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X. СЕДНИЦА 

ЗАКОНОДАВНОГ ОДБОРА 
ИЛГОДИЕ СКУПШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II СЛОВЕНАЦА 

држана и>. новембра 1921. год. у Београду. 

Председавао Председник Миша Трифуновић. 
Заменик секретара др. Љуба Поповић. 
Прноутни рсфгрттн  Министарства Михајло 

IlpoTiili и Водопивец. 
(Почетак у (7 часоваО 

Председиик Миша Трифуновић: С(тварам 10 
седницу ЗаЈсонодавнор ОдО(Јра. Молим да изволите 
чутп зацисник арошле седнице. 

Памеиш; С(ч;|)('тау)11 др .Љуба Поповнћ чита 
записник орошле ТХ. седнице. 

Председник Миша Трифуновић: Прима ли 
Одбор записник? (ПримЈа.) Записник је.примљеп. 

Молим да чујете мрлбе. 
Заменик сбкретара др. Љуба Попавић чита 

молбе: 
а) Социјал-демократска странка из Трбовља 

MUHI. да се ne укида Министарство СоцијаЛпе 
По.ппикс, vnvliciio пододбору за Цептралну 
управу; 

б) Савез добровољаца моли, ла се ne укидп 
Министарство Социјалне Политике (упућопо од- 
бору за Централну Управу.) 

По том чита извештај свкција: 
a) I. секција прдиоси извоттаЈ o преглслу 

уредаба Министарства Трговине списка бр. ;■-. 
и 43.; 

("0 з. секција подноси извештај o уредби бр. 
зо. Министарства Народног Здравља и o уредби 
бр. 118. MimiicTaiM YH;I ФппаншЈм: 

в) I. секција подноси извепггај o враћеној 
уредби бр. списка  21. ЛГинистаротва Финапсија; 

г) i. секција подноси извештај o уредбама 
Министарсгва Тргоштг од броја 44.-48' списка 
уредаба Минист^рст ва Трговине; 

д) V. одсек подносв и.-шоштај b уредбама Мк- 
нистарства, Пољопривреде под бр. 8.. п. п n. 
списка уредаба. 

ГГредседник Миша Трифуновић: Omi he со 
извештаји отавитн на диевнн ред, кад na то бу и' 
мотућпости. 

Оад прелазимо на дневни род. Па дневном ji1 

реду, као што знате, протрог извештаја Т. одсека, 
који се тиче порезне политике. Ми смо догали до 
броја 68, списка уредаба. Молим г. известиоца да 
прочита. 

Известилац др! Славко Шсћеров (чита): 
»Овом се уредбом мен>а чл. lio. Закона ci ионо- 
полу дуванау толико. mro предвиђа подизаве фа- 
брика дувана у појединим местима, што се има 
вршити no предлогу самосталне монополске 
управе и Мииистра Финансија a no регаењу Ми- 
irncrapcKor Оавета. 

Одсек предлаже, да се ова измена примв и 
озакошкс. 

Председник Миша Трифуновић: Господо. 
отвара се претрео. Овде има код Целе уредбе само 

једна измена. Отварам иачелни претрес. Жели ли 
кого i да говори? (Нико се не јавља.) Прима лл 
Одбор у начелу ову уредбу? Код ове измене има 
лн приме [аба? (HeMia..) 0 (бор je примио ову уредбу 
с овом изменом. Ондр можемо пристутштн дефи- 
miTiiiaioM изгласавању, поигго je само ово je ma 
нзмена коју сте Ви примили. Молим г. секретара, 
да изволи гфозивата господу посланике. Гласаће 
се за« и против«. Onaj који je за« гласаће »за«, 
a који je   иротив« гласаће   против«. 

Замеиик секретара др. Љуба Поповић про- 
зпва иосланлке. 

(После прозивке.) 
Председник Миша Трифуновић : Госио ii>. 

гласало je свега 16 посланика »за«. Објављујем, 
да je ова уредба da оиим изменама примљена. Из- 
волите чути дал.с. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ha реду je 
број 75 списка уредаба, правилник за Есатастарски 
попис земљишта у Србији и Црпој Гори број 2;142 
од 31. јупа 1020. годипе »Службене Новине« број 
Ч71/-10. и број 76 списка Уредаба, упуства за упис 
и увршћавање зе!Мљишта у класе у Србији и 
Upnoj Гори број 2250 од 14. августа 1920. године 
Олужбене Нбвине« број 274/20. Одсек предлаже, 

i.; е iipiiMc пошто се тичу у главноме техничкога 
гачнна рада, a заспивају сс на чл. 125 и 128. За- 
i ona Краљевине Србије o непосредном пррезу од 
i , :>. 1884. године. 

