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sistema durador i interconnectat que 
promogués la pau i la prosperitat ar-
reu del món”, va manifestar. En 
aquest cas, la pandèmia és el context 
que urgeix Yellen a posar en marxa 
canvis per garantir l’existència de sis-
temes fiscals “estables i justos”. El go-
vern de Biden planteja que l’impost 
de societats tingui un tipus mínim del 
21%, una proposta molt superior al 
12,5% que havia aparegut en discus-
sions anteriors a l’OCDE. Aquest úl-
tim és justament el percentatge que 
aplica Irlanda, un dels països acusats 
de jugar amb la baixa tributació per 
atreure les seus de grans multina-
cionals tecnològiques com Apple. 

De moment, la proposta 
ha agradat a la Comissió 
Europea, que es va mostrar 
confiada que les paraules 
de Yellen facilitaran que es 
pugui arribar a un acord en 
el si de l’OCDE aquest es-
tiu. A més, hi han donat 
suport els governs d’al-
guns estats membres 
com Espanya, França i 
Alemanya, i l’FMI s’ha 
manifestat a favor de la 
mesura com a arma con-
tra “la deslocalització 
fiscal, l’elusió d’impos-
tos i l’enviament de fons a 
paradisos fiscals”. 

Yellen rellança l’esperança 
d’un impost de societats global

La secretària del Tresor dels EUA desbloqueja el vell propòsit de l’OCDE d’harmonitzar els tipus mínims

FISCALITAT

Quan Janet Yellen va ser nomenada 
a finals de gener secretària del Tre-
sor dels EUA, els perfils que recorda-
ven la seva trajectòria en destacaven 
sobretot l’estil discret i directe. Una 
expresidenta de la Reserva Federal 
ferma defensora de la intervenció de 
l’estat en l’economia i poc donada a 
les hipèrboles. Però aquesta setma-
na Yellen va canviar aquesta percep-
ció en només 25 minuts de discurs. 
Davant l’audiència del Consell de 
Chicago sobre Afers Globals va dei-
xar clar que està determinada a can-
viar el paradigma de la fiscalitat al 
seu país i –si l’hi permeten– esten-
dre aquesta taca a la resta de grans 
economies del món. 

La secretària del Tresor dels EUA 
va proposar sense embuts fixar un 
tipus mínim global per a l’impost de 
societats com a eina per posar fi a la 
“cursa a la baixa” en matèria d’im-
postos corporatius dels últims tren-
ta anys. Aquestes declaracions les 
feia pocs dies abans de participar en 
les trobades de ministres financers 
del G-20 i coincidint amb l’assem-
blea de primavera del Fons Mone-
tari Internacional (FMI), que acaba 
de revisar les seves previsions eco-
nòmiques. De fet, Yellen va compa-
rar la importància d’aquestes cites 
per rellançar el projecte d’una fisca-
litat més global a la conferència de 
Bretton Woods, en què les potènci-
es mundials van redefinir la políti-
ca monetària internacional després 
de la Segona Guerra Mundial. 

“Encara que estem en moments 
diferents, empatitzo amb l’enorme 
càrrega a la qual s’enfrontaven; la 
pressió d’ajuntar-se després d’una 
catàstrofe mundial per construir un 
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“Aquest debat ja s’arrossega de 
fa anys a l’OCDE, però estava aturat 
precisament perquè l’administra-
ció de Trump se n’havia desmarcat. 
Amb el canvi de política dels Estats 
Units es pot tornar a desbloquejar”, 
apunta Stella Raventós, presidenta 
de l’Associació Espanyola d’Asses-
sors Fiscals. L’experta recorda que 
les negociacions dins l’OCDE, on hi 
ha representats 37 països amb inte-
ressos molt diferents, són feixu-
gues des del punt de vista tècnic, i 
insisteix que l’èxit de la proposta 
dependrà en gran mesura de la 
“voluntat política”. 

El fantasma de la taxa Google 
El fiscalista Albert Sagués també 
rebaixa les expectatives que ha 
desfermat Yellen aquesta setma-
na de fixar una taxa global a les 
multinacionals: “No soc gaire op-
timista perquè és un tema molt 
vinculat a la sobirania dels estats 
i sempre els ha costat molt cedir 
en aquest sentit”. Així doncs, 
considera que la idea perd de 
vista que, malgrat viure en un 
món globalitzat, la fiscalitat és 
“local” i els governs han fet molt 
poques renúncies. 

L’escepticisme sobre les 
possibilitats reals d’harmonit-
zar un impost clau com el de 
societats neix en part de les di-
ficultats que ja ha experimen-
tat l’OCDE per aconseguir el 
mateix amb l’anomenada taxa 
Google. L’organisme va fra-
cassar en l’intent de fixar un 
impost mundial a les tecnolò-
giques durant el 2020, cosa 
que va empènyer executius 
com l’espanyol a tirar enda-

vant la taxa pel seu comp-
te. Però aquest cop l’ens 
s’ha emplaçat a resoldre 

221%  
És el tipus mínim d’impost 
de societats de la proposta 
de l’administració del 
president Biden

ESTATS UNITS 
La sacsejada de 
l’administració Biden 
La política econòmica dels Estats 
Units va fer un gir des del nome-
nament de Biden al gener i l’arri-
bada de Janet Yellen al Tresor 
nord-americà. L’economista, de 
74 anys i expresidenta de la Re-
serva Federal, ha proposat una 
sacsejada a la fiscalitat del país a 
través d’un increment dels im-
postos a les grans corporacions.

UNIÓ EUROPEA 
L’assignatura pendent 
de l’harmonització 
La Comissió Europea es va mostrar 
satisfeta amb la proposta dels Es-
tats Units d’harmonitzar el tipus 
mínim de l’impost de societats. Un 
dels objectius de l’espai comunita-
ri era aconseguir assimilar algunes 
taxes entre els seus estats mem-
bres, un propòsit que s’ha assolit 
parcialment amb l’IVA, però que 
encara és una assignatura pendent.

OCDE 
L’intent d’apujar la recaptació xoca 
amb els interessos d’alguns països 
Aquest organisme, format per les principals economies 
desenvolupades, ja havia debatut anteriorment la possi-
bilitat d’aplicar un impost global a les multinacionals. 
L’objectiu era el mateix que ara esgrimeix Yellen: evitar 
que algunes empreses eludeixin les seves obligacions fis-
cals i aconseguir incrementar la recaptació fiscal dels es-
tats, una necessitat més urgent en plena pandèmia. Tot 
i així, els interessos d’alguns països per mantenir una tri-
butació baixa per a les grans corporacions han dificultat 
aquests intents, com en el cas de la taxa Google.

FMI 
Un impost temporal a 
les rendes més altes 
El Fons Monetari Internacional 
(FMI) s’ha mostrat a favor de la pro-
posta de Yellen i hi ha sumat una al-
tra mesura: aprovar un impost tem-
poral a les rendes més altes per com-
pensar el dèficit que han hagut d’as-
sumir els estats per lluitar contra la 
pandèmia. A més, insisteix en la im-
portància de la fiscalitat verda en les 
noves reformes fiscals.

Els suports al pla Yellen
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