Gelir vergisi düşürülsün!
Çalışanlar için daha fazla ücret!
Avusturya`da, çalışanlar açısından ağırlaşmış ve gittikçe dahada derinleşen bir yük haline gelen gelirvergisinin yanısıra, vergi düzenlemesindeki adaletsizlik gerçekliğinden hareketle ÖGB ve AK, gelir vergisi
düşürülsün! başlıklı kampanyasında haklı ve kacınılmaz olarak bir vergi reformu talep etmektedir. Vergi
oranının %25 düşürülmesi yaklaşık olarak 1,4 milyon emekciyi kapsamakta. Bu kesimin yıllık geliri mevcut
durumda gelir vergisi ödemek için esasta çok düşüktür.
Yanlız ÖGB/AK modeli imkanlar ve gerekliklerden çok uzak bir kampanyayı ifade etmektedir. Ücret vergisi konusunda ÖGB/AK modeli ile talepsel düzeyde oluşturduğumuz KOMintern modeli arasında bir
karşılaştırma yaptığımızda ise, ÖGB/AK modelinin toplumda yüksek gelirli ve en yüksek gelirlilerin lehine
ve çıkarları temelinde dizayn edildiğini görebilmekteyiz. Bu anlamıyla ÖGB/AK – modeli kampanya öncesinde vermiş olduğu sözü tutmamaktadır.
Anja Gruber, 32 yaşında, 2
çoçuk annesi ve yaşamını
tek başına idame etmektedir.
Kalifiye
eğitimini tamamlamış
ofis çalışanı olarak
haftalik 30 saat
çalışmaktadır.
Mevcut durumda 1.300 brüt/
1.091,09 net kazançı vardır
Yılda, net üçretdeki
yükseliş:
ÖGB/AK-modeli + 340
KOMintern + 1.876,73
ÖGB/AK – modelinin vergiye tabi olmayanlar için fazlasıyla yetersiz bir
“hafiftletme/iyileştirme“ öngörmektedir. Yaşamını tek başına idame edenler
için, negatif vergiden geri yararlanma
imkanını bütün olarak öngörmemektedir. Bu durum özellikle, düşük gelirli
ve yaşamını tek başına idame eden
ebeveyinler için (tek başına ebeveyin
olanlar için) vergi kesintisinden geri
yararlanmanın önünü kapatmaktadır.

Osman Demir, evli ve 45
yaşında. Kalifiye eğitimini tamamlayan (diplomalı) sanayi
işçisi olarak haftalık 38,5 saat
çalışmaktadır.
Mevcut durumda 2.800 brüt/
1.810,75 net kazançı var
Yılda, net üçretdeki
yükseliş:
ÖGB/AK-modeli + 1.476
KOMintern + 2.182
ÖGB/AK modelinde, aylık 2000 €
brüt kazancı olanlar, oran olarak %9
ile dikey bir şekilde yükselen vergi
grupu içerisine düştükleri için gelir
vergisi oranının ançak %34 kadar
düşmesi düzeyi ile yararlanabilmektedirler. Tabi bu duruma yararlanabilmek denilirse. Kalifiyeli çalışanlar
açısından mevcut olarak bu durum
vergi oranında sınır oluşturmaktadır.
Bu kesim, ÖGB/AK modelinde daha
fazla ödemek zorunda kalmakta
ve ücret vergisinin olası olarak bu
şekilde düşürülmesinden esasta hiç
bir düzeyi ile yararlanmamaktadırlar.

Peter Casagrande 40 yaşında,
bekar ve bir şirketin yönetici
kademesinde.
Mevcut durumda 8.000 brüt/
4.441,21 net kazançı var
Yılda, net üçretdeki yükseliş:
ÖGB/AK-modeli + 3.140
KOMintern +1.174
ÖGB/AK modeli,
Avusturya`da üç basamaklı
vergi sisteminde en yüksekteki vergi oranına “henüz”
ulaşamayan yüksek gelirli kesimin lehine birkez
daha olanak sunmakta.
(En yüksek gelirli kesim
Avusturya`da mevcut
vergi düzenlemesinden
kaynaklı olarak güçlü bir şekilde
kar elde etmektedir). Bu kesimler,
Avusturya`daki vergi hesaplama
oranında henüz %25 oranında
düşürülmesi muhtemel olan bir vergi hesaplama oranı içerisinde kaldığı
için, ÖGB/AK modelinden aynı
şekilde karlı kalmaktadırlar.

Konuya ilişkin geniş broşür, KOMintern modeli ve aynı zamanda ÖGB/AK modelinin analizi ile info@komintern.at mail adresi üzerinden temin edilebilinir.

