Dobrowolny ZUS

dla przedsiębiorców

EMERYTURA
bez podatku
Emerytura bez podatku zostawi w kieszeniach emerytów średnio 250
zł więcej miesięcznie. Seniorzy całe życie odkładali na swoje emerytury,
płacąc podatki. Opodatkowanie ich skromnych emerytur przez rząd jest
zwyczajnie nieetyczne. Zlikwidujemy podatek od emerytur!

W obronie zasad
i rodziny!

Wysoki i stale rosnący ZUS jest często barierą dla podejmowania działalności gospodarczej. Według naszej propozycji samozatrudniony będzie mógł
zdecydować, czy chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje – mówi poseł Jacek
Tomczak. Proponowane przez nas rozwiązanie daje szansę, że więcej osób
zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, co zwiększy wpływy
do budżetu z podatków, a także zwiększy ilość pieniędzy w systemie ochrony
zdrowia. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania zapobiegnie likwidowaniu działalności gospodarczej przez osoby, które nie mają wysokich przychodów i nie wytrzymują płacenia składek na ZUS, przez co ich praca, ich działalność stawały się coraz bardziej nieopłacalne. Dotyczy to w szczególności
właścicieli małych sklepów, aptek, warzywniaków, kwiaciarni, zakładów fryzjerskich, warsztatów, zakładów rzemieślniczych - w gestii osób je prowadzących należy pozostawić, czy chcą płacić cały ZUS, czy jedynie składkę zdrowotną.

Zielona energia
szansą dla regionu
Polska nie może pozostawać pogrążonym w smogu skansenem węglowym. Uruchomimy realne programy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. OZE musi być tania i opłacalna zarazem. Wielkopolska
ma tej dziedzinie wielki potencjał. Czas go uruchomić, choćby poprzez
budowę elektrowni fotowoltaicznych na masową skalę. Chcemy oddychać
czystym powietrzem i korzystać z czystej energii. Naszym celem jest 50%
udział energii pozyskanej z OZE w polskim miksie energetycznym. Dość
gadania! Czas działania!

Jako konserwatysta zawsze broniłem prawa do życia oraz normalnej rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Za tę konsekwencję płaciłem wysoką polityczną cenę. Nie zamierzam jednak wymiękać. Rodzina i życie ludzkie mają we mnie nadal zdecydowanego obrońcę. Od pewnego czasu obserwujemy zmasowany atak środowisk LGBT na tradycyjny model rodziny i normy społeczne. Nie pozwolę by środowiska LGBT narzucały nam
swoją ideologię.							
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