Nota de premsa Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Els gestors consideren que l’amnistia fiscal
es queda curta
Durant la roda de premsa també es van tractar els canvis més
rellevants de la Declaració de la Renda 2011 i l’Avantprojecte
de Llei de mesures contra el frau fiscal
Barcelona, 10 de maig de 2012.- El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
va celebrar el passat 8 de maig a la seu col·legial una roda de premsa per informar de la
renda d’enguany i d’altres canvis rellevants que afecten a l’àmbit laboral i el fiscal,
entre d’altres.
A la trobada, presentada per Alfonso Lluzar, president del Col·legi de Gestors, van
assistir periodistes de TV3, BTV, El Periódico, Agència Catalana de Notícies,
Catalunya Ràdio, Cadena SER, Cadena COPE i Onda Cero. A banda, posteriroment,
d’altres mitjans també van donar a conèixer les informacions facilitades.
La primera intervenció va anar a càrrec de la ponent de la Comissió de Comunicació,
Carme Dalmau, qui va explicar que la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals de l'Estat
és la norma que conté la major part de les modificacions que afectaran a la declaració
d'aquest exercici. No obstant això, diversos reials decrets i ordres ministerials -aprovats
posteriorment amb la finalitat de reduir el dèficit públic- van dictar noves mesures que
afectaran també a la liquidació de l'impost d'aquest any i que en general tindran com a
conseqüència un increment de la tributació no només en l'IRPF, sinó també en relació
amb altres impostos com el de transmissions patrimonials o el del Patrimoni. També va
destacar que enguany es detecten més peticions d’ajornament de terminis.
Seguidament, Josep Ribó, comptador del Col·legi, va exposar els canvis vinculats amb
l’Impost de Societats, com el fet d’eliminar la llibertat d’amortització si l’empresas no
genera llocs de treball.
Jordi Altayó, ponent de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del
Col·legi de Gestors, va exposar el punt de vista de l’entitat referent a la regularització de
diner ocult, i va remarcar que l’amnistia fiscal anunicada pel Govern central “es queda
curta”. A la vegada, va afegir que “la manca de reglament sobre l'amnistia fiscal fa que
la gent que es vol acollir aquesta mesura estigui inquieta perquè no hi ha unes
nstruccions clares”. Altayó també va exposar que el Govern espanyol “no ho ha fet bé

amb una norma d'amnistia fiscal que no obliga a retornar en el sistema financer
espanyol els diners defraudats que estan dipositats en bancs estrangers”. El ponent de la
Comissió Fiscal del Col·legi també va criticar que “les petites fortunes que pot tenir un
contribuent a casa seva, mai sortiran a la llum perquè la norma no ho facilita”.
La darrera intervenció va ser la catedràtic de Dret Financer i Tributari, Luis Manuel
Alonso, qui va tractar sobre el frau fiscal i va explicar que “aquest s'ha de perseguir dins
d'un ordre constitucional” i va qualificar la trentena de mesures per combatre el frau
fiscal de coacció cap al contribuent i no cap a les empreses que treballen amb opacitat.
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