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EL PAPER DE LA FISCALITAT
Un dels aspectes fonamentals que no hem d’oblidar quan parlem d’impostos és entendre quin
és el paper de la fiscalitat dins del model d’estat que defensem.
El model fiscal és un dels element essencials de qualsevol territori i els socialdemòcrates
andorrans tenim clar des del principi que un model fiscal just i equitatiu és una irrenunciable
necessitat essencial per Andorra.
També tenim clar el paper i la importància que dins les funcions essencials d’un estat juga la
definició d’un marc jurídic i fiscal en tant que:
(i)

motor de l’activitat econòmica productiva,

(ii)

eina de cohesió social,

(iii)

font de finançament i de redistribució d ela riquesa

(iv)

element d’encaix amb els nostres veïns i la Unió Europea

Un dels motius pels que hem d’explicar a tots els ciutadans d’Andorra que és necessari
concloure la reforma fiscal iniciada pels socialdemòcrates és per fer efectiva una política de
redistribució; i això evidentment més que ningú ho hem de fer nosaltres.
Una política redistributiva que es fonamenta tant en com es recapten els fons públics de forma
més justa i equitativa com en la priorització de les polítiques dirigides a garantir el benestar de
totes les persones;
Només així aconseguirem el nostre objectiu disposar de més i millors serveis socials per a
tothom i, especialment, per atendre i ajudar a les persones que més ho necessiten.
Si volem tenir millors serveis públics i infraestructures necessitem un major volum d’ingressos i
una gestió més acurada de la despesa pública; els socialdemòcrates volem millors
infraestructures, una millor educació, una sanitat cofinançada per l’estat, un marc d’ajudes
socials, un marc de compensacions i de prestacions a la modernització del sectors turístic i
comercial i, per tant, volem un millor marc fiscal amb impostos raonables, més justos i amb
tipus impositius reduïts.
I creiem que això és el que mereixem els nostres ciutadans, al que podem arribar d’una forma
prudent i amb una bona gestió dels recursos públics front a la política de retallades socials,
educatives i sanitàries que està duent a terme l’actual govern.
La creació d’aquest marc jurídic i fiscal s’ha de focalitzar també cap l’objectiu de sortir de les
llistes de paradisos fiscals i de l’establiment d’un acord d’associació amb la Unió Europea.
Estem convençuts que Andorra no pot endarrerir la definició d’un model econòmic sostenible,
que forçosament ha de ser arrelat al país i a la nostra manera habitual de fer però que alhora
ha de ser facilitador d’un model d’encaix d’Andorra amb la Unió Europea que ha de permetre
una nova relació molt profitosa des de la perspectiva del benestar econòmic i social general.
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EL MODEL FISCAL
Actualment no es recapta d’acord amb les necessitats del país, ni es fa una redistribució
planejada i justa.
Amb el model fiscal que proposa el PS hi haurà una recaptació justa, (pagarà més el que guanyi
més), i es farà una redistribució planejada i pensada per garantir el benestar de les persones.
La nostra proposta és crear un model fiscal just, equitatiu, eficient, transparent i suficient per
al finançament del nostre model d’estat; un model fiscal més just, més capaç i adaptat a les
necessitats socials dels ciutadans d’Andorra, més apte per augmentar la competitivitat general
de l’economia andorrana i que permeti avançar dins un model d’encaix més adient amb els
països veïns.
Un sistema fiscal que forçosament s’ha d’assentar en un equilibri entre la imposició directa i la
imposició indirecta per mitjà de l’ampliació de les bases imposables amb una política de tipus
impositius baixos que faciliti la inversió internacional.
Amb una fiscalitat directa clara i amb tipus impositius baixos es contribueix, doncs, d’una
manera més justa i d'acord amb els principis constitucionals a les necessitats de finançament
de l’Estat alhora que s'obren noves oportunitats de negoci cap a l’exterior tant per les
empreses i professionals andorrans com per a la captació d'inversió forànea al crear un sistema
fiscal homologable per a la UE i la OCDE.
Durant la legislatura 2009‐2011 els socialdemòcrates van impulsar la introducció dels impostos
de societats i d’activitats econòmiques que graven els beneficis i que malauradament van patir
d’importants modificacions que afectaran de forma significativa el volum de recursos recaptats
pel govern amb la seva aplicació.
Els impostos directes sobre els beneficis empresarials i professionals s’ajusten al principi
constitucional de contribució d’acord amb la capacitat econòmica en quant qui obté majors
beneficis li correspon pagar lògicament més impostos.
Per raons de justícia social i de constitucionalitat del nostre sistema fiscal el model fiscal s’ha
de concloure (un cop ha entrat en vigor l’IGI que va ser una iniciativa del grup parlamentari
socialdemòcrata) amb la introducció d’un impost sobre la renda de caràcter progressiu amb
l’establiment de 2 tipus impositius (del 10% i del 20% respectivament) amb un mínim exempt
de 40.000 € d’ingressos anuals i establint el límit per l’aplicació del segon tipus pels ingressos
obtinguts per sobre de l’import equivalent a deu vegades el salari mínim interprofessional
(115.440 e per a l’any 2013).
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L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES FICALS
La insuficiència de recursos del que disposen les diferents administracions en l’àmbit tributari
obliguen a plantejar una nova administració tributària que al nostre entendre ha de tenir
forçosament una ambició nacional.
El primer pas en aquest sentit es va efectuar amb el projecte de fusió dels departaments de
duana i de tributs impulsat pel govern socialdemòcrata; aquest ha estat un projecte exitós que
cal veure com un primer pas dins una política més ambiciosa que garanteixi un desplegament
tributari, just, igualitari i amb un nivell de control suficient sense que hagin d’augmentar els
recursos que l’estat destina actualment a aquest fi.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tot l’exposat s’acorda:

1. Encomanar al grup parlamentari la presentació i/o defensa d’una proposició de llei
sobre la renda de les persones de caràcter progressiu amb l’establiment de 2 tipus
impositius (del 10% i del 20% respectivament) amb un mínim exempt de 40.000 €
d’ingressos anuals i establint el límit per l’aplicació del segon tipus pels ingressos
obtinguts per sobre de l’import equivalent a deu vegades el salari mínim
interprofessional (115.440€ per a l’any 2013)
2. Contribuir des del grup parlamentari i des de les oposicions als comuns on som
presents a qualsevol actuació destinada al reforçament i a una major coordinació de
les diferents administracions tributàries.

El Congrés va adoptar finalment la resolució tal com segueix:
Per tot l’exposat s’acorda:
1. Encomanar al grup parlamentari la presentació i/o defensa d’una proposició de llei
sobre la renda de les persones de caràcter progressiu amb l’establiment de 2 tipus
impositius (del 10% i del 20% respectivament) amb un mínim exempt de 30.000 €
d’ingressos anuals i establint el límit per l’aplicació del segon tipus pels ingressos
obtinguts per sobre de l’import equivalent a deu vegades el salari mínim
interprofessional (115.440€ per a l’any 2013).
2. Contribuir des del grup parlamentari i des de les oposicions als comuns on som
presents a qualsevol actuació destinada al reforçament i a una major coordinació de
les diferents administracions tributàries.
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