[Тредседник .Миша Трифуновић: To je једна 
Н( i i fii.iip и обе уредбе имају везе. Начелне дис- 
кусчје нема. Ja hy их ста^ити на гласање. Господа, 
која су за то, нека изволе седети, a господа, којја су 
»n'po'MiB«. нека изволе устати. (Сбв реде.") Обја- 
i./i.vjcM. ia су обе уредбе примљене. Изволите чпи 
даља 

Иввестилац др. Славко Шећеров: Одсек пре- 
i гаже, да се прими са предложеним изменама 
уредба број 28 списка уредаба o порезу на цо- 
CIOIUIII промет од 27. јупа 1921. гбдине Службене 
Новине« број 19-1/21. Важв за целу територију 
Краљевине и ступила je у жив'6т i. октобра те го- 
дипе. Њоме се укида, односво замбњује »порез na 
пословии обрТ'. a битна je разлика у уоме, mro се 
noiiiiM порезом порезује целокупав промет пг.арп 
и услуга цзвршев уз накнаду у земљи гако, да je 
увоа и извоз потпуно слрбодан. Њиме je обухва- 
ln'ii целокупав привредни живот, a вођено je на- 
рочито рачуна o степену развитка Eianie народне 
привреде, o социјалним потребама иаше друштве- 
чс и привредне оргав^зације. Пре подношења ва 
iioTimr Круни, iipnm.ia je без стварних измена 
кроз Џривреднн Оавет, a приликом самог подно- 
mcii.a претрпела ј;1 мале измене и доиуш'. Тако у 
члану 8. под тачком 2. a) и 12. унешдна су субјек- 
тивна ослобођења земљорадннка n ситних занат 
T.inja. a у члану 11, брисав je други став, који je 
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предвиђао иаграде na подказиваље. Међутим се .\ 
законима o гаксама, ионополу и церинв свуда на- 
лази као превентивпа мера цаграда подказива- 
чима и та мера свуда показује ефикасно дејство, 
a ешко овај нови порез греба да да држави годи- 
mii.ii ириход од близу loo.ono.ооо -H пошто му je 
главна рснова савесност пореских обвезника, го 
одсек сматра, да провађање и примена Оез јаке 
кснтроле не могу пружити држави аредвиђени 
приход, na би требало аналог^го осталим законима 
o државним приходвма и у овој уредби т.\ меру 
оставити, 

Стога Одсек предлаже, да се члану 14. дода 
ион став, који гласи: »Ko пореској власти поднесе 

[оставу] o оштећењу државе v смислу чрана 12. 
ове уредбе, добија у колико се на основу те доставе 
оштећење заиста утврди, на име награде ■i'->'/( 6д 
фактично ii.iii.iiiliriic суме na име казие; Име под- 
казивачево држаће се у тајности. Чиновницн, ко- 
јима извршење рве уредбе пада у њихову ду- 
жност, немају права на те ваграде . 

Молим господина председника, да отвори 
претрес у начелу. 

Председник Миша Трифуновић: Господо, 
отварам дискусију у начелу o уредби број 28'. o 
порезу na пословни аромет од -27. јуна. 1921. ro- 
дине »Службене Новине« број t9i./2l. 

Реч нма господин Ђоновић. 
Јован Ђоновић: ГоспоДо, ja знам да je ио- 

1реба дрлсавна, да се сваки закон поштује n да се 
mi један не изигра. Али o начину, којп je (ржава 
улотребила да натера људе да поштују једаи зи,- 
кон, може сс дискутовати. Овде! je аредвиђен је- 
даи начин, да се натерају људи да поштују овај 
закбн, a то ju: награда 110тказивачина! Ja се j 
принципу ca такоиом јсдиом .M('[)(IM. којом he се 
натерати људв на поштовање овога закона, не 
могу да сложим. Мени с"е чини, да je та uepa не- 
морална и да она заводи једну врсту официјелие 
корупције. Ja će с тпме не слажем. Био бих зато 
ца људи, Kojii воде аослове и раде, треба да воде 
књиге, a те књиге може власт да контролише кад je 
иотреба. 11III;,II;II c- ии могу сложиги, да држава 
сили људе преко потказивача, a ие својим ауторв- 
тетом да првјављују сбој промет и своје приходе. 
AKO TO не избаците из ове уредбе, ja ау гласати 
npoTiii; u,с 

Дј). Анте Дулибић : Ja се, господо, потпуно 
слажем са господом предговорницима. Ог,о je једаи 
порез тако опћенит да обухвата готовО рећи свс 
грађане 1шко лекаре тако и адвокате, занатлије, 
обртнике и трговце и свакл je подложев томе по- 
резу. Сад где постоје партијске страсти п где uo- 
стојс велике изборие борбе, тај порез неће битв 
иишта друго него једно вечно шиканирање сва- 
ког појединца. II кад се још томе дода ова на- 
града, од 2ђ% од суме, које трсба држава да 
прими. менн се чини, да je ona ствар чак п немо- 
рална. ('a тиз разлога, господо, ja сам цротнвав 
овом закону у колико буде садржавао ову одредбу. 

