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ESPECIAL

SUCCESSIONS I DONACIONS:
UN IMPOST PER AFAVORIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
El debat sobre el futur d’un impost, tan emblemàtic, com el de successions i donacions, s’ha de fer amb
serenitat i rigor i amb dades reals. Cal adaptar l’impost a la realitat actual. Cal millorar la tributació de les
petites herències i, alhora, mantenir la recaptació i la progressivitat de l’impost de tal manera que es
mantingui l’objectiu que pagui qui més té.
DE QUÈ PARLEM?
- Dels impostos existents, el que té un caràcter més progressiu i redistribuidor de la riquesa és el de successions i donacions. És un impost individual que està previst per afavorir la igualtat d’oportunitats.
- Aquest impost avui es paga a la gran majoria dels països europeus.
Fins i tot, els propietaris de les grans fortunes dels EUA, entre els quals hi
ha Bill Gates i Rockefeller, van reclamar que es continués pagant quan allà
se’n va plantejar la supressió. Feien una diferència entre el patrimoni obtingut amb l’esforç propi i l’heretat.
- A Catalunya i a Espanya paguem menys impostos que a Europa. Una
de les conseqüències és que tenim una despesa pública en protecció social
(ensenyament, sanitat, serveis socials) molt per sota de la mitjana europea.
Si volem homologar-nos a Europa i tenir uns serveis públics equiparables
als dels països europeus també haurem de pagar uns impostos similars.
- La diferència amb Europa s’expressa essencialment en una menor
tributació de les rendes altes del treball i de les rendes del capital, i molt
particularment de les grans fortunes.
- Pel que fa a l’Estat espanyol, les comunitats autònomes governades
pel Partit Popular, com Madrid i el País Valencià, a les quals després han
seguit unes altres governades pel PSOE, han deixat a la pràctica de pagar
l’impost de successions. El continuen pagant una minoria.
El fet que unes comunitats suprimeixin l’impost de successions genera, sens dubte, greuges comparatius, però no és raó suficient perquè altres
també ho facin si consideren que no és correcte. En la nostra opinió, són
necessàries unes normes estatals bàsiques que evitin la competència deslleial entre comunitats en matèria fiscal.
- L’impost de donacions, en canvi, després de la retallada que ja va fer
el Govern de la Generalitat fa dos anys, està situat en la mitjana del que
paguen la resta de comunitats autònomes.
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QUÈ SIGNIFICA AQUEST IMPOST ACTUALMENT?

2. Millorar la progressivitat de l’impost i mantenir bàsicament la seva
recaptació. Això implica mantenir els coeficients que graven la riquesa preexistent i els tipus màxims de l’impost. Creiem que no hi cap raó perquè els
rics deixin de pagar aquest impost quan, a més, són els que menys impostos paguen.

- L’impost de successions i donacions recapta a Catalunya uns mil
milions d’euros a l’any (previsió prevista en els pressupostos de la
Generalitat per al 2009). Tots els seus ingressos es queden íntegrament a
Catalunya, perquè és un impost cedit a la Generalitat i que comptabilitza
per a l’esforç fiscal i la millora del finançament.
- Actualment, un 56,6% de les persones que reben herències a
Catalunya, segons dades oficials, no tributen, perquè estan exemptes del
seu pagament.

3. Definir d’una forma més precisa el supòsit de reducció del 95% que
gaudeixen les successions de les “empreses entre familiars” per tal de
delimitar molt més el que s’entén per activitat productiva d’aquestes
empreses i evitar que es pugui confondre amb el patrimoni personal.

- L’habitatge habitual fins a 500.000 euros en valor cadastral.

4. Fer un debat global sobre la política fiscal i discutir les necessitats
socials i els recursos públics necessaris per atendre-les. Debatre quin Estat
del benestar volem i com el pensem pagar. I quins són els nivells de solidaritat necessaris per garantir la cohesió social.

- Les successions de les empreses familiars i de les explotacions agràries.

(*) Aquesta referència surt d’aplicar el mínim exempt actual de l’IRPF durant un període

Hi ha una reducció del 95% de:

de 40 anys (equivalent a una mitjana de la vida laboral) una vegada deflactada la inflació.

Hi ha un mínim exempt en la tributació de 18.000 euros pels familiars fins
a segon grau de parentiu.
- Del total de les persones que paguen a Catalunya l’impost de successions, la recaptació total de l’impost se sustenta en una part reduïda d’aquests contribuents. És a dir, és un impost que malgrat que el nombre de
persones que el paguen és més ampli (una mica més del 40% de les que
reben herències), el gruix de la recaptació l’aporten bàsicament les persones amb més recursos.
- Això vol dir que si l’impost de successions se suprimís, o se’n fes una
retallada significativa, el benefici més gran seria per als rics. Cal recordar
que aquestes persones també han deixat de pagar l’impost de patrimoni,
que ja s’ha suprimit.
- Una situació com aquesta, en lloc d’acostar-nos a Europa, ens n’allunyaria cada vegada més pel que fa a la possibilitat de poder convergir en
despesa social i disposar d’uns serveis públics de qualitat.
- Eliminar l’impost de successions i donacions comportaria perdre una
quarta part dels ingressos que s’han obtingut amb el nou model de finançament. D’altra banda, amb la forta caiguda d’ingressos que preveuen els
pressupostos de la Generalitat per al 2010, seria un despropòsit rebaixar
l’impost.
- No ens sembla correcte que en un moment de crisi econòmica, amb
greus conseqüències socials, s’utilitzin ingressos necessaris per incentivar
l’economia i protegir les persones que han perdut la feina, per rebaixes fiscals.
QUÈ CAL CANVIAR?
Les propostes de CCOO de Catalunya són:
1. Actualitzar l’impost de successions, incrementar el mínim exempt,
de forma que no tributin les petites herències fins a 60.000 euros (10
milions de les antigues pessetes). (*)
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