
—Això que han fet és continuar espre-
ment els qui paguen, i no han fet res per 
poder atacar la bossa de frau. Espanya 
s’inventa que el frau és del 20%, però 
no ho saben, perquè el sistema que han 
muntat està pensat per fer pagar a qui 
declara, que no pot escatimar ni un euro 
perquè forma part d’un sistema infor-
màtic que ho permet saber tot. Però qui 
sap realment com funciona el sistema, 
se’n pot mantenir al marge totalment, i 
Hisenda no l’anirà a buscar perquè no 
en sap res, d’ell. 

—Hisenda podria controlar aques-
ta gent, si ho volgués de debò?

—I tant, només cal que surti al carrer! 
Però sobre si hi ha frau o no, la societat 
també ha de fer una reflexió. És bona, 
la famosa excusa que si els polítics mal-
gasten els diners i són corruptes, per què 
he de pagar jo, i quan ells administrin 
bé els meus diners, jo també pagaré? A 
nivell educatiu cal corregir coses com 
que els nanos que acaben l’ESO no 
saben què vol dir demanar un préstec 
o una hipoteca, equilibrar ingressos i 

despeses en una economia familiar o 
quins impostos cal pagar. I d’altra ban-
da, s’ha d’educar la gent perquè tingui 
consciència de què vol dir pagar impos-
tos i què es fa amb els seus impostos. I 
potser d’aquí a tres o quatre generacions 
canvia. Abans anàvem amb moto sense 
casc, i ara és impensable circular en 
moto sense casc, i si veus algú, penses 
que és boig i imprudent. És una qüestió 
d’aprenentatge, tot es pot reconduir, 
però s’ha de fer bé. Entenc que és molt 
difícil resistir-se, si et pregunten si vols 
pagar per una jaqueta 100 euros o 121 
amb IVA. Però pensem una mica més 
enllà, perquè al final són diners que es 
deixen de recaptar i que després no re-
percutiran en el benestar de la societat. 
Perquè resulta que al final, a tots ens 
agrada la picaresca, buscar una escletxa, 
el Lazarillo de Tormes...

—Però per al ciutadà corrent que 
amb prou feines arriba a final de mes 
és difícil, sobretot quan veu corrupció 
a tot arreu, amnisties fiscals, l’evasió 
fiscal com una via per als més llestos 

i poderosos... Teniu cap recepta, en 
aquest sentit?

—Hisenda està molt allunyada del 
contribuent, és una mena de gran germà 
que et vigila on els inspectors no surten 
del seu despatx enganxats a una pantalla 
d’ordinador observant dades creuades. 
Només en pots esperar un càstig, una 
coacció. Però no és un ens que intenti 
col·laborar pel bé de tots i actua amb 
molta opacitat i confon el contribuent. 
Tot plegat provoca un gran recel dels 
ciutadans envers l’administració tributà-
ria, que és vista com una policia fiscal. 
Si tothom canvia d’actitud, serà més 
fàcil arraconar els que estan fent frau, 
perquè començaran a ser mal vistos i 
la mateixa societat ajudarà Hisenda a 
lluitar contra ells. 

—La mateixa administració espa-
nyola és prou laxa, amb els defrau-
dadors. 

—Però a la societat també hi ha molta 
demagògia, amb el suposat frau.

—Què voleu dir?
—Per exemple, amb les SICAV. Jo 

sóc conseller d’una SICAV i quan es 
diu que són tan dolentes, em quedo 
astorat. Perquè les SICAV paguen l’1% 
d’impost de societats? Molt bé, un fons 
d’inversió en una entitat financera també 
tributa a l’1%. Quina és la diferència? 
Fiscalment, cap. Sí que és veritat que la 
SICAV és més personalitzada. Tu vols 
un vehicle per portar els teus estalvis: 
si ets pobre, vas en autobús amb molta 
altra gent que no coneixes, i si tens més 
diners, vas en taxi (SICAV). Però penseu 
que si tens una SICAV pots veure quins 
diners tenen posats els altres, i per una 
qüestió de privacitat, grans patrimonis 
estan posats en fons d’inversió i ningú 
no ho qüestiona.

—Potser allò qüestionable és la tri-
butació a l’1%. 

—Ho accepto, parlem de l’1% dels 
fons d’inversió i de les SICAV, i per què 
la senyora Maria, que té els seus estalvis 
a La Caixa, ha de pagar un 21%-25% 
dels seus estalvis, i el que no ho toca 
pot arribar a beneficiar-se de l’1%. Però 
és molt fàcil caure en aquests jocs de 
demagògia. Les SICAV són tan dolentes 
com ho és un fons d’inversió, no? I algú 
sap què compra i ven una entitat finan-
cera amb els diners que tenim estalviats? 
No, però no ho critica ningú. 

Gemma Aguilera
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