Јанко Рајар: 11 ja се иотпуно слазкем са го- 
сподом, која су преда мном говорила, да je ово не- 
морално, да би се потказивачима исплаћивала ма 
каква награда. Стога ja не бих могао гласати за 
ту уредбу ако би то остало. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja сам пот- 
пуно разумео разлоге, које ћаводе говорници, али 
ми смо само због тога, што то постоји у многим дру- 

гим струкама. као код монопола и Tpoiiia])iiii('. т\ 
потказивачку награду задржали и овде. To па- 
грефивање je иотребно. јер знамо да финансијсна 
служба није тако добро организована да би се пот- 
II\ no мог.то остопити na гавесност чиновника, a 
поред тога што држава на овај пачпп долази до 
великВх орихода. Али ако nn од тога аравите пи- 
тап.с можемо o TOMI; говорпти у специјалној рас- 
прави na кад будо гласање, можемо се <> томе спо- 
разумети, a рад бв се могла у пачелу примитн ова 
уредба. 

Председник Миша Трифуновић: Kao што сте, 
господо, чули; господин известилац вам je напо- 
меиуо, да Ке се код овога члана у специјалној де: 

бати задржатк и дати своју нзјаву. (Чује се: Врлр 
добро,) 

Војислав Лазић: Ja мпслпм да, кад je овде 
на претресу једар фивансијска закон, даје требао 
да буде присутан и гослодив Министар Фиваи- 
сија, то да чујемо и његово иишљење како у na- 
челу o вредности оамога закона, тако и у поједи- 
ностима o појединим одредбама. To je једво. 

Друго, мп се ne мржемо рложити са овом на- 
градои аотказивачкш. Сматрам, да би се овом 
уредбом створила могућноот за разне злоупотребе 
n да би тп потказивачв наносили штете како по- 
јединцима, тако и самој држави и мп смо стрга 
против ове уредбе како овдс гласи. 

Pciliept'iiT Мпппстарстиа <l)imai[ciija Михајло 
Протић: Ja Moi'.v само толико да кажем, да се та 
награда аотказивачима ие даје државним и само- 
viipaniin.M чиновницима-. Ta награда постоји у 
свима фискалним законима, као у закону o тро- 
inapniin. у закону o таксама и монополу. Дакле, 
исто тако као што je и таксу и трошарину иемо- 
гуће свуда ваплатптп n сваког поједипца оптере- 
тптп. исто тако и код овога пореза немогуће je од 
стране државних oprana да се све види n сазна. 
Ту пам највише могу аомоћи сами граЗЈани, јер 
ОНИ iiajno.'nc ;',iiajy имовпо стап.е појсдппаца. 111то 
госгшда Нвка ка:к'у, да ji' то пеморалпо. ja палаппм. 
да то нијс неморално. To постоји у свима фисвал- 
umi законима и то није nonmia n мнслим, да то 
трсоа n рвде да остапс. 

Јован Ђоновић : Ja бих замолио господина 
референта да се изјасни,- да ли име тога поткази- 
вача власти држе у тајности? (Референт Мипи- 
старства: Наравир.) Кад je тако, значи, да je то 
шкакљиво, чим му се име држи у тајиости. 
To je само довољво да свакога убеди, да je 
ствар неморалва и ja немам шта вишб поводом 
овога да кажем. Држава мора срађанстси васпита- 
IMIII грађане, a не упућивати na пут ^орупције. 

Председнив Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив Осман Виловић. 

