l’exempció de participacions societàries en Impost
de Patrimoni i Sucessions. Limitant-la a negocis individuals i
empreses de reduïda dimensió, substituint la resta d’aquestes exempcions per una deducció decreixent en la quota,
una escala de gravamen que impulsi la progressivitat dels
grans patrimonis i un menor límit de la quota íntegra (avui al
60% de la suma de les bases imposables de l’IRPF), per evitar
que les persones que deriven enormes rendes a través de
societats redueixin aquest impost.
– Substituir l’exempció en l’Impost de Societats per evitar la
doble imposició per una deducció de l’impost realment pagat a l’exterior o a l’interior.
– Revisar el règim de les Societats Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI).
– Modificar la Llei i Reglament d’Institucions d’Inversió Col·lectiva per a incloure un nou requisit que estableixi un límit
màxim en el percentatge de participació en una SICAV, entre el 2% i el 5% del capital social.

Fiscalitat verda
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Augmentar la tributació del consum dels diferents hidrocarburs,
almenys a curt termini a la mitjana europea, i en particular suprimir les exempcions del querosè d’aviació i del gasoil de navegaConsolidar l’actual proposta d’impostos i accelerar el més aviat ció marítima, així com l’equiparació de gasoils i benzines.
possible la recaptació d’aquesta taxa. Proposem que s’avancin Aprovar el projecte de llei per crear un impost als articles de plàsles declaracions a compte de manera que es facin de forma tri- tic d’un sol ús, entre ells els destinats a contenir o protegir béns o
mestral.
productes alimentaris, per aconseguir-ne la reducció i amb de-

Taxa Google i Taxa Tobin
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Al mateix temps proposem un augment d’1 punt de la tarifa que duccions per promoure l’eficiència en la fabricació, la reutilització i el reciclatge.
passaria del 3% al 4% de forma extraordinària.

Consolidar l’actual proposta de Taxa Tobin i estendre-la no només Aprovar el projecte de llei per crear un impost a l’ús del transport
a accions cotitzades sinó als productes derivats i secundaris, de aeri, per propiciar-ne la substitució en favor d’altres mitjans de
transport alternatius i amb deduccions per promoure’n l’eficiència
caràcter més especulatiu i tòxic.
en la construcció i la reducció de sorolls i emissions contaminants.

Prohibició de contractació i ajudes públiques a empreses amb
seus en paradisos fiscals

Eliminar els supòsits actuals de no subjecció, exempció i reducció de
l’impost especial de determinats mitjans de transport, IEMDT, sotmetent la generalitat dels vehicles a tributació segons el nivell de contaminació de CO2, Nox, partícules i altres elements contaminants.
Reagrupar la fiscalitat sobre l’automòbil (local, estatal i autonòmica) en un únic impost amb finalitat mediambiental i sobre la salut.
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Seguint l’estela de països com Dinamarca, Polònia, França o Canadà, establir limitacions a la contractació i a les ajudes públiques a aquelles empreses que tenen seus a paradisos fiscals (incloent també en aquesta mesura aquelles empreses que tinguin
intenció de pagar dividends o fer recompra d’accions en aquest
any 2020 i següents).
Cal també que l’administració redueixi l’impacte global dels
paradisos fiscals a través d’un major control de la contractació
pública. Alhora, perquè aquestes mesures siguin realment efectives, cal ampliar la llista de paradisos fiscals amb criteris més
ambiciosos incloent-hi aquells que formen part de la pròpia UE
com Holanda, Luxemburg o Irlanda, tal com proposa la Tax Justice Network, establint les sancions pertinents si les mesures sobre
els acords fiscals de cada país resulten insuficients per a finalitzar
amb aquestes pràctiques.
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