6 El sistema tributari
Saps què són els impostos? Per a què serveixen? Qui està obligat a pagar-ne?

6.1 Els impostos
Els estats, per tal d’obtenir els recursos
que calen perquè l’Administració pública
funcioni, per a invertir en infraestructures
i per a mantenir l’estat del benestar, disposen d’un complex sistema de recaptació d’impostos entre els ciutadans i les
empreses.
Els impostos són les aportacions dineràries
que els ciutadans fan a l’Estat, segons el
que estableix la llei en funció de la capacitat
econòmica de cadascú (ingressos, patrimoni,
despesa, etc.), sense que impliquin una
contraprestació directa.

6.2 Impostos directes i impostos
indirectes
Els impostos o tributs poden ser directes o indirectes:
Els impostos directes són els que paguen els ciutadans en funció
dels seus ingressos o el seu patrimoni. Per això es consideren
impostos de tipus progressiu, perquè, com més elevats són els
guanys o el patrimoni d’una persona, més diners ha de pagar en
impostos.
El més important, atès el volum d’ingressos que suposa, és l’impost sobre la renda, que grava anualment els ingressos que obté
cada ciutadà. Altres impostos directes són els que s’apliquen
sobre el patrimoni, els beneficis empresarials, les herències o les
transmissions patrimonials.

La reglamentació que regula els impostos
es coneix com a sistema fiscal o sistema
tributari i l’estableix l’Administració pública en els seus diferents nivells administratius, des de l’estatal fins al local.

Pàgina web de l’Administració d’Hisenda

Les administracions locals recapten l’impost
sobre els béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre
activitats econòmiques, la taxa sobre la
gestió de residus municipals o la taxa de
gual, entre d’altres.
• L’impost sobre béns immobles l’han de
pagar els propietaris o usufructuaris de
qualsevol bé immoble (casa, pis, plaça
d’aparcament, traster, botiga o despatx).

Els impostos indirectes s’apliquen als productes o serveis que
es consumeixen, de manera que tothom paga el mateix impost per
a adquirir un determinat producte, independentment del seu nivell
econòmic. Els impostos indirectes són de tipus regressiu, perquè,
com més elevada és la renda o el patrimoni d’una persona, la seva
contribució impositiva és proporcionalment més baixa.
L’impost indirecte més important és l’impost sobre el valor afegit
(IVA), que grava tots els productes que són objecte de transacció econòmica i que acaba repercutint sobre el consumidor final.
Altres tipus d’impostos indirectes són els que s’apliquen als combustibles o a la matriculació dels vehicles, per exemple.

• L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és el tribut que han de pagar els
propietaris de vehicles (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors, autobusos, camions, tractors, etc.) aptes per a
circular per les vies públiques.
Imprès per a declarar l’impost sobre el valor afegit o IVA

