
ja de 1.865 € per contribuent. 

Aquests ja tenen una idea més 

aproximada de quin cost té per 

ells la Renda, encara que a ve-

gades obliden les retencions, 

insuficients, que ja tenen paga-

des a compte.

En aquesta festa de la primavera 

hi estan convidats uns 19,7 mili-

ons de contribuents, està orga-

nitzada per l'Agència Tributaria, 

que també es fa càrrec de l'im-

post de Societats, ja entrat l'es-

tiu, de l'IVA, i altres menesters al 

llarg de tot l'any. Un dels seus 

objectius és que cada vegada 

hi hagi més convidats a partici-

par. Així aquesta primavera, qui 

hagi anunciat per la xarxa que 

lloga un immoble, o habitació, 

en accedir a les seves dades 

en el programa de RentaWeb li 

apareixerà el següent anunci... 

"D'acord amb les dades de què 

disposa l'AEAT vostè ha rea-

litzat anuncis de lloguer d'im-

mobles en diferents mitjans 

publicitaris, inclòs internet. Li 

recomanem que, en cas d'haver 

rebut rendes per lloguer, han de 

ser incloses en la declaració, 

així com qualsevol tipus de ren-

da per la qual hagi de tributar i 

no consti en les dades fiscals."

I no és que el missatge sigui in-

correcte, però es troba a faltar 

que també esmenti les possi-

bles deduccions aplicables, i 

Ja tenim entre nosaltres la festa 

de la primavera. Com cada any 

les temperatures es suavitzen, 

el dia s'allarga, les flors escla-

ten, es passeja més, es queda 

amb els amics per fer dinars a 

l' aire lliure, patis, terrasses, i 

jardins cobren una nova vida, es 

comencen a veure a l'horitzó les 

revetlles, Sant Joan, Sant Pere, 

festes majors, les vacances, la 

gent està més optimista, somriu 

més... en fi, una festa. 

Amb la primavera també arriba 

puntualment cada any la cam-

panya de Renda, una altra festa. 

A la festa de la Renda a quasi el 

74% dels contribuents se'ls hi 

retornaran diners, el que fa que 

sembli més la carrera de la Ren-

da, qui la presenta abans i a qui 

li retornaran abans els diners, 

una mitja de 740 € per contri-

buent, segons les previsions 

de la casa de tots. No es valora 

si tornen poc o molt, respecte 

amb què s'ha pagat ja anterior-

ment via retencions, el que és 

important és que tornin. De fet, 

a la pregunta de quan paga vos-

tè de renda a l'any, una resposta 

típica i tòpica és "res a mi em 

tornen!".

L'altra cara de la festa són el 

22% de contribuents amb re-

sultat a ingressar, amb una mit-
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sobretot, que també surti quan 

s'han retirat bitllets de 500 €, 

que qualsevol dia veurem a un 

museu, o també en comprar 

un vehicle de super luxe, o de 

determinades marques de bos-

ses i vestits de desafortunades 

històries. I és que implícit en 

aquest missatge, hi ha més una 

presumpció de culpabilitat que 

no pas d'innocència, no admis-

sible en un cos de gestió i recap-

tació de tributs.

A les directrius generals del 

Pla Anual de Control Tributari, 

que cada any publica l'Agència 

Tributaria, el 75% se centra al 

capítol de comprovació i investi-

gació, i cita, com a primer instru-

ment rellevant per la selecció de 

contribuents objecte de com-

provació, les declaracions pre-

sentades per ells mateixos... així 

acaba plovent sobre mullat. Són 

els contribuents que en principi 

compleixen regularment amb 

les seves obligacions els que 

pateixen, també regularment, 

les accions de la maquinària 

administrativa comprovant, 

revisant, i rectificant les míni-

mes deduccions, o imposant 

recàrrecs i sancions per dis-

traccions formals o errors, si-

tuacions que el sistema infor-

màtic detecta infal·liblement 

i automàticament, i el que és 

més greu, en moltes ocasions 

per una declaració posterior 

del mateix contribuent abso-

lutament ignorant de l'error. 

En aquests contribuents no els 

rep el ministre al seu despatx.

I a Panamà? Doncs per la seva 

situació geogràfica, amb una 

mitjana anual de temperatu-

res entre 23 i 31 graus, no hi ha 

primavera. Per la seva situació 

jurídica, les societats que hi es-

tan domiciliades només paguen 

impostos per les rendes genera-

des al país. En conclusió, estan 

d'estiu tot l'any.

Ens cal una administració fis-

cal més flexible, propera i ami-

gable amb el contribuent que 

sempre ha complert amb les 

seves obligacions tributàries. 

Crida l'atenció que als Tribu-

nals Econòmic-Administratius, 

última instància on presentar 

un recurs a les actuacions de 

l'Administració Tributària abans 

d'accedir a la via judicial, doni 

la raó als contribuents en més 

d'un 47% dels recursos per 

Renda, i prop d'un 65% als 

de Successions i Donacions, i 

Transmissions Patrimonials i 

Actes Jurídics Documentats. 

Aquí hi hauríem d'afegir tots 

els casos en què no es presen-

ta recurs per falta de mitjans, o 

per imports petits, pels que no 

surt a compte recorre, però que 

s'han de pagar igualment a la 

hisenda pública.

Ens cal una administració fiscal 

més ampla de mires, i que tre-

balli amb les institucions inter-

nacionals per evitar Panamàs i 

molts altres... perquè cada any, 

realment, la primavera sigui 

una festa per a tots.

Col·laborem amb vostè
per tal d’aconsellar-lo
en totes les solucions fiscals
i comptables que beneficiïn 
el màxim la seva empresa
o patrimoni
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