
Hisenda deixa de 
recaptar 26.000 

milions a l’any  
pel frau fiscal

“Hem d’apujar l’autoestima del 
país pel que fa al compliment de 
les normes fiscals”. Amb aques-
ta demanda d’optimisme el pre-
sident del Consell General 
d’Economistes d’Espanya, Va-
lentí Pich, va presentar ahir un 
informe sobre economia sub-
mergida i frau fiscal en què re-
baixa la majoria d’estudis i pre-
visions que s’han fet servir fins 
ara. Així, els assessors fiscals 
d’aquest col·lectiu d’economis-
tes situen en 25.648 milions la 
factura del frau fiscal a Espanya. 

En aquest sentit, els assessors 
fiscals xifren el pes de l’econo-
mia submergida a Espanya en un 
16% del PIB, és a dir, uns 168.000 
milions d’euros, una xifra també 
inferior a les estimacions d’al-
tres organismes, que acostumen 
a situar-lo al voltant del 20%.  

Tot i això, els autors de l’in-
forme també han reconegut que 
“Espanya té un problema” de 
conscienciació fiscal. Així, l’in-
forme apunta que un 20% dels 
contribuents justifiquen el frau 
fiscal d’alguna manera, “és a dir, 
que defraudarien si poguessin”, 
com explica Jesús Gascón, ins-
pector d’hisenda de l’Estat i ex 
director general de Tributs. 

Afavorir regularitzacions 

I justament en plena polèmica 
després que el Tribunal Consti-
tucional anul·lés l’amnistia fiscal 
aprovada pel ministre d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro, aquest 
col·lectiu d’experts apunta a la 
necessitat de millorar o flexibi-
litzar i reformar els sistemes de 
regularització de les declaraci-
ons d’impostos, i asseguren que 
l’aministia fiscal va aportar as-
pectes positius. “Si carregues de 
sancions una persona que inten-
ta regularitzar la seva situació, 
no ho farà”, va assegurar Jesús 
Quintana, inspector de finances 
de l’Estat en excedència i autor 
de l’informe.e
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Valentí Pich lidera el Consell 
General d’Economistes. ARA 
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