
Клуб Привредник: Држава и сиромашни грађани неће имати користи од већег опорезивања 
понедељак, 13 децембар 2010 00:27

Београд - Председник пословног клуба Привредник Бранислав Грујић изјавио је да
држава и сиромашни грађани неће имати користи од најављеног већег опорезивања
богатих и да би било боље да се искористе сви финансијски потенцијали да се
инвестира и да се у Србији покрене производња.

  

"Нема много имовине велике вредности која може још да буде опорезована. У већини
случајева морала би да буде примењена разумна стопа пореза на имовину како људи не
би продавали куће да би живели у изнајмљеним становима, јер би им то било јефтиније",
рекао је Грујић

  

Веће користи, према његовим речима, неће бити ни од измена начина опорезивања
компанија које су регистроване у оф шор зонама.

  

"Ја не послујем преко оф шор дестинација, али то је легалан начин да компаније
оптимизују своје пореске издатке", рекао је Грујић, који је власник компаније ПСП
Фарман. Према његовим речима, власници оф шор компанија који послују у Србији и
сада плаћају све порезе у земљи, а једини изузетак је порез на капиталну добит, који,
како је навео, не доноси велике буџетске приходе, а има и земаља које га и не наплаћују.

  

Грујић је предложио да влада, уместо да тражи начин како да повећа пореске стопе,
подстакне инвестирање у перспективне привредне гране и профитабилне пројекте.

  

Тиме би, оценио је, сви способни људи у земљи дали свој допринос да се обезбеди већи
профити од рада и на тај начин држава прикупи више пореза и помогне сиромашним
грађанима.

  

"У Србији се сада не прави профит и привредници су у великом проблему, а само од
привреде која ствара профит могуће је прикупити више пореза и помоћи грађанима који
нису у могућности да себи обезбеде егзистенцију", истакао је Грујић.
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Он је додао да је могуће да се у Србији у наредних неколико година покрене
производња која ће стварати профит, а један од начина су и кредити из девизних
резерви Народне банке Србије, за шта су се пре неколико месеци залагали чланови
Привредника.

  

Буџетски подстицаји за инвестиције и отварање нових радних места су имали ефекта и
према његовој оцени, требало би да се задрже и у наредним годинама.

  

(Бета)
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