Nota de premsa

Autònoms PIMEC vol dignificar la figura de
l’autònom davant les acusacions de frau realitzades
per Gestha
•

El sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda, Gestha, ha publicat un informe on
expressa obertament el frau en les cotitzacions per part de les persones
autònomes

•

La patronal defensa que sempre ha recomanat als associats que compleixin amb
la llei i troba desafortunades les acusacions generalitzades

•

Autònoms PIMEC denuncia que les acusacions de frau es dirigeixin sempre “cap
als més dèbils i no a les grans corporacions”

Barcelona, 1 d’agost de 2019. Autònoms PIMEC vol reivindicar la figura de la persona
autònoma després que un informe publicat pel sindicat de tècnics del Ministeri
d’Hisenda, Gestha, acusi de frau al col·lectiu de forma generalitzada assenyalant que
més de la meitat del total d’autònoms del país declaren guanyar menys de 12.000 euros
anuals per no tributar per IRPF. A més a més, exigeixen que l’Agència Tributària actuï i
també reclamen una revisió del sistema de mòduls, un sistema que encara utilitzen el
40% dels professionals.
En primer lloc, Autònoms PIMEC vol deixar clar que no està d’acord amb cap tipus de
frau generalitzat, ni d’autònoms, ni de pimes ni grans empreses, i que des de l’entitat
sempre s’ha recomanat als associats que compleixin amb la llei. De fet, Autònoms
PIMEC organitza periòdicament diferents jornades arreu del territori per tal de posar a
disposició de les persones autònomes tota la informació respecte a lleis i normatives
que afectin al col·lectiu. El president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, recorda que
“una legislació idèntica per a l’autònom i la gran empresa sovint implica enormes
dificultats per al nostre col·lectiu”. A més a més, Camps afegeix que “cal entendre la
diferència d’estructura i capacitat de resposta que hi ha entre els professionals autònoms
i la gran empresa, fet que hauria de comportar l’adequació de les diferents normatives i
legislacions”.
En qualsevol cas, l’entitat denuncia que les acusacions de frau es dirigeixin cap al
col·lectiu autònom, més indefens i amb menys estructura, i no a les grans corporacions
i les grans fortunes, que possiblement són els col·lectius més defraudadors d’impostos.
En segon lloc Autònoms PIMEC reitera que per tenir un teixit d’autònoms competitiu,
productiu i amb capacitat per fer front als impostos, caldria posar remei a la primera
causa de fallida del col·lectiu, la morositat, i imposar un règim sancionador.
Així mateix, Miquel Camps, defensa que per aconseguir enfortir el col·lectiu és necessari
la “creació de línies de finançament efectives per aquells que volen fer créixer els seus
projectes, optimitzar la burocràcia, reduir el preu de l’energia, adaptar la fiscalitat per tal
que els professionals puguin cotitzar segons els seus ingressos i que d’aquesta manera
ningú es plantegi la possibilitat de romandre en l’economia submergida per por a no fer
front a les cotitzacions”.
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