Assumpte: Re: Tramesa de carta per al senyor Joan Puigcercós, amb prec de resposta
De: Presidència Ͳ Esquerra <presidencia@esquerra.org>
Data: Mon, 20 Sep 2010 13:52:45 +0200 (CEST)
A: Associació per a la reforma de l'impost de successions a Catalunya <info@nosuccessions.org>
Benvolgut Jesús
La reforma de l'impost de successions i donacions ha estat per a la nostra formació
un objectiu fonamental d'aquesta legislatura que estem a punt d'acabar. Així com ja
deuen saber, va ser gràcies a l'impuls polític i la fermesa del nostra partit que es
va aprovar una important reforma d'aquest impost. Una reforma feta en dues fases, la
primera i fonamental, amb la llei de mesures de fiscals i financeres que va ser
aprovada a finals de desembre del 2009 per la seva urgència i, posteriorment, amb
la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i
donacions. En la primera fase que redueix substancialment la imposició als
beneficiaris d’una herència, especialment dels familiars directes, i una segona fase
que conté mesures a favor de l’emprenedoria i manteniment de l’activitat empresarial
i professional. En definitiva, una reforma a favor dels patrimonis mitjans de les
famílies catalanes, les més perjudicades per aquest impost i que al final de la seva
aplicació el 94% de ciutadans no hauran de pagar en la seva liquidació de successions
i donacions.
Aquesta reforma anava dirigida a dos objectius defensar el principi d’igualtat
d’oportunitats i adequar la seva regulació a una nova realitat social i econòmica de
Catalunya que va convertir aquest impost en un tribut regressiu. En línies generals
amb les dues fases s’ha aconseguit:
1.Reduir de forma radical la tributació dels successors directes i reajustar la
progressivitat i equitat de l’impost.
2.Ser sensible amb la gent gran i col•lectius més desprotegits.
3.Afavorir l’emprenedoria i el manteniment de l’activitat empresarial i professional.
Ara d’acord amb la nova regulació s’ha aconseguit que els cabals hereditaris que
afecten a les persones amb rendes mitges i baixes en quedin exempts de la seva
tributació. Hem situat l'impost a nivell dels principals països del nostre entorn que
presenten uns nivells socioeconòmics i de l’estat del benestar comparables amb el
nostre.
Hem contribuït a una reforma que en aquests moments de greu situació econòmica, està
més que justificada, a favor dels més febles.
Per tot això creiem que la reforma ha estat tot un èxit i hem aconseguit portar a
terme un dels nostres objectius fixats en la nostra proposta electoral.
Rebi una salutació cordial
Joan Puigcercós
President
Esquerra

