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Реформа пореског система
НЕОПХОДНА ДЕЦЕНТАРАЛИЗАЦИЈА ПОРЕСКОГ СИТЕМА
Покренута је расправа о реформи пореског ситема у Републици Србији. У
распарви су се наметнуле две варијанте реформе, чији је основни циљ растерећење
зарада запослених, како би се повећао стандард грађана.
Свакако да је растерећење зарада запослених врло важан елеменат пореског
система, који утиче на висину зарада као и број запослених па се о томе треба
водити рачуна. Према тим предлозима, до повећања зарада би дошло смањењем
доприноса послодавцима на исплаћене зараде.
Међутим, нико није рекао шта је гарант да ће се средства од смањења
доприноса на зараде употребити за повећање зарада запослених или можда за
нешто друго, о чему свакако одлучују послодавци?
О томе такође треба водити рачуна!
Са друге стране, заобиђана је једна од кључних тема у нашем пореском
систему а то је ``децентрализација пореског ситема``.
Под ``децентрализацојом пореског ситема`` подразумевамо да се промет
региструје у месту обављања промета и да део наплаћеног пореза одмах остане
тамо где је промет и обављен.
На тај начин ће се избећи да се сав наплаћени порез слива у Београд, као да
се сав промет у Србији обавља у Београду, а да расподела наплаћеног пореза зависи
од добре воље појединаца.
Пошто су сва јавна предузећа, мегамаркети и банке регистровани у
Београду, према садашњем начину опорезивања, сав промет се региструје на
њиховим рачунима у Београду.
Тако например, ако платите рачун за струју, телефон, куповину у великим
маркетима, платите путарину било где на ауто путу или купите бензин на било
којој бензинског станици, промет ће бити регистрован у Београду, као и целокупан
порез.
Сматрамо да би се ``децентрализацијом пореског ситема`` створила
праведнија расподела прикупљеног пореза, обезбедила одређена аутономија
локалне самоуправе и створили услови за равномернији регионални развој.
Позивамо надлежне да се приликом распарве о реформи пореског ситема
разматра и принцип ``децентрализације пореског ситема``.
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