Осман Виловић: Господо црводом one за- 
крнске уредбе o пррезу na послрвнв обрт, noja je 
данас na дневнрм реду, хоћу даупозорим Закрно- 
давни Одоор na nci;c момсптс којп сс појап/пују у 
најширим слојевима namer тооименог народа без 
разлике вјере и народнрсти. Чињеница je да данас 
крд нашег народа влада силнр пезадовољствр и 
m |iacim,i()-,i,Tii,('. To незадрвољствр дрлази ne самр 
рд несређенррти прилика у нашем јавнрм и полн 
тичкрм животу у опште, негр и наррчитр зббг не- 
уређенрств валутс поопупл.пиања .кпр.-.та n njio- 
висркш државних пореза, даћа и намета. У да- 
пима n:)rpal)iii!an,a name швде дрЖаве требалр nn 
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да позвашг фактори нмају внше обазривостн према 
шфодном расположељу те да OBIIM II оваковпм 
уредбама иеизазивају jom већег огорчења и итх- 
довољства у народу. Наш je народ без разлике 
нјери ]i народноста свјеотан, да неће моћв сносити 
и постбјеши цореза, a камоли нових, који би сс 
iiMa-iiii спровађати овкм законом с обзиром на те- 
шке нашв окоиомске дрилике, у којима се нала- 
зимр и na ПЈИвштнвпу трговину и обрт nam. Ради 
тога се с правом наш народ буни u арохестира 
протл п one законске уредбе o џорезу на пословни 
обрт. Оиај заков. којп сс иа-мјсраиа сировости, no- 
гађа у врвом реду наше кбнсументе, јер he ов upo- 
узроковати поскупљивање жнвежппх намирница 
и у рпће поскупљивање живота. Овај закон погађа 
трговину и обрт, јер терети грговце и обртшше 
двоструком стопом пореза, a го се противи и фп- 
Ешнцијалној.снази тих пршвредника п приндишша 
финанцијрне знаности. Принцип финанцијалце 
знаности дозврљава оптерећење цјелокупног до- 
хотка грађана до највећег износа од петнајст про- 
цената. Примјењивши овај принцип можемо на- 
даље констатирати, да се досадашњи порези крећу 
између двадесет осам до тридесет и два процента, 
који терете свеукупни доходак наших грађкна. 
Усвјајањем овога закона односно пбреза на no- 
слоинп обрт погкачс та порезна стопа im двОстру- 
ini износ. Овај терет однос&о нови порез немогу 
mi тргоици im обртници подноситн и посљедица 
he бптп да те двије привредне гране доведемо у 
питање. 0вај задсон и технички неће се мрћи про- 
вађати, јер изискује повећање персонала код поје- 
диних порезних уреда. a,-ово повећаље у дана- 

. niiMiM c'iauiiM нашим приликама није могуНе из- 
i:i'<-Tii. llocTojchii шфсоиал 1;ако nche моћи и Овога 
посла свлаДавати, стога доживјећемо код порезних 
уреда велике заостатке, a у савезу с тимб и успјех, 
који нас неће im у волико задовољити. Овакови 
закови односно иорез на иословии рбрт имаду u 
Jom неке друге модерне државе na иоименце напо- 
мир>ем Француску, која такођер нмаде у својој по- 
реској полптпци исти овај порез. МодернаФран- 
цуска бави се у iiajiiomije; доба мишљу, да овај 
aopeia из своје политике избаци, јер je иепракти- 
чаи. неправедан и несразмјвран прама економској 
п финанцијадној сназн '^раицускога народа, na 
кад ова констатација вриједи за једну модерну 
Француску, која je куд и камо напреднија од nar. 
i'o unco MopaSa бп вриједити n за нас n name при- 
лнкс, im да тога опробапог закопа у овоју пореску 
полнтнку ле увађамо. 

Још једна јака околност пмадс, која говори 
протд овом порозу, a ту околност налазимо у 
слабом или никаквом госиодарсљу са државним 
имстком, прпходима ir расходпма државним у no- 
мањкању евиденције државне активе и пасиве, 
државних дугоиа и тражбина те евиденције o цЈе- 
локулној финанцијалној снази наших грађана; Ha 
једној се страшг расипа државни иметак, a иа 
другој страпи повећају со ^)жавнн аорези без 
икаквих сталних подлрга у једној неописијвој ие- 
Јасиоћи ir иеизвјеспости, како и na који пачпп мп 
финанцијално стојимо и с чиме расиолажсмо. Зато 
бн гребало Министарство финацсија, да се потру- 
дп, na да нам изнесе јасну слнку споменутих мо- 
мената н да се цотруди, да досадашље све зао- 
стат1;е пореза убере. 

Прије неколико дана доживјели смо ми ов- 
ђе, господо, значајну изјаву ррферента министар- 

ства финансија, крји нам je устврдио да у Србији 
и Дрпој Горп mije у onlio ратип иорсз убиран нити 
je повећана земљарина за те крајеве разрезаиа. 
Док се тако у Србији и Црној Гори иоступа, код 
иас се у Босни за ратии порез, земљарину и друге 
порезе продаје и задњи комад аокућсгва, не само 
то iKM-o се код нас н инвалиди плијене и продају 
HM се na јавној дражби oim пред.метн са Eojn.\i;i 
своју егзистенцију оривређују. Олучај, који će je 
одиграо ових дапа у Београду са ипвалпдо.м 111;)- 
iiiKiinoM Мустафом из Бооанске Градишке, који je 
дошаО у nam Клуб да му пптервеппрамо у пптаљу 
његовог ратпог пореза, којп изнаша 9.000 li', a за 
KOJU му порез се продаје коп> и кола с чиме je за- 
ршрвао егзистенцију своју. Taj je инвалид, тоспо- 
до, без обадвије руке потпунб небпособан за сваку 
иривреду, коме би требала држава да даје пен- 
зију, a ето како видимр, \olie се да се томс човјеку 
одузме n задња могућнрст зараде и живљеаа. 

