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FINANÞE

Eºti bogat
dacã ai
5.000 de euro
pe lunã!

Franþa a introdus taxa pe bogãþie
Proiectul legii de finanþe prezentat de Francois Baroin, ministrul
economiei, ºi Valerie Pecresse, ministrul bugetului, prevede un nou
impozit pentru marile venituri. Este o mãsurã menitã, spun guvernanþii de
la Paris, sã garanteze echitate. Anunþatã încã din primãvarã, aceastã taxã
de 3 %, din cadrul unui pachet de mãsuri ce vizeazã reducerea deficitului þãrii cu 12 miliarde de euro în urmãtorii doi ani, a alimentat tot felul
de polemici. Va reaprinde acest bir rãzboiul între clasele sociale într-o þarã
care l-a gãzduit mult timp ?

10.000 de familii plãtesc noua taxã

Cabinetul lui François Fillon a fixat graniþa dincolo de care se plãtesc cei
3 %, graniþã care se opreºte la 500.000 de euro venit pe persoanã
anual; pentru un cuplu, un milion de euro ! În aceastã situaþie, noul
impozit va lovi 10.000 de familii ºi va aduce bugetului de stat 200 de
milioane de euro. Faþã de deficitul de 11 miliarde de euro, suma est
anecdoticã. “Iniþial, ideea a fost prezentatã ca un demers care sã moralizeze veniturile exorbitante, acest prag de un milion de euro fiind
emblematic”, insistã Valérie Pécresse, ministrul Bugetului. Propunerea
legislativã trebuie sã treacã de votul deputaþilor, apoi de cel al Senatului,
camerã în care, de acum înainte, stânga este majoritarã ºi va susþine varianta sa de justiþie ... fiscalã. Aceastã “vânãtoare a bogaþilor” navigheazã
între o chetã socialã ºi o tentaþie populistã. Poate cineva sã tragã o linie
de demarcaþie între bogaþi ºi cei care nu au acest statut ? ªi la ce nivel
de impozit ar trebui taxate categoriile sociale? Pentru majoritatea
francezilor care au rãspuns unui sondaj al Ifop, comandat de JDD, a fi
bogat înseamnã ca fiecare persoanã sã aibã un venit net lunar în jur de
5000 de euro. Departe de pragul stabilit de guvernul Fillon.

Existã bogaþi ºi bogaþi

“Dacã luãm asta de bunã, înseamnã cã întotdeauna va exista cineva mai
cu stare decât tine. Este imposibil sã determini ºtiinþific cine este bogat ºi
cine nu”, explicã Michel Taly, fostul director al puternicului birou de legislaþie fiscalã de la Bercy, astãzi asociat al cabinetului Arsene-Taxand.
“Aprecierea se face prin comparaþie cu alte þãri, apelând la istorie sau la
intuiþia politicã”, adaugã el. Þinta demersului guvernamental, clasa
mijlocie cea mai de sus. “Persoanele care-i aparþin acesteia au reuºit în
cariera lor, nu fug de Fisc, în timp ce oamenii foarte bogaþi ºi-au delocalizat în strãinãtate întreaga avere sau o mare parte din ea”, este de
pãrere un specialist în probleme de fiscalitate. ªi sã nu uitãm cã francezii
nu sunt egali în faþa impozitelor. Potrivit unui raport despre fiscalitatea al
Consiliului de taxe obligatorii (emanaþie a Curþii de Conturi din Franþa)
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publicat în aceastã varã, contribuabilii cei mai bogaþi sunt, pãstrând proporþiile, mai puþin taxaþi decât alþii. Numeroasele mecanisme de defiscalizare, “faimoasele niºe”, le permit sã pãstrezem de exemplu, sume
mari la Trezorerie, veniturile lor economisite, apoi le ridicã-plãtind taxe
mici-, ca fiind salariile lor. “O crimã de de lèse-egalitate într-o þarã care
îºi executa aristocraþii”, scrie Le Journal de Dimanche.

Existã ºi “impozitul
de solidaritate pe avere”

Reamintim cã în Franþa “impozitul de solidaritate pe avere”, (ISF) a fost
introdus în 1989 ºi este plãtit de persoanele fizice ºi de cupluri (familii)
cu un patrimoniu net de peste 790.000 de euro. Este un impozit progresiv, aplicat eºalonat într-un procent între 055-1,80% din valoarea
bunurilor (conturi bancare, bijuterii, imobiliare, etc.) care depãºesc plafonul amintit mai sus. Acest impozit succede “impozitului pe mari averi”
(IGF), introdus în 1982 de Guvernul Mauroy, dupã câºtigarea alegerilor
prezidenþiale în 1981 de cãtre François Mitterrand (Partidul Socialist).
Acum creºterea impozitului intervine dupã ce unii dintre cei mai bogaþi
oameni din Franþa au cerut Guvernului sã rezolve problema deficitului
crescând taxele pentru cei bogaþi.Premierul Francois Fillon a declarat cã
mãsura va rãmâne în vigoare pânã când Franþa îºi va reduce deficitul sub
3% din PIB, limita stabilitã de UE, ceea ce ar urma sã se întâmple, potrivit estimãrilor, în 2013. Parisul plãnuieºte sã-ºi reducã deficitul cu 5,7%
anul acesta, 4,6% anul viitor ºi 3% în 2013.

“Stãpâna” L’Oreal vrea taxe mai mari

De altfel, 16 directori de companii, printre care cea mai bogatã femeie
din Europa, moºtenitoarea L’Oreal Liliane Bettencourt, s-au oferit într-o
scrisoare deschisã, publicatã pe site-ul Le Nouvel Observateur, sã
plãteascã o “contribuþie specialã”, în spirit de solidaritate. Printre semnatari se mai numãrã directorul companiei petroliere Total, Christophe de
Margerie, Frederic Oudea de la grupul bancar Societe Generale ºi JeanCyril Spinetta, de la Air France. “Noi, preºedinþi ºi lideri în industrie,
oameni de afaceri, bancheri, am vrea ca cei mai bogaþi oameni sã fie
obligaþi sã plãteascã o “contribuþie specialã’”, au scris ei. Autorii au explicat cã au beneficiat de pe urma sistemului francez ºi cã, atunci când
finanþele publice ºi accentuarea deficitului “pun în pericol viitorul Franþei
ºi Europei, iar Guvernul cere tuturor solidaritate, pare necesarã o contribuþie” a oamenilor bogaþi.s
Dan Marian

