Adózási Programunk

Egyre több helyröl lehet hallani a többkulcsos (progresszív) adórendszerröl. Az
alábbiakban felvázoljuk, hogy miért kell végre szakitani a jelenlegi, gazdaságtalan,
korrupciót elösegitö, elavult adórendszerrel.
Nézzük az Osztrák/Német jövedelemadót, amiböl a bruttó / nettó kereset összeáll:
A jövedelemböl 0,25,35,42,48,50,55 % adót vonnak le a következö képlet alapján:
900 € ig havonta – 0% (adómentes)
900 € - 1500 € - 25 %
1500 € - 2580 € - 35 %
2580 € - 5000 € - 42 %
5000 € - 7500 € – 48 %
7500 € - 83.000 € - 50 %
83.000 € tól

- 55 %

Itt most nem a számok vagy a pénznem a mérvadó (bár az adatok valósak) hanem a
tény, hogy ebben a formában világosan látszik, hogy aki többet keres az hatványosan
többet adózik, hiszen aki 1500 € keres az csak 25 % adót fizet, ellenben aki már
10.000 € visz haza az már a fizetése felét adóként fizeti be. Ez következö képpen áll
össze 1500 € Bruttó keresetnél:
Jövedelem adó – 44,30
Munkanélküli adó, betegbiztositás, nyugdijjárulék, - 256,80 €
Nettó – 1198,90 €
Még mielött a vállakozók kedvét elvennénk, itt még fontos megjegyezni, hogy (a fenti
példa alapján) pl. a havi 85.000 € keresetnél nem az egész összeg lesz 55 % al
megadóztatva, hanem csak az a rész ami az elözö „küszöb“ felett van tehát jelen
esetben 2000 € ra él a csúcsadó. Igy ha át is lépi a dolgozó/vállakozó a következö
„lépcsöt“ akkor csak arra az összegre vonatkozik a magasabb levonás amennyivel azt
átlépte.

Természetesen itt is vannak adókönnyitések, családi támogatások vagy
visszatérithetö költségek, de ezek részletezésébe most nem akarok belefolyni.
A lényege az igzságosabb adóteher elosztás és az effektivebb adóbevétel az állam
részéröl, továbbá, hogy ilyen és hasonló példák soha többé ne fordulhassanak elö:
„Semlyén Zsolt miniszterelnök helyettes a kormány.hu-n közzétett személyi
jövedelemadó adatok szerint tavaly egy fillér adót sem fizetett, ezzel 2,3 millió forint
plussz jövedelemre tett szert. Semlyén egy év alatt 19,7 millió forintot keresett. Az
adatokból nem egyértelmü, hogy milyen adókedvezményt vett igénybe, ekkora
kedvezményhez azonban a családi (három gyerek után) nem lett volna elég“
Ez a példa a legnagyobb arculcsapás a „normál“ háromgyerekes családoknak……
Ugyanakkor nem mehetünk el a járulékcsökkentés kérdése mellett sem, hiszen a
magas adó és járulékszint már-már a vállalkozások létét fenyegeti. Sajnos a jelenlegi
kormányzat saját adó és járulékcsökkentési terveit is semmibe véve, egyre emeli az
elvonás mértékét.
Ha például az áfakulcsot nézzük, amiben Magyarország valóban Európa élén áll, akkor
láthatjuk mekkora az állami elvonás mértéke. Azt sem adja vissza az adóék értéke,
hogy ezeket a forrásokat a kormányzat milyen hatékonysággal hasznosítja. Míg
például a hasonlóan erösen adóztatott Finnországban vagy Németországban joggal
feltételezzük, hogy értelmes és hasznos módon használják fel az adócenteket,
Magyarországon okunk van erösen kételkedni abban, hogy a több beszedett adóból
az egész ország jólétét jelentösebben emelö dolgokat csinálnak, és nem csak egy szük
kedvezményezetti kör részesedik belöle.
A „Magyar Alternativa“ nem lemásolni akarja egy adott ország adórendszerét, de
mindenképpen ezek mintájára fog egy mindenki számára igazságosabb, szisztémat
bevezetni, ami által több pénz marad a munkavállaló zsebében és ugyanakkor az
állam is profitál, nem utólsó sorban a rengeteg új milliárdos révén…….

Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni és
végsö soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor másképp
fognak menni a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert diktatura van,
hanem azért mert ez tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor politológus)

