DILLUNS, 23 GENER 2012

LA CONTRA
Tinc 38 anys: en fa 10 que em vaig enamorar de Google; avui em fa por. De “germà gran” ha
passat a ser “el Gran Germà”. He descobert que el compilador de coneixement més gran de
la història en realitat ens espolia les dades, els llibres i els drets i ni tan sols no paga impostos

“Google deu als espanyols
més de 300 milions d’euros”
Un dia sense Google

E

KIM MANRESA

l 2009, Google va pagar a Espanya en concepte d’Impost de
Societats 26.419 euros.
Hi ha milions de contribuents que tributen més.
I ingressen menys, perquè en aquest mateix
2009, segons dades de l’International Advertising Bureau i de la PriceWaterHouseCoopers, estimem que Google va ingressar
a Espanya 550 milions d’euros.
I des d’aleshores?
Google ha guanyat més a Espanya cada any,
així que seria una estimació conservadora
dir que va ingressar mil milions més.
Diu que Google va guanyar 1.550 milions a Espanya gairebé sense tributar?
Calculo que hauria d’haver tributat –i per
tant ens deu als espanyols– uns 300 milions
d’euros. I això sense calcular els ingressos
que va obtenir i obté per les dades que extreu de tots nosaltres sense avisar-nos.
Com poden eludir el fisc?
Amb maniobres que potser no són del tot
il·legals, però que sens dubte són immorals
per a un país com el nostre, que està tancant
quiròfans i asils pel dèficit públic. Google
desvia gairebé tots els ingressos a Irlanda.
Ningú no sap de quina quantitat es tracta,
perquè Google s’ha resistit sempre a donar
dades sensibles sobre si mateixa.

I Irlanda tenia el tipus de tributació més
baix per societats de la UE: així els va anar.
Així ens ha anat. Perquè a Espanya Google
hauria pagat entre el 20 i el 30 per cent dels
ingressos com a impost de societats... I, en
canvi, a Irlanda el tipus d’aquest impost era
només del 12,5 per cent.
Si més no en quedava alguna cosa a la UE.
Ni tan sols això! Perquè Google tampoc no
es conformava a tributar aquest 12,5 per
cent: no volia pagar res. I ho va aconseguir.
Com?
El 98 per cent dels diners que rep la filial irlandesa –el dos per cent restant finança l’estructura d’allà– es van enviar a una altra empresa de Google a Holanda, des d’on es va fer
arribar –sense pagar ni un cèntim d’impostos– als comptes que la mateixa Google controla a les Bermudes, un paradís fiscal.
Com se’n va assabentar? Va investigar?
No va caldre: ho va publicar Bloomberg. Els
sobrenoms d’aquests estratagemes d’enginyeria fiscal són “Double Irish” i “Dutch
Sandwich”.
I encara hi fan conya.
El més indignant és que no indigni ningú.
De fet, Facebook i altres multinacionals
dels EUA també fan servir esquemes semblants per no pagar impostos a Espanya, tot
i que Facebook utilitza de paradís fiscal les
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Si és cert el que publica
Alejandro Suárez, i en
vista que ni la Hisenda
espanyola ni Brussel·les
no són capaces de fer
tributar Google, aquest
entrevistador, que pagarà d’IRPF aquest any
més que mai, malgrat
que ha vist reduïts els
seus ingressos, i que se
sent afortunat de tenir
encara feina després
que Google hagi acaparat ingressos publicitaris de revistes i diaris
després d’apropiar-se de
l’esforç intel·lectual de
milers d’autors i de les
dades privades de milions de catalans, espanyols i europeus, així
com de part del nostre
patrimoni bibliogràfic i
fins i tot visual dels nostres carrers i places... ES
COMPROMET A: no fer
servir Google durant el
primer dia hàbil per a la
declaració de l’IRPF.
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illes Caiman en comptes de les Bermudes.
La nostra Hisenda és més dura amb l’assalariat i el petit empresari.
Això ja no és un frau fiscal, és un espoli en
tota regla. És molt seriós: pel cap baix un 60
per cent dels ingressos milmilionaris de tota la publicitat d’internet a Espanya es treu i
no reverteix a crear aquí llocs de treball ni
manté serveis i infraestructures, dels quals
en canvi Google sí que es beneficia.
I aquesta publicitat abans finançava
aquí diaris, revistes, ocupació i talent.
A mi em va indignar esbrinar-ho. I vaig fer
una xerrada sobre aquest espoli que patim
al PSOE davant de diputats i senadors.
Suposo que devien canviar la indignació per mocions, projectes de llei...
L’únic concret que vaig obtenir va ser un
comentari d’un alt càrrec d’Indústria: “Cal
fer més just el sistema, però no trobes, Alejandro, que val més que tinguin presència a
Espanya, encara que sigui així?”
Cínic o impotent, però espero que el
nou govern sí que actuï. I ràpid.
Google i Facebook es comporten igual
com els casinos en línia que operaven a Espanya amb seu a Malta o Gibraltar. Però, a
més, per aconseguir aquests guanys, Google
ha actuat sense cap mena de miraments envers els drets d’autor amb serveis com Google Books o YouTube.
Cal confiar que s’ho replantejaran.
I deixarem per a un altre dia la seva ignorància del nostre dret a la privacitat quan
ens filmen els carrers i les cases des de satèl·lit i des de vehicles especials, amb els
quals s’han apropiat de dades confidencials,
com ara claus d’accés bancàries...
També cal dir que aquest mapes i satèl·lits ens presten un bon servei.
A costa de què? Jo vaig intentar que retiressin la foto de casa meva que exposava als lladres totes les entrades i sortides. I només vaig
aconseguir perdre hores en trucades. Per què
ha de veure tothom com es pot saltar la tanca
de casa per entrar a la meva habitació?
Google avui és insubstituïble i Gmail és
un correu excel·lent: jo no podria viure
sense això i espero que ara no me’l tallin.
Google no regala res. Insisteixo que les dades que recopilen de vostè li serveixen per
segmentar la publicitat que cobra –i no sabem per a què més, perquè Google és opac
en el seu funcionament– i aquesta informació ingent li confereix un poder immens.
I inquietant.
Google crea productes fantàstics que sembla que són gratuïts, però en realitat els paguem amb una cosa més valuosa i insubstituïble que els calés: la privacitat, la intimitat, l’essència.
Per exemple...
Google sap el teu nom, edat, lloc de residència i de vacances i en té fotos. Si tens
amants pots amagar-ho a la teva parella, però no a Google, que t’analitza el correu i et
posa publicitat d’“escapades discretes de
cap de setmana”.
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Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, avui publica ‘Desnudando a Google’
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“Lo que aprendí aquí, lo aplico día a día.”
Ana Isabel Monzón. Máster en Banca y Finanzas. Asesora fiscal.

SESIÓN INFORMATIVA, miércoles, 25 de enero, a
las 19.30 h., en nuestra sede de: Barcelona (Gran
de Gràcia, 171. Tel. 934 150 988)

CUPÓ

Tributación/Asesoría Fiscal • Gestión Sanitaria • Asesoría Jurídico-Laboral • Dirección y Gestión
de RR. HH. • Dirección Comercial y Marketing • Auditoría de Cuentas • Dirección y Gestión Contable •
Dirección Económico-Financiera • Banca y Asesoría Financiera

