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Поштовани г. Јанковић,
Унија послодаваца Србије је у протекла два месеца примила више од 70 позива жена
предузетница које су се суочиле са проблемом који угрожава опстанак њихових
предузетничких радњи, а самим тим и њих и њихових запослених. Наиме, Пореска управа
женама предузетницама тражи да дупло плаћају доприносе (обавезно пензијско и инвалидско
осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености) у периоду када оне
остварују право на накнаду зараде ради породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.
Оваквим поступањем пореска управе крши основни принцип и сврху Закона о
финансијској подршци породици са децом, конкретне одредбе Закон о пензијском и
инвалидском осигурању, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање и на крају
Закон о порезу на доходак грађана, ближе објашњење проблема Вам достављамо у прилогу
овог дописа.
У име свих жена које су се нама обратиле за помоћ молимо Вас да случај узмете у
разматрање јер се ради о проблему који ће уколико се не реши довести до низа проблема, а
пре свега до:
1. Смањење наталитета,
2. Смањење броја жена предузетница (којих и онако већ има мало),
3. Повећање незапослености (која је већ алармантно висока),
4. Смањење буџетских прихода (који су све мањи и мањи јер нам је привреда у
рецесији),
5. Повећању броја лица који раде у сивој економији.
Ове последице произведене понашањем државних органа су управо оне против којих
се декларативно бори Влада Републике Србије кроз низ стратегија, акционих планова,
програма и пројеката. У то име Вас молим да спречите дискриминацију жена предузетница
пре свега у односу на жене власнице привредних друштава, а онда и у односу на запослене
жене и зауставите флагрантно кршење низа закона.
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