Гл^даћуји све овс аномалнје пред собом nc- 
могу гласоватп за ову закопску уредбу, иа молим 
Законодавни Одбор, да се ова уредба одложи до 
буџетске расираве. У том времену иека на.м госпо- 
дин Министар фшалсија изнесе јасну слпку др- 
жавне автиве и пасиве и нека нам изнесе основу, 
како лшели у своме ресору штедњу провести н на 
који he начин завести бо.м.у рационалност у упра- 
г.п ca државним иметвом и какр мисли сва др- 
жавна 11ред.узећа оживјети и њдгову активпост no- 
вратига. У непосредној близрни мога родног 
мјеста"Тузле у Кр^ци n Симвт-халу налазе се др- 
жавна предузећа и то рудокоп угл.епа и твориица 
соли. У OI;IIM државним предузећима не влада ни- 
какво рацпопалпо господарење, na у тим ћредузе- 
liiiMa, господо, милпјупи n мплпјупп дрлгавие пмо- 
liime пропада и тоие. Слично te бити 6и1урно и са 
ссталим државшш предузећима name Краљевине 
im. бп требало, да се позВ^ни фактори мало бољв 
и интензивније позабаве овим питањима, na сам 
мпт.ч.еп.а. да ће Moini господпп мппистар финан- 
сија im истакнути начин наћи нове нзворе за по- 
криће дефицита за прорачун 1922. n тпме поште- 
дптп n онако нначе слабу фицанцијалву снагу na- 
mer парода. 

C тиме сам ja свршио са изјавом, да ћу npo- 
■ini! тога закона из наведених раздога противно 
глассвати. 

Извеотилац др. Славко Шећеров: Ja се ne 
бпх могао сложити са господином Виловићем. Ja 
не сматрам, да je овај порез неправедан и непра- 
вичан. Господо, наша држава, која je у врло те- 
miniM финансијским пршшкама, морала je тра- 
жити извора и ona их je налазила мођу осталим 
порезим?, п у порсзу иа пословнн обрт. li'ao што je 
речено, већ onaj норсз уведен je u у другим др- 
жа,вама. Нити смо мн то измислили, нити смо ra 
прјвв уисли. Господин Вплокић каже, да je трго- 
вина слаба, из чега би излазило, да су зараде тр- 
говаца мале. Ja ne зиам na коју грговину on дил>а, 
али колико je пама познато у Беотраду, зараде тр- 
говаца нису билс п нису мале. Шта mune могло бп 
се обратио рећи, да су порезе n терети фискални, 
noju се бацају на трговачки сталеж, били мали и 
да држава mije искористила финансијску моћ, 
која лежн у трговцима. Ja вам могу рећи само ово, 
да су се приликом уписа последљега ипвестицио- 
нога зајма л.удп, који имају највише новаца, a то 
су трговцп н бапкарн, најслабије одазвали. Због 
тога; ja мислим, да nn Скупптта nn Законодавни 

л 
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Одбор не треба иарочито и специјално да штитете 
ннтересе особлто сада послг ])ата. Mu аиамо, да су 
малн трговци беа икаквих средстава стекли за 
кратко време огроман новац. Због тога се не бих 
сложио ca h гиодццом Виловићем, који каже, да 
грговина има слабе зараде и да због тога нс бн 
требало увести овај порез. 

Нетачно je гледиште господина Виловића, да 
Мшшстар Финансија треба да изнесе активу и iia- 
сиву државе na да онда пресудамо, да ли je i вај 
порез иравбдан ii.in гшје. По члану 130. Устава, 
ова уредба, подлежв прегледу Законодавног Од- 
бора, MU имамо да je прегледамо. Ово o чему го- 
вори господин Вилбвић нма да се расматра у фв- 
нансијском Одбору и Министар Фипанспја ho T.V 
разложитн детаљно. Ов je го већ Q почео, да раз- 
лржв финансијско стање земље, ]i тамо господив 
Виловић, ако je члан Финансијског ОДбора, може 
све ове податке o активв и пасивн државе тра 
•,iciiTii. Морао u!i\ нпак на крају да исправим јс- 
дну цетачност у говору господина Виловића,  да 
|'1;Дг  У   ('linlijll   il<;|)i'.!   IM   :;c.\M,imiTc   llllj('  СКуПЉаН. 
To референт Ешје казао, да порез на аемљиште у 
Србији није скупљан. РеферЈент господив Стсјиљ- 
ковић je говорио o томе какр nopo;i на ратне до- 
битн mije извршивав u то иа техничких разлога; 
jep су жалбе долазиле a нису решаване. Али [шрез 
na ратне добитн није идентичан са аорезом na 

:■- мљишхе. Фднансијска политика иаша mije тако 
двострука kao што мисли господин Виловић, који 
сматра, да je ,у појединим покрајинама  скупљав 
пореа a да с !де није скупљао. (Осман EJMJIOBHSI: 
To je гачно.) To апсолутно иије тачно и ja hy m- 
сподииа BiLTomiha у јсдиој од идућих седница o 
томе уверитн адлико je олаћан порез Овде у Ср- 
uiijn. a колико у ;iiiyriiM аокрајинама и доказаћз 
му, да то није тачно што ои каже. 

