Published on Blanculescu (http://blanculescu.ro)
Home > Actualitati Economice > SUPRAIMPOZITAREA, TAXA PE NESIMTIRE. EFECTELE INITIATIVEI LUI PONTA DCNEWS.RO > Printer-friendly PDF

SUPRAIMPOZITAREA, TAXA PE
NESIMTIRE. EFECTELE INITIATIVEI LUI
PONTA - DCNEWS.RO
Tweet
Miercuri, 10/04/2013
Premierul Victor Ponta dore?te impozitarea cu 10% a “bugetarilor de lux” din mediul
bugetar, care câ?tig? peste 1.000 de euro pe lun?. Analistul economic Ionel
Bl?nculescu explic? pentruDeCe News c? valoarea ac?iunii premierului are rolul de a-i
marca pe cei care au salarii nesim?ite la stat. Obstacolele unei astfel de m?suri sunt
reprezentate de dificultatea lui Victor Ponta de a face interven?ii administrative la
companiile cu contracte deja semnate cu salaria?ii – adaug? dl. Bl?nculescu.
Premierul Victor Ponta dore?te impozitarea cu 10% a “bugetarilor de lux” din mediul
bugetar, care câ?tig? peste 1.000 de euro pe lun?. Analistul economic Ionel
Bl?nculescu explic? pentruDeCe News c? valoarea ac?iunii premierului are rolul de a-i
marca pe cei care au salarii nesim?ite la stat. Obstacolele unei astfel de m?suri sunt
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“Ac?iunea premierului e una simbolic?, de a-i marca pe cei care au salarii nesim?ite în
sectorul de stat – spune economistul. Cum se marcheaz? vitele cu fier ro?u. Cei 10% îi
marcheaz? pe cei care dau dovad? de nesim?ire, pentru c? dac? nu ar fi nesim?ire atunci
probabil executivul cu consiliul de administra?ie la nivelul companiilor respective ar putea s?
stabileasc? un onorariu corespunz?tor României ?i sectorului de stat. Din punctul meu de
vedere un astfel de salariu nu ar putea s? fie mai mare de 5.000 euro la nivelul marilor
produc?tori, iar la nivelul celorlalte entit??i de stat care nu produs sau produc foarte pu?in nu
mai mult de 1.000 – 1.500 de euro, cam a?a v?d eu nivelul”, spune Ionel Bl?nculescu.
Obstacolele ini?iativei lui Ponta
Dl. Bl?nculescu puncteaz? c? în UE majoritatea salariilor la stat sunt între 1.000-5.000 de
euro. Sumele acestea sunt dep??ite numai în func?ii foarte înalte, cum ar fi ?eful ANAF.
“V? da?i seama c? ?i premierului îi este destul de greu s? intervin? într-o companie unde sunt
contracte semnate unde Consiliul de Administra?ie a stabilit deja salariul pe o anumit?
perioad? de timp pentru c? orice interven?ie administrativ? nu face decât s? ofere prilejul unor
ac?iuni în instan??”, mai spune analistul economic.
Cât înseamn? tax? de solidaritate

Fostul ministru al S?n?t??ii consider? denumirea de “tax? de solidaritate” una blând?, o real?
“solidaritate” însemnând un procent de taxare de aproximativ 75%.
“La un astfel de demers, dar dac? ar fi fost unul punitiv, discutam de 70-80% la sumele care
dep??eau mia de euro. Dac? ar fi o tax? de solidaritate 10% e prea pu?in, nu ne-ar înc?lzi.
Taxa de solidaritate ar fi fost 75-80%. Dar asta e o tax? de nesim?ire pentru cei care ?i-au
betonat aceste salarii care circul? de la o guvernare la alta, f?r? posibiiliate de a o putea
afecta tocmai din cauza acestei construc?ii contractuale care este greu, aproape imposibil de
eliminat”, ne-a mai declarat Ionel Bl?nculescu.
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