
La recaptacio 
fiscal perd uns 
26.000 milions 
a l'any pel frau 
L'economía no declarada representa prop 

del 16% del PIB, uns 170.000 mílíons 

BARCELONA Redacció i agencies 

El Consell General d'Economis-

tes xifra en 25.648 milions 

d'euros la perdua de recaptació 

derivada del frau fiscal a Espa-

nya. Els economistes van pre-

sentar ahir l 'informe anual en 

el qual realitzen una vintena 

de propostes per combatre el 

frau, entre les quals figura la 

millora de la manera de tre-

ballar de l'Agencia Tributaria 

i facilitar les regularitzacions 

"espontanies". 

El president del consell, Va-

lentí Pich, va destacar que tots 

els informes demostren que 

l 'economia submergida i la per-

dua de recaptació derivada pel 

frau fiscal a Espanya esta "en lí-

nia" amb la majoria dels pa'ísos 

de l 'entorn. Pich va detallar que 

l 'economia submergida a Espa-

nya representa al voltant del 

16% del total de l'activitat, la 

qual cosa suposa uns 168.000 

milions d'euros o 102.593 mili-

ons en xifra ajustada, la qual co-

sa representa una perdua de re-

captació d'uns 25.648 milions. 

En aquest sentit, l ' informe 

dels economistes recorda que 

alguns estudis xifren l'econo-

mia submergida en més de 

200.000 milions d'euros i d'al-

tres consideren que supera per 

poc els 120.000 milions d'euros 

i que la recaptació perduda se 

situa al voltant dels 40.000 mili-

ons d'euros. 

Segons Pich, en el frau fiscal 

hi incideixen aspectes immate-

rials, com l'educació de la ciuta-

dania, l'eficiencia en la despesa 

o l 'exemple dels responsables 

polítics, i d'altres més tangibles, 

com la fortalesa de les agencies 

tributaries, les conseqüencies 

de les comprovacions adminis-

tratives o de la regularització 

per a declaracions fora de ter-

mini, la claredat normativa o 

l'estabilitat de les normes i dels 

criteris interpretatius. 

L'economista i coautor de 

l'estudi, Jesús Quintas, va expli-

car ahir que hi ha un problema 

de definició i de detecció, ja que 

ni els experts no es posen 

d'acord per definir el concepte 

de frau fiscal, si bé l 'economia 

submergida és un "concepte 

economic" i és una cosa "ocul-

ta", pero pot no generar una re-

percussió en recaptació signifi-

cativa, mentre que el frau fiscal 

és un concepte jurídic i suposa 

l ' incompliment de les normes 

d'aplicació dels tributs i és 

"molt difícil de captar per les 

estadístiques". 

Els experts del consell han 

elaborat una vintena de propos-

tes per combatre el frau fiscal, 

entre les quals es troba millorar 

la manera de treballar de les 

agencies tributaries, instruint 

expedients administratius "més 

solids" i facilitant les regularit-

zacions "espontanies" d'acord 

amb el regim general previst en 

la llei general tributaria per a les 

declaracions que es presenten 

fora de termini. També propo-

sen intentar reduir els temps de 

resolució en els processos de re-

visió, tutelar de manera especial 

els nous empresaris, fer una "ra-

pida difusió" de criteris inter-

pretatius i intensificar la relació 

cooperativa. 

Igualment, veuen necessari 

fixar objectius de les adminis-

tracions tributaries a mitja i 

llarg termini, potenciar l'educa-

ció ciutadana referent a aixo, 

potenciar la utilització de mit-

jans electronics i intensificar la 

cooperació internacional.^ 
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