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Senyor/Senyora
Càrrec i Partit

Benvolgut senyor,
Ens plau dirigir-nos a vostè per a plantejar-li unes qüestions que creiem
de molt interès per als nostres adherits i simpatitzants, als que volem orientar
abans de les properes eleccions autonòmiques amb la informació detallada
sobre el posicionament envers l’actual Impost de Successions i Donacions a
Catalunya de cadascuna de les opcions que composen el ventall polític català.
Les qüestions que agrairíem ens respongués, son les següents:
1. En cas de que la seva força política assoleixi el Govern o bé estigui en
disposició d’influir en les accions de govern com a resultat de les
properes eleccions autonòmiques, quines iniciatives tenen previstes,
si en tenen, respecte del Impost de Successions i Donacions i, en cas
de tenir previstes tals iniciatives, en quin termini de temps després de
la presa de possessió pensen portar-les a terme ?
2. Si la seva força política no participés en el Govern resultant de les
properes eleccions autonòmiques i el Govern tramités un projecte de
Llei que reduís la tributació d’aquest impost, potser fins al punt de
representar la seva supressió “de facto”, i fos necessari el suport de la
seva formació per aprovar-lo, li donarien aquest suport ?
Agrairíem ens fes arribar les seves respostes, amb tot el detall que
consideri necessari, mitjançant carta signada (que pot ser en format electrònic si
ho desitja) dirigida a la nostra Associació. Les cartes de resposta de totes les
forces polítiques, a les que estem adreçant exactament les mateixes preguntes
de forma simultània, seran publicades a la nostra pàgina web per estricte ordre
d’arribada.
Agraint-li anticipadament la seva resposta, el saluda cordialment,

Jesús Zamarreño
Associació per a la reforma del Impost de Successions a Catalunya
President
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