Референт Министарства Водопивец: Господо, 
овај пороз на пословнв промет взрађ( и je na ос- 
lioii.v закона, који постоје у Француској, гусији и 
Чехо-Словачкој. Овај порез имају i: друге земље 
i.ao IHTO je Италија. Ja сам био послат од стране 
господина Министра у Праг да видим, вако се je 
у Чехо-Словачкој тај аорез примењивао a тамо 
сам дошао nam у шоитту кад je Министарство 
Фипансија у Ilparv радило и аивелирадо [фвв 
закои. Сва искуства, која су примен>иван>ем у тој 
земљн добивена, ми смо веи употребили. Напри- 
мер ааушалирања иема mi француски, mi пруски 
закон, Чехо-СГловачка he имати. Ja не знам сада да 
•m je нов заков изашао у Чехословачкој са пауша- 
лирањем, алв te Чехо-Словачка увести, ако већ 
mije увела, паушалираље. 

Господин Виловић ju казао, да he битн тепшо 
примењиваае овога пореза. Билр би тешко овако, 
ако бн се од свакога и од неписмена аовека тра 
жило, да мора водити књнге. To у нашој уредбв 
mije олучај, jep мн смо у правилншсу, још више 
^пуствима, дали могућности, да се може иесто во- 
ђења књига увести паушалирање. II особито ј- 
важпа једна тачка у упуствима, које смо дали. To 
je врло карактеристично и господа he видети да 
ствар [inje тако тешко изводљива, како би мислио 
онај, кбји чпта само уредбу. У овој уреДби стоји: 
»Kao иарочито оправдапи разлози узимаће се у 
обзир лскаЛне прилике, прилике n односи саме 
радње пли предузећа, писменост^ то јест степеи 
обраловања пореског обвезнхоса односно заступ- 
пика, i.'ojn у његово име води радњу нлн преду- 

aehe. У том правцу, a нарочитр v погледу чнтавих 
кагогорнја cnopa^.v.Mi'nalic се иорпкс нласти <■ im 
једтпгм јавним a приватним представницша pa 
■ ■v\ix прнвредних грана, али he тнм мишљењима 
иридавати искл>учиво саветодавпо значење«. II 
\шиистаротво je овлашћепо no ypi (би самој, да 
може протегнути паушалиран.е и још на друге 
кјругове. Оа ia je ограничепо паушалирање само na 
ona лица, која имају грДишњи промет 10 хишда 
динара. Алп то су само упутства, која се могу 
увек мењатн и ja мислим, да господин Министар 
IH' бв имао im пта против тога, да се ова сума no- 
дигне тако, да се пзађе у сусрет u ојшм круго- 
внма; којима би вођење књига чинило потешкоће. 

Што се гнче пак самих к.њига итонијетешка 
( гвар. Књигс je једноставна, jep смо увели две 
spi re књига. Кљига   A.«, која je за протРколираие 
 рме u за оне који редовно полагку рачуне, она 
je мало компликована a га лица, која имају да 
воде такве књиге, нмају свога књиговођу, који то 
може да ваврши, дочим су књиге »a« тако једно- 
ставне, да их свакИ човек na и мало писмен (Јоже 
водити, jep on има са!мо сваки л.ш да забе.;1ен1и 
датз \: п нзнос пореза или проиета. Зато сва при- 
медбе, које би биле против ове уредбе оссбито са 
TexiiiivKiix разлога, су неутемељиве. 

