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Саопштење за јавност
СОЛИДАРНИ ПОРЕЗ И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
Приликом полагања заклетве, ова Влада Републике Србије се обавезала на
политику социјалне правде. Међутим, увођење ``солидарног пореза`` је још један
доказ да је Влада одустала од те политике.
Опорезивањем свих примања већих од 12.000 динара, највећи терет кризе се
пребацује управо на најсиромашнији слој становништва. Ако се зна да цена
просечне потрошачке корпе у јануару 2009. године износи 34.874,93 динара, да
просечна зарада на нивоу Србије износи 28.877 динара, да цену просечне
потрошачке корпе покривају просечне зараде само у Београду и Новом Саду и да у
великом броју градова и општина просечна зарада једва покрива трећину цене
просечне потрошачке корпе, онда се види да највећи број грађана Републике
Србије живи у сиромаштву.
Како ће се увођење ``солидарног пореза`` одразити на социјалну правду,
најбоље се види из следећих примера:
• На зараду директора ЈП од 220.000 динара, плаћа се порез од 17.300 динара,
па ће њихова примања износити 202.700 динара.
• На зараду министара од 110.000 динара, плаћа се порез од 7.900 динара, па
ће њихова примања износити 102.100 динара.
• На зараду посланика од 105.000 динара, плаћа се порез од 7.478 динара, па
ће њихова примања износити 97.522 динара.
• На просечну пензију од 21.700 динара, плаћа се порез од 663 динара, па ће
просечна пензија износити 21.037 динара.
Као што се види, плаћање солидарног пореза неће уопште угрозити
стандард оних који одлучују о висини ``солидарног пореза`` а да ће они који ни до
сада нису имали довољно средстава за живот, имати још мање.
И шта је ту солидарно? А где је ту социјална правда?
Тражимо од Владе Републике Србије да се обавезе плаћања ``солидарног
пореза`` ослободе сва примања мања од цене просечне потрошачке корпе а да се на
примања која су већа од цене просечне потрошачке корпе примењују прогресивне
каматне стопе у зависности од висине примања.
Само ће се на тај начин донекле обезбедити принцип социјалне правде а овај
намет моћи да се назове ``солидарни порез``.
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