NOTÍCIES BREUS
DE L'INSTITUT AGRÍCOLA

Informació

Tot seguit us informen de les darreres actuacins dutes a terme per l'Institut Agrícola
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Es presenta a FOMENT DEL TREBALL l’estudi “propostes per a la reforma dels impostos sobre el patrimoni
i sobre successions i donacions a Espanya”

L’INSTITUT AGRÍCOLA va assistir a la presentació
d’aquest Estudi, elaborat per la “Fundación Impuestos
y Competitividad”, que agrupa vuit grans bufets
d’advocats, juntament amb la col·laboració d’altres
experts fiscals. La sessió va tenir lloc a la seu de
Foment del Treball, obrint l’acte el vicepresident de
la Generalitat, Oriol Junqueras, juntament amb el
president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i Luis
Briones com a President de la Fundació. L’acte fou
clausurat pel ministre d’Hisenda en funcions, Cristóbal
Montoro.
Respecte d’ambdós impostos ‒Patrimoni i Successions‒
es demana la seva harmonització en tots els territoris
‒incloent País Basc i Navarra‒ amb una normativa
estatal bàsica, i atorgant certa llibertat a les comunitats
autònomes per fixar els tipus impositius. D’aquesta
manera s’evitaria la migració de patrimonis que es dóna
actualment, fet gens positiu.
Respecte de l’Impost sobre Successions i Donacions:
• Caldria assegurar una tributació més baixa en el
cas de les transmissions familiars, fins al tercer o
quart grau, almenys.Seria possible elevar els mínims
exempts a canvi de suprimir o reduir beneficis fiscals
i exempcions. Però, en tot cas, cal mantenir els
avantatges concedits a l’empresa familiar.
• Es proposa la substitució de la tarifa progressiva
per tipus proporcionals aplicables a cada grup de
parentiu, reduint aquests a tres: la família nuclear
―cònjuge, ascendents i descendents―, familiars
fins al quart grau i la resta.
• Establir un nivell mínim de gravamen aplicable a
tot l’Estat, amb tipus fixos molt reduïts sobre les
transmissions entre membres de la família nuclear i
inferiors al 15% en els altres casos. Les autonomies
podrien augmentar el tipus fins a un màxim que no
hauria de superar el 5% en relació amb la família
nuclear ni el tipus aplicable als guanys patrimonials
en l’IRPF en el cas de les adquisicions no familiars.
• S’haurien d’homogeneïtzar els sistemes de valoració.

Pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni es destaca:
• Si no hi ha possibilitat d’eliminar-lo, caldria que el
tipus no superés l’1,5% i pujar el mínim exempt, a
canvi de reduir i eliminar incentius fiscals. La majoria
de països comunitaris no tenen aquest Impost, i, els
que el tenen, el tipus és molt més baix al nostre.
Això provoca un desavantatge competitiu important.
• Seria adient establir un mínim exempt més elevat
que l’actual, obligatori a nivell de tot l’Estat.
• Manteniment del límit conjunt de quotes de l’IRPF
i l’Impost sobre Patrimoni perquè la càrrega fiscal
personal a suportar per un contribuent no pugui ser
superior a un percentatge de la renda obtinguda pel
mateix en l’exercici.
• Es creu necessari objectivar i fer més senzills els
mètodes de valoració per evitar la inseguretat
jurídica que suposa valorar de forma diferent actius
similars.
• Actualment ja no és un instrument de dades fiscals
dels contribuents. Només genera un suplement de
càrrega administrativa que es podria evitar amb la
seva supressió.
• Hi hauria d’haver la possibilitat d’indexar el tipus
impositiu en funció de l’estat financer de l’economia.

Punt especial va ser el dedicat a l’empresa familiar. En
aquest punt es va destacar que cal mantenir i afavorir
la transmissió de les empreses entre generacions,
amb una fiscalitat reduïda i òptima. D’altre manera es
deixarà perdre una actiu econòmic de vital importància.
Actiu que normalment no es veu promocionat i
encarrilat fins a la segona o tercera generació.
Actualment es penalitza a les empreses amb certa
antiguitat, cosa que no és justa.