Председшш Миша Трифуновић: Има реч ro- 
сподин Војислав • Газић^ 

Еојислав Лазић: Господо, иосле обј! Е>ења 
гссподина референта Министарства Финансија n 
после објашњеља референта одбора односно сек- 
ције, ja копстатујгм. да ono mije порез na трговце, 
вои ia je ог.о порез, који ne погађа пити трговце 
iiinii трговачке масе, као што je госп. Виловић 
рекао, пего да овај nopea norai)a опет произвођаче 
н потрошачке масе. Овде je господии МшшстарФи- 
iiain-iija гражио један пов uopea, он je тражио да 
утвра у државнЈ касу један иов порез, и то иислн 
учшшти na raj начин, што he се овде рећи, да onaj 
nopea важи| na порескв обрт и да he се водити 
i.'ii.mc у иојсдпмим радњама п што he се према 
тим њиховим промстпма олјк^ппатп пекакав ио- 
рез, иис [ећи да џп raj пачин самр њих оптврећујо. 
II«', госполо. ои na тај иачин оптерећује само inn- 
роке слојеве пародне, који имају да плате nopea, 
a трговцн je nehe платити, a ево зашто. Овом 
; p inoM. којом се овај nopea прописује, пије aabpa- 
neiio miTii je било могуће забранити трговцима, (a 
i ne артикле, које они кар промет у земљу уиосе, 
продају no omi.M ценама', које оу дс сада владал^ 
n.iii да се задрже na једној извесној заради, коју 
би зараду прописао зак^оц, иего напротив онв ht>, 
доносећи те артикле n иродавајући их пшррким 
слрјевима народним, подићи цене, omi he одмах 
обрачунати, шта их стаје nopea na пословнл обрт 
u повисиће цену, Плус томе урачунаће, што he во- 
дити књиге и разул1е се они nehe толико платити, 
него he се тиме користити и казаће свакоме: Јествј 
ja продајем скупље, алн продајем зато, што плаћам 
порез na обрт. Taito исто one производе, које ми бу- 

ло производили у Јземљи a крје трговци буду 
|Џ mi.in ради извоза у ннострапство, они he у тр- 
лико плаћати ј!ефтиније зато, што he они обрачу- 
патп порез, који hel бити њима наплаћјеи na no 
словни промет. Првма томе рамо je заблуда кааати 
Есако he то грговци да п [аћају и како се на овај 
иачИН ИДе HO TO. да се 011те[)сте ipmr.aMie мае,-, 
којо с.у најмаље оптерећене,  него се оптерећава 
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па^од. оамо тто се оптерећава не директно него 
na један посреднн индирекпш начин. 

ilpeMa томе, господо, ja у опште не иогу до- 
IBOJIUTH, да се na Један гаЈсав начин оптерећава 
народ и да се носле каже народу како он mije on- 
Tepehi u. пего иажите: хоћемо да вас олтеретимо, 
азлазимо ć јвдним законом да оптеретимо широке 
масе. .Vin. у том случају, ако мислите, господо, да 
се једанпут тражи пута и начина, да се било тр- 
говцима, који продају ono. mro се доноси са 
стране, oii.io олима, којв купују за извоз на стра- 
пу. стане n.i пут, да им се одреди једанпут стална 
зарада, онда тек можете казати, да се народ не 
погађа, Све дотле, докле Ешсте у стању Да то учи 
min' једним законом, који he обезбедити тргов- 
цима зараду, ла не могу већу зараду тражита него 
онрлико, колико им закол буде прописао, не мо- 
жете казати, да су они погођенн порезом a не 
народ. 

Ja сматрам, да je ono оцет једав порез, коЈи, 
l^.iVMv се, погађа народ и народне масе и зато ny 
гласати противу ове уредбе. 

Председашк Миша Трифуновић: Има реч го- 
сподив Виловић. 

Осман Виловић: ГоспоДр, ja хоћу да одгово- 
рим на две [фимедбе господина  пдвестибца  lll'- 

Господив известиоц Шећеррв устврдио je, да 
гс порез у свима крајевима једнако наплаћује. Ja 
вас уверавам, да сс |;од nac у llocmi купп сис до 
задње могућности и да св, продају куће и земљи- 
шта n да се продају алати в инструменти, којп су 
нужни за егзистенцију појединих обртника. Mu 
смо у K.I.VOV iipe неки дап има.ш један случај, да 
су једном кл.акапом аовеку Шашкином Мустафн 
заплењена кола и кои.и за продају, a го je једино 
тто м\- служи за егзнстенцију. Mu смо моралв ин- 
тервенисатн код господина Миаистра Фвпаисија, 
ia се овај порез опшше односио да му сс кола 
не (фодаду, док ре ствар не извиди. Код nac у 
Воснв поступа се са великом ригурозношћу прв 
иаплатн пбрезе, a EtaKo je у| друпш местима, ne 

i ii.\ могао казати. 
Illro ce тиче даље тврдње грсподина изве- 

стиоца, да ce ca овом порезХ)м nehe оптеретитв 
Fiapofl niriTi грговачки нити обртнички свет, то ne 
стоји. Позната чињеница, да данас свбопшти 
порез II:;IIOCII 28 до 80% читавог нметка поједи- 
паца. To je тачнр установљено, Кад ce још удари 
onaj порез, доћи he ови тргопцп na дуплу стопу, то 
he рећи до 62^ читавОг свога прихода и дохотка. 

