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Cum ar arăta un Ponta cu adevărat impecabil

de Sorin șonita 

Există vreun argument de etică socială care să justifice
impozitarea diferită la venituri egale?

Se dau trei femei de vârstă mijlocie, să zicem 45-50 de
ani, cu profil demografic asemănător: doi copii căsătoriţi
la casele lor, dar fără vreo traiectorie profesională genială
în spate sau perspectiva vreuneia în viitor; stare de
sănătate similară, adică nici prea prea, nici foarte foarte;

proprietare (cu soţul) de apartament socialist în Bucureşti şi casă bătrânească (moştenită)
în comuna din apropiere.

Tanti Nuţi munceşte cu carte de muncă la o patiserie postsocialistă, unde prestează la
greu până la 50 de ore pe săptămână pentru 1.500 lei pe lună brut. Tanti Mimi a prins o
fereastră şi s-a pensionat anticipat, ceva amestecat cu un mic caz de boală (fictiv), s-a
mutat cu soţul în casa de la ţară, iar apartamentul din Bucureşti l-au dată în chirie cu 750
lei. Cu tot cu pensia ei, ajunge tot pe la 1.500 lei pe lună.

Doamna Nineta a fost profesoară de rusă în tinereţe, dar cum această materie a fost
lustrată din învăţământ după revoluţie mult mai eficient decât foştii securişti şi activişti PCR,
a trebuit să se apuce de altceva. Deci s-a recalificat jurnalistă la o publicaţie relativ obscură,
dar cu o piaţă stabilă de gospodine şi mămăici aspirante, unde este plătită în principal pe
drept de autor (la limita legii, fireşte) cu 1.500 lei pe lună.

Bun, asta fiind situaţia, întrebarea de bază la care niciun guvern, partid sau analist din
kommentariat n-au reuşit să răspundă convingător până acum este următoarea: de ce
persoane aflate în situaţii socio-economice similare, la acelaşi nivel de venit, trebuie să
plătească impozite diferite? Deoarece aşa se întâmplă: tant i Nuţi cotizează la stat pe cartea
ei de muncă cam 45% din cât îl costă pe patron locul de muncă; tanti Mimi plăteşte parţial
contribuţii sociale, plus un impozit pe venitul din chirie, în total vreo 20% din cât câşt igă.
Doamna Nineta, având şi carte de muncă „ţinută undeva“ de o prietenă cu firmă,
cotizează ba 16%, ba 16% plus încă ceva pentru asigurarea medicală, după cum o
sfătuieşte ba un binevoitor, ba altul, că nu poţi şti sigur cu legile astea care se schimbă la
câteva luni.

Există vreun argument de etică socială ca-
re să justifice impozitarea diferită la veni-
turi egale? Şi în special jupuirea cu precă-
dere a muncii manuale, care e mai uşor de
cuantificat şi urmărit, la prestatori fără su-
ficient capital social pentru a obiecta in-
teligent faţă de acest tratament regresiv?

Evident, nu. Discuţia asta am avut-o des
în ultimii ani, începând din 2005, când s-a
introdus cota unică: un succes parţial,
pentru că a mers foarte bine partea de
reducere a procentului de impozitare (de
la 40% marginal, dacă vă mai amintiţi), dar
s-a blocat pasul doi, obligatoriu, de lărgire
a bazei de impozitare către toate tipurile de venit. Ce circ am avut atunci, cu intelectuali şi
artişti care lansau apeluri patet ice cum că actul de creaţie e ceva special, o comunicare cu
sferele superioare, care trebuie deci impozitat mult mai uşor decât roboteala la strung. Şi
ce şoc şi groază în mass-media, când s-a pus problema ca salariile din redacţii să nu mai
poată fi escamotate pe drept de autor.

