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Саопштење за јавност
АПЕЛ ПОТРОШАЧИМА
Првобитним планом Владе Републике Србије за борбу против глобалне
економске кризе и увођењем солидарног пореза, планирано је опорезивање свих
примања већих од 12.000 динара.
Поред осталих и Центар за заштиту потрошача ФОРУМ је реаговао на
овакав план Владе и затражио да се примања мања од цене просечне потрошачке
корпе, која је у јануару износила 35.000 динара, несмеју опорезивати.
Очигледно је да је Влада прихватила предлоге који су јој поводом мера за
борбу против економске кризе упућени, јер је одредила је да се примања испод
40.000 динара неће опорезивати, чиме је највећи број грађана ослобођен плаћања
солидарног пореза.
Да би ове мере Владе дале планиране резултате, потребно је да се њиховим
спровођењем, буџет Републике Србије успешно пуни.
Међути, примећено је да је постала готово уобичајена пракса да се у
продавницама брзе хране, кафићима као и у другим делатностима не издају
фискални рачуни потрошачима.
Неиздавањем фискалних рачуна, продавци избегавају плаћање ПДВ-а, чиме
се смањује прилив новчаних средстава у буџет Републике Србије, због чега се може
догодити да мере за борбу против економске креизе не дају планиране резултате.
Уколико се то догоди, Влада ће бити приморана да повећа број грађана који
ће бити обухваћени солидарним порезом, па се може десити да се морају
опорезовати и примања која су мања од 40.000 динара, што ће свакако угрозити
ионако низак стандард грађана.
Да неби дошло до овакве ситуације, Центар за заштиту потрошача ФОРУМ
апелује на потрошаче да приликом сваке куповине као и плаћања рачуна у
кафићима траже фискални рачун, јер само доследним спровођењем пореске
политике може да се избегне увођење пореза и на примања која су мања од 40.000
динара.
Поштовани потрошачи, схватите овај апел као позив за одбрану ионако
ниског стандарда, јер највећи број грађана Републике Србије има примања која су
мања од 40.000 динара!
Ниш, 13.04.2009. године
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