Anemična kasa Srbije
Ili kako je premijer opisao stanje u državnoj kasi na konferenciji za novinare 25.6.2015.
(transkript)
Kasa države Srbije je danas, ne mogu da kažem u apsolutno idealnom stanju, ali je zdrava bar
koliko ova zdrava srpska jabuka koju sam doneo za vas. Malo je kasa u Evropi koje mogu
takvim stanjem mogu da se podiče.
Video sam da pojedini opozicioni lideri ne znaju razliku između bruto domaćeg PDV i bruto
domaćeg proizvoda a vodili su državu. Nije ni čudo što nam je država u ovakvom stanju kad ni
ovo nisu znali. Bruto domaći PDV nam je gotovo tri milijarde veći nego u istom periodu prošle
godine. jun 2014, jun 2015. godine. To je pokazatelj crvenih krvnih zrnaca I da polako ali sigurno
idemo napred. Taj naš uspeh I ta naša pobeda je najbolji odgovor na sve nepravde sa kojima se
kao narod suočavamo.
Kaže, smanjiše plate i penzije i "uštediše" 500 miliona €. Kao posledica, padoše poreski prihodi
za 650 miliona evra. Dodaše nešto “Hvaljen Vučić”. To je valjda neki trik koji ne razumem.
Poreski prihodi na nivou države su za period januarmaj 2015. za samo 15,7 milijardi veći, to mu
dođe 140 miliona evra. Slagali su za samo 800 miliona evra u prvoj stavki. Sitnica. Za samo
prvih pet meseci slagali za 800 miliona evra.
Kažu, prihodi od poreza na dohodak građana za prvih pet meseci ove godine za 20 odsto manji
od plana. Trebalo je. Na sreću nisu. Veći su od plana I nema nikakvog pada, ima rasta, kao što
nema pada ni u platama, jer su porasle plate u privatnom sektoru. Imamo veće uplate u PIO
nego što smo imali ikada ranije I u pojedinim javnim preduzećima od RTS, EPS I drugima su se
igrali koeficijenatima kao I uvek, jer nama prijave da su smanjili za deset odsto, a u stvari smanje
tri do četiri odsto, izigravaju državu. Tako da je I to jedan od razloga zašto nemamo smanjenje
plata. Tako da je I to notorna neistina.
Kažu, prihodi od PDV su za 25 odsto manii od plana. Ukupni prihodi od PDV su za 9,3 milijarde
veći nego u istom periodu prošle godine. Dakle, bruto domaći PDV je tri ipo milijarde veći,
povraćaj PDVa nam je za pet I po milijardi veći nego tada. Ne znam šta da kažem na to. Ako I
jedan podatak nađete da je blizu istine, recite mi.
Kažu da su prihodi od akciza u prvih pet meseci 18 odsto manji od plana, akcize na duvan 24
odsto manje od plana, a akzice na duvan 22 odsto veće od plana. Samo za 50 odsto slažete I
šta vas briga. A ja mislim da je bolje da pitamo MMF I Svetsku banku I neke stručne ljude. Bolje
da oni daju ocenu nego ovi stručnjaci što ne razlikuju bruto domaći proizvod od bruto domaćeg
PDV. I još me tako napadaju. I da ne brinete, pošto kažu das am ih se mnogo uplašio, eto mene
sledeće nedelje u Narodnoj skupštini da me pobede kao I obično

