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1-2 pasiūlymai
Sumažinti žmonių, gaunančių kažką artimo
minimaliai algai, pajamų mokestį:
 siūlau grįžti prie Kuodis (2009), „Kaip reformuoti mokesčių
sistemą“, Valstybė, siūlytos pajamų neapmokestinamo
minimumo diferencijavimo formulės, kuri faktiškai buvo
neutralizuota dar ir Sveikatos draudimo mokesčio įvedimu.

Įvesti laipsniško paramos mažinimo (phasing-out)
institutą:
 tai padės sumažinti implicitinį sprendimo dirbti
apmokestinimo tarifą (implicit tax) (plačiau apie
implicitinius mokesčius žr. www.ekonomika.org,
2010.01.27: „Atskiroji nuomonė dėl socialinio draudimo ir
pensijų sistemos reformos“.

3 pasiūlymas
 Kiek įmanoma atsieti nepiniginę paramą
bedarbiams nuo bedarbio statuso:
 pirma, tą padėtų pasiekti virtualių sąskaitų „Sodroje“
sistema. Plačiau apie šį pasiūlymą žr. www.ekonomika.org,
2010.01.27: „Atskiroji nuomonė dėl socialinio draudimo ir
pensijų sistemos reformos“;
 antra, galimybė skolintis iš tos virtualios asmeninės
sąskaitos, pavyzdžiui, sveikatos draudimo mokesčiui
sumokėti. Plačiau žr. www.ekonomika.org, 2010.03.26:
„Dėl pasiūlymo įvesti socialinio kredito sistemą Lietuvoje“,
kuris, mano nuomone, tapo dar aktualesnis dėl
nesumokėtų sveikatos draudimo įmokų „skandalo“.

4-5 pasiūlymai
 Apsvarstyti galimybę Lietuvoje įvesti Uždirbtų
pajamų mokestinį kreditą (Earned Income Tax
Credit, EITC), pasiteisinusį JAV:


EITC taip pat sumažintų sprendimo dirbti nors ir dalį
dienos implicitinį apmokestinimą.

 Visą socialinio draudimo įmoką turėtų mokėti
darbuotojas, o ne darbdavys:





tai padidintų algą „ant popieriaus“ (žr. lent. kitame psl.);
kadangi pinigai eitų į žmogaus individualią sąskaitą
„Sodroje“, jis taip lengvai neatiduotų jų darbdaviui
ryždamasis imti algą vokelyje, ir tai padidintų žmogaus
pajamas su visomis pasekmėmis sprendimui dirbti;
vizualiai sumažėtų mokesčiai. Tai svarbu pinigų iliuzija
sergantiems gyventojams

Socialinio draudimo įmokų dalių
perskaičiavimas

6 pasiūlymas
 Diferencijuoti minimalią algą pagal amžių (iš
www.ekonomika.org, 2007.02.26: pasiūlymų sąrašas
LR Vyriausybei „Ekonominių reformų prioritetai
2007“):
 amžius – nekeičiama charakteristika, todėl nėra
galimybių manipuliacijoms, kaip, tarkime, diferencijuojant
pagal rajonus (Vilnius versus Akmenė);
 darbo našumas gerai koreliuoja su amžiumi – jauni
žmonės paprastai ir mažai našūs/kvalifikuoti.

6 pasiūlymo “nekonstitucingumas”
 Kai kurie komentatoriai kritikuoja šią idėją, neva ji
įteisina diskriminaciją amžiaus požiūriu.
 Atsakymas:
 kalbama apie MINIMALIĄ algą, o jei jaunas žmogus yra
našus ir uždirba daugiau – tai jam minimali alga nėra
problema;
 tiksliai išmatuoti žmogaus patirties/kvalifikacijos nelabai
galima, todėl ją tik APROKSIMUOJAM žmogaus amžiumi;
 tai atsakymas apie „diskriminavimą“ – jei galime
„diskriminuoti“ pagal našumą/patirtį (mokėti našiam
daugiau), tai čia neina kalba apie diskriminavimą „pagal
amžių“, – jis tik aproksimuoja tą našumą/patirtį;

6 pasiūlymo “nekonstitucingumas”
 Kitų šalių konstitucionalistai/interpretuotojai kvailesni?
(žr. lentelę)

6 pasiūlymo “nekonstitucingumas”
 Žmonės sako, kad LR Darbo kodekso 2 str. „Darbo santykių
teisinio reglamentavimo principai“ neleidžia diskriminuoti
dėl amžiaus:
 1. Šio Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams
reglamentuoti taikomi šie principai <...>:
 4) darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir
šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų,
priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms
organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų
dalykinėmis savybėmis;

6 pasiūlymo “nekonstitucingumas”
 Bet dėl visų aukščiau išvardytų priežasčių (nors tai
interpretacijos klausimas) problemos dėl diskriminacijos
nematau.
 Jei teisininkai nutartų kad yra – galima keisti įstatymus,
kurie neleidžia mažai našiam jaunimui legaliai dirbti
(pavyzdžiui, moksleiviams nedidelėse kavinukėse
paprastus darbus).

