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Andalusia suprimirà l'impost de
patrimoni per atraure rendes altes
Al voltant de 17.000 andalusos deixaran de pagar el tribut sobre la riquesa que
permet recaptar 93 milions

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno | Europa Press

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat aquest dilluns la supressió de
l'import de patrimoni a la comunitat autònoma que governa, amb la voluntat d'atraure rendes altes.
"Volem que fixin la seva residència a Andalusia i contribueixin amb els seus impostos", ha
explicat. Sense aquest tribut sobre la riquesa, però, la seva administració deixarà de recaptar 93
milions d'euros anuals, un 0,6% del total.
"Eliminant l'impost de patrimoni, obtindrem més ingressos", ha justificat. Aquest paquet de
mesures ha de permetre ingressar 360 milions a les arques públiques, segons el dirigent del
Partit Popular andalús. Sigui com sigui, 16.785 ciutadans deixaran d'abonar l'impost, tal com
indiquen les dades del 2020 de l'Agència Tributària. La proposta fiscal "revolucionària" de Moreno
també inclou la variació a la baixa, d'un 4,3% menys, dels tres primers trams de l'IRPF. Pretén,
així, mitigar els efectes de la inflació.
El president andalús ha emmarcat la rebaixa, de manera conscient o inconscient, en la política
impulsada a Madrid per Isabel Díaz Ayuso, a qui ha elogiat. "És un model d'èxit i un mirall on
mirar-se", ha compartit. De fet, Andalusia serà la segona comunitat on es paguin menys impostos,
només per darrere de la madrilenya.
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L'impost sobre el patrimoni grava a Andalusia la riquesa dels contribuents sempre que sigui
superior als 700.000 euros, tenint en compte els béns mobles i immobles -habitatges, accions i
joies, entre moltes altres coses. No té en compte, però, la residència habitual sempre que estigui
valorada en menys de 300.000 euros.

https://www.naciodigital.cat/noticia/239587/andalusia-suprimira-impost-patrimoni-atraure-rendes-altes
Pagina 2 de 2

