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TEXT 4
8. Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons

els arguments que us donem.

Pagar impostos per vendre en Wallapop, Amazon i Ebay
Les compravendes d’objectes de segona mà en plataformes d’Internet com ara Wallapop, Amazon
i Ebay hauran de pagar impostos, concretament el de transmissions patrimonials que fixen i recapten
les autonomies. Ho ha confirmat Hisenda a la llum de l’auge tan important que estan tenint aquestes
operacions entre particulars. El que és rellevant de la notícia, que per cert ha causat indignació entre els
usuaris del tot és gratis a la xarxa, és la filosofia que subjau al darrere.
L’economia real, la física i palpable, s’ha traslladat a Internet. Ho saben prou bé els comerciants amb
botigues físiques que competeixen cada dia amb Amazon i que, fins i tot, ja estan posant un peu en
aquestes plataformes per oferir també els seus productes. La fiscalitat del que s’ha batejat com
a economia col·laborativa o nova economia serà un dels principals reptes als quals s’haurà d’enfrontar la
societat en el seu conjunt si volem mantenir l’actual Estat del benestar
El debat ha arribat fins i tot a plantejar la fiscalitat dels robots. Si en el futur s’arriben a substituir
massivament els treballs que porten a terme els humans per màquines dotades d’intel·ligència artificial,
tots els ingressos per la via dels impostos que paguen les empreses (cotitzacions socials) i individus
(IRPF) es perdran. Per això s’ha plantejat la cotització dels robots.
Elperiodico.cat (adaptació)

OPCIÓ A
Creus que és positiu que la venda de productes de segona mà a través de plataformes com Wallapop,
Amazon o Ebay estiga gravada amb impostos, perquè, al capdavall, es tracta d’una activitat comercial
més que genera uns beneficis. Penses, a més, que si aquestes plataformes continuen sense pagar
impostos es perpetuarà un greuge comparatiu respecte al comerç tradicional, que sí que els paga.
OPCIÓ B
Creus que és negatiu que la venda de productes de segona mà a través de plataformes com
Wallapop, Amazon o Ebay estiga gravada amb impostos, perquè es tracta d’una activitat d’economia
col·laborativa entre particulars que, a més, fomenta l’intercanvi responsable i la reutilització dels
productes. Penses, a més, que la mesura plantejada per Hisenda és poc efectiva, perquè és molt
difícil controlar aquests tipus de transaccions.
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