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четвртак, 28 јануар 2021 13:50

 Странка Слободе и правде саопштила је данас да је "режим Александра Вучића
одлучио да укине порезе на кладионице и коцкарнице". 

  

“Наиме, у децембру су усвојене скандалозне измене Закона о порезу на доходак
грађана, којим је укинуто плаћање пореза на остварен добитак од свих посебних игара
на срећу, укључујући кладионице, казина, играчнице и аутомат клубове, а посебно је
наглашено да се порез не плаћа на остварени добитак од игара на срећу преко
интернета”, наводи се у саопштењу које потписује Душан Никезић.

  
  

Лицемерје власти је овим подигнуто на још виши ниво, јер када су у питању фриленсери,
онда порез мора да се плати одмах и то са каматом, а када су у питању власници
кладионица и коцкарница, онда држава промени закон да се порез не би уопште плаћао

    

 “Лицемерје власти је овим подигнуто на још виши ниво, јер када су у питању
фриленсери, онда порез мора да се плати одмах и то са каматом, а када су у питању
власници кладионица и коцкарница, онда држава промени закон да се порез не би
уопште плаћао. Чак иду и корак даље па онима проптив којих је покренут псотупак због
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неплаћања пореза по старом закону омогућава да га заврше по новом, односно да
избегну било каква плаћања. Ово  није први пут да се подилази приређивачима игара на
срећу. Неопорезиви део је прво 2018. године подигнут са 11.684 динара на чак 101.900
динара, али то очигледно није било довољно, па је опорезивање потпуно укинуто”,
наводи се у саопштењу.

  

Док све нормалне земље строго контролишу и опорезују овај сектор, који је по својој
природи један од највећих канала за прање новца, српски режим их изузима из обавезе
опорезивања и контроле Пореске управе. Зато данас и у најмањем месту у Србији, на
сваком углу имате 3-4 кладионице, зато је у коцкарницама и кладионицама број
запослених за 4 године повећан за 45%, зато овај сектор остварује приход од преко 800
милиона евра и зато се у ванредном стању кладионице последње затварају, а прве
отварају. Уместо да наплати порез од оних који већ имају превише и тим парама помогне
најугроженијима, ова власт је још једном доказала да јој нису важни ни људи, ни
државна каса, већ искључиво интерес моћника блиских власти.

  

(НоваС)
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