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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

Els impostos més alts, però els
ingressos tributaris més baixos
egons les dades fetes públi- Grècia o del 37,6% de Croàcia. A Espa- cals, com ara exempcions o bonificaques ahir per l’oficina esta- nya els ingressos per tributs se situen cions, que fan que siguin tributs exdística de la UE, l’Eurostat, per sota de la mitjana europea en im- tremadament complexos.
Si l’Estat ingressés pels impostos
els ingressos tributaris –els postos com l’IVA, l’IRPF, les cotitzaque provenen dels impostos cions socials, etc., malgrat que els ti- igual que la mitjana de l’eurozona,
que paguen els ciutadans i les empre- pus màxims d’aquests impostos acos- disposaria de 64.000 milions d’euros
ses– han augmentat des de l’any 2011 tumen a estar per sobre de la mitjana. més. La xifra pren rellevància quan el
a Espanya, però la recaptació fiscal esTot i que en la recaptació d’alguns govern espanyol es planteja ara, despanyola continua sent inferior a la de impostos hi pot influir l’elevada ta- prés dels diferents cicles electorals,
grans potències europees,
apujar alguns impostos per
rebaixar el dèficit públic
com ara França i Alemanya,
Si Espanya ingressés pels tributs
pactat amb Brussel·les. Per
però també a la d’estats com
Grècia, Portugal i Hongria.
complir amb l’objectiu fixat
igual que la mitjana de l’eurozona
A l’Estat es dóna una paraper al 2017, Espanya haurà
tindria 64.000 milions més
doxa fiscal: tot i ser un dels
de reduir el dèficit en 5.000
milions.
socis de la zona euro que té
Seria més eficient tenir un sisteels tipus impositius més alts, els in- xa d’atur i la crisi econòmica, la verigressos tributaris que se n’obtenen tat és que les dades fetes públiques ma fiscal progressiu amb tipus més
són dels més baixos i fan, per exemple, ahir per l’Eurostat posen de mani- baixos, però que tothom els pagués, i
que Espanya recapti menys que Croà- fest un sistema fiscal totalment in- fer polítiques de redistribució per
cia. Així, la pressió fiscal (la recaptació eficient, que a més de comptar amb poder afavorir determinats sectors
sobre el PIB) a Espanya va ser l’any un elevat i persistent frau fiscal té per la banda de la despesa i no per la
2015 del 34,6% del PIB, lluny del el problema de tenir les bases fiscals banda dels ingressos, que com diu
41,4% de la zona euro, o del 47,9% de foradades, és a dir, que molts dels l’Eurostat no recapten com la mitjaFrança; però també lluny del 39,6% de impostos incorporen beneficis fis- na europea.
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ANTHONY GARNER

Albert Serra
El genial cineasta català recrea
les últimes hores de vida del
Rei Sol a La mort de Lluís XIV. Hi
mostra el conflicte entre les diferents maneres d’entendre la medicina que hi havia aleshores i que encara perviuen fins als nostres temps.
La pel·lícula, que és tot un fenomen
a França, ha sigut molt ben rebuda
per la crítica. P. 36-37

Lluís Comeron
El degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha sigut el
principal impulsor del Congrés
d’Arquitectura que es va clausurar
ahir després de sis mesos d’activitats
i reflexions sobre el present i el futur
d’una de les professions que més ha
patit la crisi i que necessitava un revulsiu per reivindicar-se. Ha sigut
un format diferent que a poc a poc ha
anat guanyant interès. P. 18

Cristóbal Montoro
Espanya continua a la cua en
recaptació fiscal d’Europa tot
i tenir un nivell d’impostos similar
als dels països del nostre entorn.
Aquest dèficit demostra que el sistema fiscal espanyol és ineficient,
no lluita prou contra el frau i té el
que els experts anomenen les bases
fiscals foradades, cosa que aprofiten
sobretot les grans empreses. P. 22