Kohy Jom да одговорим овде господину рефе- 
ренту Министарства Финансија због онога, што 
сам устврДио, да je овај порез пепроведив. To je 
тачио. Порезни уреди су у гаквом заостатку, да ce 
у вшопш крајев1ша ne убиру nn one. своте, koje би 
гребало уоратп. a тр све ради пома^кања персо- 
пала. AKO ce навали Jom n та дужност порезним 
уредима, сумњам, да he ce постипи onaj резултат, 
i.djn ce ишчекује од овога зшсопа и мислим, да he 
oinii cai-miM нлузорна читава nama дебата n читав 
nam закон. 

Председник Миша Трифуновић: Има реч го- 
( подпп известилац. 

Известилац др. Славко Шећеров: Ja бих хтео 
да ради личпрг обавештења кажем неколико речи 
ма грвор господина Лазића n na говор господина 
Виловића. 

Пријо свега ja не мшмим. да he овај порез 
T.vhii n.in бити тежак за шцроке народне масе. Ако 
господпп .'laanii чита 'i.ian s., тамо ce ИОЖв у 
тачкн a), да земљорадницв ne плаћају onaj порез 
у погледу њихових произиода. :3i'M.4.opa;uilli; ln' 
осетити овај порез, али само у коликр ce то односи 
im његове културне потребе, кад буде куповао ре- 
цимо одело n тако даље. Међутим onaj порез ne 
тиче ce чак nn KyheBHe индустрије. Овде ce каже. 
да ce onaj порез ne плаћа за промет производа ку- 
licmic индустрије,у есолико ce њоме баре искљу- 
чиво породична чланови без помоћпића. Кад nam 
земллрадпик, особнто у Орбијн n у јужним кра- 
јевима, коЈп стојн na једаом степену кућевпе инду- 
стрије, ne троши нндустријске продукте, него ce 
ограничава na своје кућевне ароизврдб, raj сељак 
n земљорадник ne he осетити тај порез na промет, 
пего само потрошачи no варошима n варошицама 
јер кад буде з€(мљорадиик продао сврје производе 
трговцу, faj he иаатитп порез na промет и irp he 
уфачунатн у цепу потрошачу. 

liam MU je ми.то. mro могу господину Внло- 
nnli.v приметити, да je n промех свих ситних за- 
патлпЈа. којв онв оба&љају у виду зашшања са 
највише два сталпај помопника или службеиика, 
ослобођев o;i, порчза. 11 ja молим господина Види- 
Miha. да 'iMit na уму 'i.ian s. тачку 12., кад говори 
o опорезовању ситних занатлија. Разуме ce, да 
сваки порез донекле поскупљава живот и да порез 
улази у цену продуката. To je природно и o том 
псма сумње. Али noniTo земл>орадницв и ситнн за- 
патлије ne he бити рптерећени баш овим порезом. 
Ja иислим, да n земљорадницн n господив Вило- 
i.iili могу слободно да гласају за тај закоп, јер 
то je једнај пужда. Најбоље би било, ita i on- ce 
Moivio бити без пореза, алн na жалост држим, у 
држави ce повећавају задаци и она мора наћи при- 
хода, да их изврпЈује. Једав од орихода je ово. 
'' m ако amnv дауг? пзворе, ja n господив мппп- 
стар ()mnaiiciija били бисмо вам захвални, да нам 
пх каЖете. Молим, да приступите гласању у на- 
челу. 

Председник Миша Трифуновић: Вш^е нема 
пријављених говорника. Приступићемо решењу у 
пачелној дебати. Ja hy ставити na г.тасап.е. Ko jn 
за то. да ce ona уредба у начелу прими, нека 
i;.,i .m седети, a ко je против, иека пзволв устати. 
(Др. Славко Шећеров: Без овога додатка.) Седам 
je устало, a содам Je оста.то гсдгтп. Ла liy стапптп 
обратно. Грспода, noja су аа-то. да ce ona уредба 
v начелу прими, нека наволе устати. (Устају ce- 
дморица.) Дакле orier једнакр за, једнако против. 

Према томе, господо, у начелној дебати ona 
уредба mije примљена. (Глас; Да ce вратп Одсеку.) 

Нзвестилац др. Славко Шећеров: Ja бих мо- 
.ino. да ce прекине седница. Ja сам нзјавио, да <с, 
o onoj пзменв односно o предлогу секције o измепи 
члана 12. не •дебатица. 

Председник Миша ' Трифуновић : Господо, 
ja. hy свдницу прекинути. Пошто je ono ствар 
вр m важна, нма o томе да Есаже реч госиодип Mn- 
нистар Фипанрија. (Приговори.) Ви видите', госпо- 
дР, да Ja iiimiTa ne протурам. Ла liac само мо.тпм. 
да закључимо седннцу, a immra даље im за nn 
npoTiin oBo'ra пројекта. Ja прелдажем, да дапашњу 
седницу аап.пучпмо. a ако nn ne прпстатте na 
то neh хоћете да радите, морам će томе покорити. 
(Глас; Да ce продужи.) 




