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INGRESSOS TRIBUTARIS

La recaptació per l’impost de
patrimoni es multiplica per onze
La Generalitat va ingressar 925 milions en impostos el primer semestre de l’any, un 5,8% més

ÀLEX FONT MANTÉ
BARCELONA. Els ingressos que rep

la Generalitat pels impostos que paguen els ciutadans segueixen creixent. A mesura que ha avançat la crisi, el Govern ha anat incrementant la
pressió fiscal i això va permetre, per
exemple, que el 2012 s’aconseguís
frenar la caiguda de la recaptació
dels tributs que gestiona després
d’anys de caiguda continuada.
Aquest increment dels ingressos es
va mantenir el primer semestre
d’enguany, quan la Generalitat va
rebre 925 milions d’euros en
impostos, un 5,8% més que un
any enrere. En termes absoluts, el que més va créixer va
ser l’impost de patrimoni,
que va superar els 106 milions d’euros de recaptació. Això significa 97 milions més
que al primer semestre de
l’any passat. Dit d’una altra
manera, es va multiplicar per
11,6 o va créixer un 1.066% més.
Tres motius expliquen l’augmentdelsingressosperimpostde
patrimoni, un tribut que es liquida justament el primer semestre de
l’any. En primer lloc, que la Generalitat va rebaixar el mínim exempt: a
Catalunya un ciutadà ha de pagar
aquest tribut quan supera els
500.000eurosdepatrimoni(unllindar inferior als 700.000 euros que
vaestablirelgovernespanyolquan
va reintroduir l’impost el 2011). El
segon motiu és que la Generalitat
també va augmentar els tipus que
es paguen (les rendes més altes van
passarapagarun2,5%enfrontal2%
que hi havia fins aleshores).
El tercer motiu, i el més important, és la gran quantitat de diners que van aflorar amb l’amnistia fiscal, tancada al novembre. Molts ciutadans amb diner negre ho van aprofitar
per regularitzar la seva situ-

Recaptació d’impostos en el primer semestre
Xifres en milions d’euros
El mínim exempt es
va rebaixar fins a
500.000 euros

+
1.066

El TC el va
autoritzar
l’any passat

9,1
Impost sobre
el patrimoni

15,9

1r
1r
semestre semestre
2013
2012

Es preveu
recuperar-lo
plenament al segon
semestre

-21%

168,1

+
19.350

106,3

%

Variació
2012-2013

213

-4,5%

0,08

Sobre grans
establiments
comercials

8,1

El tribut dels
casinos
s’abaixarà quan
comenci a operar
BCN World

513,7 537,8

(Inclou l'impost
sobre operacions
societàries)

-4,4%

-4,5%

+
139%

105,9 110,9
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Sobre
establiments
turístics

Motius
L’amnistia i la
rebaixa de les
exempcions
expliquen
l’augment

Sobre
successions
i donacions

Tributs
sobre el joc

ació. En total, a tot Espanya van aflorar 40.000 milions d’euros que fins
aleshores estaven ocults i que des
d’aquest any ja tributen. “S’ingressarà bastant més per patrimoni”, havienavançatúltimamentfontsdel Govern. I així està sent.
El 2012, els ingressos tributaris
globalsdelaGeneralitatesvansituar
en els 1.890 milions d’euros, un 6,7%
mésqueel2011.Lesxifresregistrades
el primer semestre d’aquest any fan
preveure que la recaptació tornarà a
créixer enguany, especialment perquè encara s’introduiran nous augments impositius. Aquest agost, per
exemple, entrarà en vigor la pujada
de l’impost sobre transmissions
patrimonials,queactualmentes
grava amb el 8% i que passarà a estar-ho al 10%. També està previst introduir l’impost sobre els
dipòsits bancaris

Sobre transmissió
patrimonial
i actes jurídics
documentats

2,9

Font: Generalitat de Catalunya / Gràfic: E. Utrilla

La recaptació de la Generalitat per
l’impost de patrimoni va superar
els 106 milions d’euros el primer
semestre, un 1.066% més que fa un
any. El total d’ingressos tributaris
va créixer un 5,8%.

Gravamen
de protecció
civil

(el Tribunal Constitucional ja ha acceptat que el Govern l’apliqui), ressuscitar l’impost de successions i introduir nous augments als grans establiments comercials, per exemple.
Aquestúltimtribut,percert,esvacomençar a aplicar el 2012, a partir
d’una sentència del Constitucional
que va donar la raó a la Generalitat
davant de l’Estat, i ja va recaptar 15,9
milions el primer semestre.
Creixen les donacions

La recaptació per patrimoni no és
l’única que creix. També va augmentar significativament l’impost
sobre donacions (52 milions ingressats, un 95% més). “Hi ha el temor
que s’aprofiti la recuperació de l’impost de successions per apujar el de
donacions”, afirma Óscar Bertran,
fiscalista de Cuatrecasas. “Abans
que passi, hi ha molta gent que està corrent a fer donacions. Hi ha
molts casos de donacions de pares a
fills o d’una generació a una altra”.
Fins al juliol, només es van ingressar vuit milions d’euros per la
taxa turística, un altre impost polèmic. Tot i que el registre no inclou
els mesos més forts de l’any –juliol
i agost–, queda lluny dels 100 milions que preveia obtenir inicialment
el Govern quan va anunciar la creació d’aquest impost. Últimament,
la Generalitat ja havia admès que els
ingressos d’aquest any per aquesta
taxa rondaran els 40 milions.e

El deute públic d’Espanya ja supera la mitjana europea
À.F.M.
BARCELONA. El deute públic d’Espanya ja s’ha situat per sobre de la
mitjana europea després de viure
un ascens fulgurant des de l’inici de
la crisi. En el tancament del primer
trimestre, el deute ja era del 88,2%,
una xifra que supera la mitjana de
tota la UE (85,2%) però que encara
està per sota de la mitjana de la zona euro (92,2%), segons va revelar

ahir Eurostat, l’agència europea
d’estadístiques. Les dades d’Eurostat sempre van una mica endarrerides perquè han de posar en comú
les estadístiques de tots els països
europeus. En realitat, el deute espanyol ja s’ha situat en el 89,6%, segons les dades del tancament de
maig que el Banc d’Espanya va publicar la setmana passada. Això significa que tot el passiu de l’Estat ja
equival a 20.000 euros per ciutadà.

Rànquing
Grècia i
Irlanda, únics
països on va
créixer més
el passiu

Espanya va ser el tercer país europeu on més va créixer el deute públic: en només un any, va augmentar en 15 punts percentuals (o 4
punts percentuals en comparació
amb el trimestre anterior). Només
Grècia i Irlanda –el primer i el quart
país més endeutats d’Europa amb
un 160% i un 125% de deute, respectivament– van veure un augment
més gran del seu passiu durant
aquest període.

Itàlia segueix sent el segon país
més endeutat (130%), seguit de Portugal (127%). Bèlgica i França completen la llista de països que superen
Espanya, amb un passiu del 104% i
del 92%, respectivament. El Regne
Unit, un país que s’ha comparat a
Espanya pel nivell de deute (té exactament el mateix sobre el PIB, un
88,2%), va poder trencar la tendència ascendent del passiu i va reduir-lo en 0,6 punts percentuals.e

