
Mesaje lege impozit avere – 11.08.2010

 UNPR a propus Biroului Permanent al Senatului introducerea pe
ordinea  de  zi  a  sesiunii  extraordinare  convocate  pentru  24
august a iniţiativei  legislative a partidul  nostru privind taxa de
solidaritate.

 Biroul Permanent a acceptat cererea UNPR, proiectul de lege
urmând  să  obţină  până  pe  24  august  avizul  comisiilor  de
specialitate.

 Dezbaterea şi aprobarea proiectului de lege UNPR  în această
sesiune extraordinară este imperativă atât din punct de vedere
economic cât şi social. 

 La votul din Parlament vom afla cine susţine şi cine se opune
taxării averilor mari şi foarte mari.

Iniţiativa legislativă  a UNPR se bazează pe două principii: 
I. în  situaţii  excepţionale  trebuie  să  luăm  măsuri

excepţionale
II. cei  care  au  mult  trebuie  să  contribuie  cu  mai  mult

pentru  ieşirea din criză, iar cei care au puţin, trebuie
să contribuie cu mai puţin

Impozitul  de solidaritate propus de UNPR este o măsură  care va
aduce aproximativ 9 miliarde de euro, în 3 ani de aplicare, bani care
vor fi folosiţi pentru echilibrarea bugetului şi pentru plata pensiilor. 

 Proiectul de lege al UNPR nu se referă nici la averea globală
(aşa cum propune legea iniţiată  de Mugurel Surupăceanu),
nici  la  cea  ilegal  dobândită  sau  imposibil  de  justificat  prin
veniturile  obţinute  (alte  propuneri).  Propunerea  UNPR  se
referă la averea afişată.

 Averea  afişată  este  reprezentată  de  totalitatea  bunurilor
mobile şi  imobile dobândite de o persoană  fizică  privată  în
mod legal şi impozitate conform prevederilor prezentului cod
fiscal, dar care depăşesc valoric suma de 450.000 de euro.

 Calculele  noastre  estimează  că  numărul  persoanelor  care
intră sub incidenţa acestei legi este de circa 300.000, fiecare
urmând să cotizeze la buget cu circa 10.000 de euro. Astfel,
se pot obţine circa 3 miliarde de euro anual, sumă ce va fi
direcţionată spre plata pensiilor.

 Împotriva impozitării averilor mari s-au declarat numai câţiva
oameni de afaceri cu averi extrem de mari, ceea ce nu este
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deloc surprinzător. Nici preşedintele PSD Victor Ponta nu a
primit cu prea mare bucurie iniţiativa partidului nostru, dar nu
aş  vrea  să  comentez  motivele  acestei  atitudini,  legate
probabil de interese personale. 

 De  la  lansarea  proiectului  în  spaţiul  public  au  existat
numeroase declaraţii de susţinere pentru această iniţiativă a
partidului nostru: pensionari, salariaţi de la stat şi din privat,
persoane  cu  venituri  mici  şi  medii,  economişti,  societate
civilă, oameni politici atât de la Putere, cât şi din Opoziţie (de
exemplu, domnul Dan Voiculescu, într-o scrisoare pe blogul
personal, susţine principiile acestui proiect de lege)

 Iniţiativa  noastră  are,  de  asemenea,  susţinerea  PD-L  şi  a
UDMR.

 UNPR  consideră  că  iniţiativa  noastră  poate  întruni
consensul unor partide şi al unor lideri care, în orice alte
privinţe, se situează pe poziţii diametral opuse. 

 Ne  dorim  să  convingem  toate  grupurile  parlamentare  să
voteze legea privind introducerea impozitului de solidaritate.

 Românii au nevoie de solidaritate. Iar politicienii trebuie
să fie primii care să dea dovadă de unitate şi de acţiune
comună în interes naţional. 
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