
Assumpte: RE: Tramesa de carta per a la senyora Sánchez‐Camacho, amb prec de resposta
De: Presidencia PPC <presidenciappc@pp.es>
Data: Thu, 30 Sep 2010 19:26:22 +0200
A: 'Associació per a la reforma de l'impost de successions a Catalunya' <info@nosuccessions.org>

        

Benvolgut Senyor Zamarreño,

Ens plau contestar-vos en relació a les qüestions plantejades al respecte del nostre posicionament envers l’actual
Impost de Successions i Donacions a Catalunya.
Com vostès ja saben és per nosaltres una prioritat i objectiu que compartim amb la majoria de ciutadans de
Catalunya.

En relació a la primera qüestió el Partit Popular de Catalunya ha defensat i defensa la supressió de l`impost, com a
una de les línies claus de la nostra proposta fiscal per a Catalunya. Es tracta d`un impost injust que actualment
discrimina els ciutadans de Catalunya envers els d`altres comunitats autònomes i també respecte d’altres països
d`Europa.

Donat que es un impost transferit a les Comunitats Autònomes, el nostre partit plantejaria propostes de reforma
legislativa per arribar als nivells de supressió que ja son realitat a totes les Comunitats Autònomes governades pel
Partit Popular, i en les que els ciutadans no pateixen la pressió fiscal d`aquest impost.
Respecte dels terminis per plantejar-ho pensem que la idoneïtat per fer-ho seria en la tramitació de la llei de mesures
fiscals, financeres i administratives que es tramita conjuntament amb la llei de pressupostos.

En relació a la segona qüestió considerem que si la propostes planteja en els terminis de “supressió de facto” si que
seria recolzada pel nostre grup parlamentari tal i com hem fet a d`altres Comunitats. Malgrat el suport, si que podem
afirmar que sigui en govern o a la oposició, el Partit Popular de Catalunya no renunciarà a continuar lluitant per la
supressió d`aquest impost injust.

Restem a la seva disposició,
Cordialment,

 
Alicia Sánchez-Camacho
Presidenta del Partit Popular de Catalunya

 
De: Associació per a la reforma de l'impost de successions a Catalunya [mailto:info@nosuccessions.org]
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Para: presidenciappc@pp.es
Asunto: Tramesa de carta per a la senyora Sánchez-Camacho, amb prec de resposta
Importancia: Alta
 
Benvolguda senyora,

em plau adjuntar-li una carta, igual a les que aquesta Associació ha enviat a la resta de forces polítiques
catalanes, en la que li demanem el compromís escrit de la formació política que vostè dirigeix, respecte del
futur del Impost de Successions i Donacions a Catalunya.

Encara que la posició del Partit Popular de Catalunya és prou coneguda i va quedar explicitada en una carta
que van ser tan amables d'enviar-nos ara fa un any, abusem una vegada més de la seva amabilitat perquè
creiem que és positiu per a tots els interessats en aquest tema que puguem publicar a la primera pàgina del
nostre lloc web les cartes que ara demanem específicament als màxims responsables de cada partit o
coalició, per tal de que totes les persones interessades puguin comparar-les, valorar-les i formar-se una
opinió degudament informada de cara a les properes eleccions autonòmiques.

Agraint-li la seva atenció i esperant poder publicar la seva carta a la major brevetat possible, la saluda
atentament,
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