Într-o întorsătură a sorţii de roman ieftin, iată că unul dintre cei mai înfocaţi şi art iculaţi

De acelasi autor
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susţinători ai liniei opoziţionist-emoţionale de atunci (care spunea că plata de CAS pe
drepturile de autor ar fi „dublă impozitare“) e azi pedepsit exact pe unde a păcătuit. Liviu
Voinea, actualul ministru al Bugetului (şi de Finanţe, aş zice, că liberalii cu portofolii de
economie-finanţe au doar funcţii decorative), s-a sucit la 180° în virtutea funcţiei şi ne
vinde azi la tarabă exact ce combătea ieri: uniformizarea bazei la care se aplică impozitul şi
CAS, prin includerea tuturor surselor individuale de venit.

Evident, nu-i vorba de nicio dublă, triplă etc. impozitare, aşa cum clama d-l Voinea atunci,
deoarece înmulţirea e distributivă faţă de adunare, ştim asta din clasa a șV-a, nu? X% pe
fiecare bucăţică de venit face X% pe tot întregul, nu mai mult. șar cei care mai au încă
dileme privind natura contribuţiilor sociale şi drepturile pe care le creează ele ar face bine
să se liniştească: acestea, de exemplu contribuţia la Casa de Sănătate, nu sunt o
„asigurare“, cum greşit este numită, care să creeze drepturi diferite în funcţie de volumul
contribuţiei, ci pur şi simplu un impozit pe venit din care statul finanţează sistemul public
de sănătate, cu tot cu importanta componentă de redistribuire socială.

Şi ştiţ i ce? Este foarte bine că este aşa: sistemul de sănătate are multe probleme în Ro-
mânia, dar principiul finanţării prin impozit proporţional cu venitul şi al redistribuirii este una
dintre părţile sale bune, care trebuie păstrată. Aşa că nu mai întrebaţi ca papagalii la TV,
„eu am salariu mare şi am contribuit o grămadă, până acum n-am consumat, unde-s banii
mei, vreau condiţ ii ca în Germania“ – banii tăi, prietene ce te numeri printre puţinii contri-
buabili la sistem, s-au dus pe îngrijirea a 4-5 noncontributori, aşa bună, proastă cum e ea.

Finalmente, o chestie de onestitate polit ică: nu-i corect ca într-un guvern de centru-
stânga lucrurile astea să fie lăsate pe umerii a doi-trei funcţionari şi al unui demnitar-
tehnocrat ca d-l Voinea. Acestea sunt decizii majore de polit ică într-o societate, deci toţi
liderii aleşi la vârf, în frunte cu premierul Ponta, ar trebui să iasă şi să le explice, cu riscul de
a deveni impopulari. Dacă vrei să fii cu adevărat impecabil şi să-ţi justifici reputaţia de orator
şi polit ician de viitor, se cere mai mult decât să fii un Rică Venturiano de opoziţie, că acolo
e uşor. Anume, se cere ca la putere să nu fii doar şmecher (se cere şi asta, nu suntem
naivi), ci şi responsabil, să conduci norodul în direcţia corectă, ca un lider, chiar când acesta
mârâie, nu să te piteşti după fustele lui Voinea şi ale lui Gherghina. Cu toate păcatele lor,
premierii de dinainte au fost mai corecţi în privinţa asta.

 

Sorin Ioniţă este analist de politici publice ExpertForum (EFOR)

Cuvinte cheie: ponta, guvern, economie, justit ie, invatamant, locuri de munca

Referinte:
PDL: Ponta să spună public ce înseamnă un român bogat. Acordul cu FMș este unul de
supravieţuire
Oltean: Emil Boc a fost cinstit cu românii. Ponta conduce un guvern extrem de pervers
Hotnews: Guvernul refuza sa spuna cat a costat turneul asiatic al premierului Victor
Ponta si ce persoane au facut parte din delegatie

Comentarii (6)

>>> ADAUGA COMENTARIU <<<

14.08.2013 | Liliana J. a scris:
O mica precizare, domnule șonita. Totusi, nu e CAS, aceea fiind contributia care se duce
la sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. E CASS, cel mult, diferenta fiind
de data si de cuantum - 5,5%. CAS este de 10,5% partea angajatului,9,3% a
angajatorului si/sau a platitorului de venituri, platindu-se din 2010 pe aproape toate
sursele de venit, inclusiv drepturi de autor. Si asta la âconditii normale de muncaâ.

