
Economia 

Andorra emprèn una dura reforma fiscal 
El govern reconeix que està ofegat pels deutes 

Implanta l'IRPF i altres taxes, i retalla sou a funcionaris 

La crisi també ha entrat a les valls andorranes i d'una manera contundent. El govern d'Andorra arrossega un deute de 825 milions, el triple del pressupost 
anual de l 'Estat andorrà, i l'em issió extraordinària de bons dels úl tims dos anys  no ha  estat suficient per reequil ibrar els c omptes i donar aire a les 
finances públiques andorranes. Així, el cap de govern, Antoni Martí, ha anunciat a questa setmana unes dràstiques mesures fiscal s i  econòmiques per 
intentar redreçar les finances públiques del Principat i per obrir l'economia andorrana a l'arribada d'inversions estrangeres. 

El pla de xoc consisteix en la implantació de l'impost de la renda (IRPF) durant aquesta legislatura, que s'afegirà a la implantació de l'impost de societats 
i l'impost d'activitats econòmiques, que s'implantarà l'1 de gener del  2012, i l'IVA, que entrarà en vigor el 2013. El govern també ha decidit retallar el sou 
entre un 5% i un 10% als funcionaris més ben pagats, els que cobrin més de tres mil euros. 

Fins ara, l'impost sobre les rendes era un autèntic tabú que només s'havia atrevit a apuntar i molt tímidament l'oposició, el Partit Socialdemòcrata, durant 
la passada campany a electoral del 201 0. Es trac ta de tota una revolució en l'econom ia andorrana, forçada per la situació de qu atre anys de crisi 
econòmica que el cap de govern no  s'ha amagat de reconèixer amb tota  la seva c ruesa davant dels s eus conciutadans: “ Els sectors més ac tius de la 
nostra economia estan, en el millor dels casos, estancats, i el nos tre sistema de seguretat social està en risc seriós de col·lapse”, va dir Antoni Martí en 
una solemne elocució televisiva al país aquest dilluns. 

L'objectiu de l a reforma fiscal és, a  més d'augmentar els ingressos per sos tenir el sistema públi c andorrà, posar l 'economia andorrana en sintonia amb 
les economies veïnes perquè aquestes deixin pas a l'arribada d'inversió estrangera. 
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El cap de govern, Antoni Martí, 
dilluns en la gravació del discurs 
televisat Foto: GOV. D'ANDORRA.
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