L’Institut Agrícola s’incorpora al registre de grups d’interès de la comissió nacional de mercats
i de la competència

Aquesta transparència s’emmarca dins de les normes
comunitàries i nacionals al respecte de la claredat en
les relacions de les Administracions públiques i les
persones. Registres d’aquesta tipologia ja existeixen
als Estats Units d’Amèrica des de l’any 1995, i la
Comissió i Parlament Europeu en tenen també un des
del 2011. En aquest darrer l’INSTITUT AGRÍCOLA
també hi està inscrit.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
(CNMC) és l’organisme públic que garanteix la
lliure competència i regula tots els mercats i sectors
productius de l’economia espanyola per a protegir
als consumidors. És independent del Govern
i està sotmès al control parlamentari. Entrà en
funcionament l’octubre de 2013, com a resultat de
la fusió de varis organismes reguladors preexistents
i del Tribunal de Defensa de la Competència.
Per tant, en vistes que ens relacionem amb dita
Comissió Nacional de Mercats i de la Competència,
especialment en tot allò que interessa i afecta
a l’activitat agroalimentària, hem cregut oportú
incorporar-nos a dit Registre. Com sempre diem,
estem presents allà on calgui per defensar l’activitat
empresarial i els interessos dels nostres socis.

Informació

El passat mes de març la Comissió Nacional de
Mercats i Competència va crear el Registre de Grups
d’Interès. Registre conegut més popularment com el
Registre de “lobbies”. Aquest Registre és de caràcter
públic i gratuït. Té com a objectiu fonamental establir
un mecanisme de transparència de les actuacions
de la Comissió, i, especialment, amb quines entitats
o persones es relaciona.

L’Institut Agrícola ha fet aportacions en referència a les prioritats relacionades amb la Directiva
d’Energies Renovables, ja que la Comissió Europea publicarà una proposta de revisió per a finals d’any.
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La comissió d'Energía i Medi Ambient de la CEOE
ha demanat a l'Institut Agrícola que respongui les
preguntes enviades per BUSSINESEUROPE en
relació a la Directiva d'Energies Renovables. Us fem
un breu resum:

Què espera que sigui més discutible per a la propera
revisió de la directiva?

Quins reptes s’enfronta el seu país, en relació amb
l’aplicació nacional de la legislació vigent (Directiva
d’Energia Renovable)?

En una escala que va des d’una única regulació
nacional a una escala d’harmonització europea, quan
s’han d’establir els futurs règims d’ajuda?

• S’ha de dotar d’una major seguretat jurídica a les
inversions.
• En el cas de la Biomassa no s’ha d’introduir cap
prohibició segons l’origen de la mateixa, i en
particular de la procedència d’espais protegits que
igualment han de ser gestionats.
• En relació a l’aprofitament de l’energia hidràulica
ha de potenciar afegint criteris d’eficiència en l’ús
de l’aigua i l’energia conjuntament, afavorint un
major desenvolupament de la mateixa permetent
l’establiment de nous embassaments en regions
abans no previstes i que no han estat sol·licitades
com fortament modificades en aplicació de la
directiva marc de l’aigua.

• Majors avanços en l’aprofitament de la biomassa
forestal com a energia tèrmica renovable i
preferenciar el seu ús a la biomassa agrícola.

• En cas d’una harmonització europea ha d’haver
autèntiques interconnexions que facilitin la
comercialització de l’energia a Europa. Els
incentius a la generació en aquest marc hauran
d’evitar la competència deslleial en un mercat únic.
Com es pot promoure de manera més rendible
el creixement de l’energia procedent de fonts
renovables?
• Cal generar mercat a fi que els objectius de
consum energètic procedent de fonts renovables
a nivell de la UE puguin realitzar-se. Per a això és
necessari promoure una major interconnexió de
les xarxes a fi que l’energia renovable produïda
a Espanya pugui comercialitzar a Europa.

Que recomanaria que es tingués en compte?
• Potenciar el paper de la Biomassa Forestal com
a combustible tèrmic renovable substitut en les
plantes subjectes a drets d’emissió.

INFORMATIU AGRARI DE L’INSTITUT AGRÍCOLA - núm. 157 maig - juny 2016

Com pot l’energia procedent de fonts renovables
integrar-se al mercat de la manera més suau?
• Afavorint l’intercanvi comercial de l’energia en
l’àmbit de la UE.

