Aos nossos companheiros milionários e bilionários em todo o mundo,
Existem dois tipos de pessoas ricas no mundo: aquelas que preferem impostos e aqueles que preferem a
revolta popular. Nós que assinamos preferimos impostos. E acreditamos que, depois de refletir, vocês
também pensarão assim.
Por esse motivo, pedimos que vocês avancem agora - antes que seja tarde demais - para exigir impostos
mais altos e justos para milionários e bilionários em seus próprios países e para parar e prevenir a evasão
fiscal individual e corporativa por meio de esforços internacionais de reforma tributária.
Fazemos esse pedido como membros da classe mais privilegiada de seres humanos que já pisou na Terra. A
desigualdade extrema e desestabilizadora está crescendo em todo o mundo. Hoje, existem mais
bilionários na Terra do que nunca e eles controlam mais riqueza do que nunca. Enquanto isso, a renda da
metade mais pobre da humanidade permanece praticamente inalterada.
Em muitos países, as tensões causadas pela desigualdade atingiram níveis de crise. A baixa confiança social
e um sentimento generalizado de injustiça estão diminuindo a coesão social básica. Esse colapso dentro
das nações exacerba as tensões entre os países. A dinâmica resultante garante que a comunidade global
falhe em responder adequadamente à catástrofe climática iminente. Isso será desastroso para todos,
inclusive milionários e bilionários.
É hora de agirmos. Apesar das manifestações contrárias, as pessoas mais razoáveis entendem que a
filantropia sempre foi e sempre será um substituto inadequado para o investimento do governo. Os
impostos são a melhor e única maneira de garantir um investimento adequado nas coisas que as nossas
sociedades precisam. Os indivíduos que rejeitam essa verdade representam uma dupla ameaça ao clima e à
própria democracia, já que aqueles que procuram evitar suas responsabilidades tributárias geralmente são
os mesmos que manipulam governos e processos democráticos em todo o mundo para seu próprio ganho.
Globalmente, nas últimas décadas, as receitas fiscais dos super-ricos e das corporações caíram
vertiginosamente. Em alguns países, os mais ricos na verdade pagam na prática menos impostos do que
aqueles que possuem menos posses.
Muitas das maiores empresas do mundo abusam de paraísos fiscais, algumas não pagam impostos.
Internacionalmente, a elisão e a evasão fiscais atingiram proporções epidêmicas. Estudos mostram que, na
menor das estimativas, pelo menos US$ 8 trilhões - perto de 10% do PIB mundial - estão escondidos em
paraísos fiscais. Um estudo recente do FMI estima que 40% do investimento estrangeiro direto - cerca de
US $ 15 trilhões - passa por empresas de fechada sem atividades comerciais reais.
Para sermos claros, toda solução para esta crise global exige impostos mais altos para milionários e
bilionários como nós. Você pode se juntar a nós para aceitar esse simples fato e, em seguida, nos ajudar a
consertar o nosso mundo - incluindo trabalharmos juntos para promover sistemas fiscais efetivos em
nossos respectivos países e internacionalmente - ou você pode se recusar a fazer parte da solução e aceitar
que, se falharmos, você será o culpado.
Por favor, junte-se a nós nesta luta mais que essencial.
Atenciosamente,
Seus companheiros milionários e bilionários
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