Raspunde acestui comentariu

14.08.2013 | Maria a scris:
Domnule, șonita, credeti ca acest individ Ponta va da socoteala cuiva, pentru potlogariile
ce le face?? Plagiator si mincinos, arogant si fara bunsimt va MșNTș de vor crede NAșVșș!!
Acum da vina pe presedintele Basescu"si asta tine la cei ce i-au votat", mai ales la
propaganda ce o fac pe Antene! Sa-mi raspunda cei ce-au votat USL-ul: ce promisiuni
din campania electorala au fost indeplinite?? cum o ducem cu totii din cauza unora, care
au fost mituiti cu "nimicuri" si manipulati cu sperietoarea BASESCU in campania
electorala. Si acum Ponta si Antonescu mint si dau vina pe presedintele Basescu ca nu
pot privatiza etc...!!RUSșNE PONTA Sș ANTONESCU, NE-ATș ,MTșT Sș MșNTșTș CU
NERUSșNARE!! CAT VA MAș ACCEPTAM?? UNDE SUNT ADEVARATșș OAMENș DE STAT,
POLșTșCșENș ADEVARATș CARORA SA LE PESE DE ROMANș??? SA NU VA MAș VAD LA
TV!!!TRECETș LA MUNCA, NU LA PLșMBARE Sș VORBARșE!! 
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egale? Se ...
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Raspunde acestui comentariu

14.08.2013 | toto a scris:
Ponta se comporta si gandeste ca un smecheras , cel cu alba ~neagra . Crde ca poate
pacalii pe toata lumea . Ultima minciuna : a spus ca fara avizul CSAT nu da drumul la
privatizare CFR~ului . șacata ca a mintit , a dat drumul privatizarii fara aviz si chestea cu
CSAT a fos o smecherie ca sa~sibata joc mai degraba de GFR siapoi sa arunce i spatele
lui Basescu ratarea privatizarii .Cred ca A fos o chestie premeditata .

Raspunde acestui comentariu

13.08.2013 | Mihai 2 a scris:
Al patrulea caz: Doamna Suzy lucreaza secretara la non-profit. Sunt luni in care nu ia nici
500 de lei. Dar si altele cu peste 2500. șn medie tot 1500. Cand se revolta in legatura
cu aceste fluctuatii Čeful ei direct , expert in chestiile momentul Či in general la fel de
calificat ca ea .... ii raspunde ....ât i-am spus , Suzy, de la inceput ca depindem de
intrarile de la Ambasadele Olandei su SUA....asta este soarta ONGistilor .....zi mersi ca nu
platesti nici CAS nici alte alea ! ....... 

Raspunde acestui comentariu

13.08.2013 | pensionara a scris:
Dle șonita, Ponta nu va fi niciodata impecabil pentru ca nu-l lasa "naturelul". Smecheria
lui asta este: vrea sa fie totul in tara asta dar sa nu raspunda de nimic.

14.08.2013 | Gabriel P a raspuns:
Cum adica sa vrea sa fie totul unul care reprezinta nimicul ? N-am inteles de ce-i
puneti in carca o ambitie asa de mare, eu unul nu i-am sesizat-o. Ponta nu e decat un
anti-Basescu si atat.

Raspunde acestui comentariu
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nevoie sa se ajunga acolo
Vicepresedintele Comisiei Țuridice a
Senatului, Toni Grebla de la PSD, considera
ca amnistierea ...

Scandal in Casa Regala a Romaniei:
Principesa Irina, fiica a regelui Mihai, si
sotul sau, arestati pentru organizarea
de lupte de cocosi
Principesa șrina, a treia fiica a regelui Mihai,
si sotul sau, Țohn Wesley Walker, sunt ...
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