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Sistem Perpajakan Baru Timor Timur Akan Merupakan Yang Terendah di Dunia
Pemerintah Gusmao telah menyetujui rencana untuk mereformasi sistem perpajakan Timor Timur,
menjadikannya yang paling rendah di dunia. Reformasi perpajakan merupakan hal yang paling sentral dalam
pembangunan nasional pemerintah untuk tahun 2008 dan diharapkan akan disetujui parlemen dengan
dukungan bi partisan setelah perdebatan di bulan ini.
Reformasi itu, dipelopori oleh Menteri Keuangan, Emilia Pires, ditujukan untuk mendorong ekonomi,
memfasilitasi investasi domestik dan asing, mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meringankan beban
bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Reformasi yang diusulkan itu akan pada intinya menyingkirkan semua halangan untuk menjalankan usaha,
yang dikenakan oleh sistem perpajakan sekarang ini, dengan memperkuat proses-proses dan merampingkan
peraturan-peraturan di dalam suatu undang-undang terkonsolidasi.
Pajak langsung akan mengkombinasikan pajak pendapatan upah dan pajak pendapatan atas non-upah baik
bagi penduduk dan bukan penduduk menjadi flat rate 10% sambil menaikkan ambang pemotongan bulanan
menjadi $500 per warga negara.
Bea impor dan pajak penjualan akan diturunkan menjadi 2,5% dan pajak jasa diturunkan menjadi 5%. Pajak
cukai hanya akan dikenakan atas barang-barang yang jelas mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan
dan lingkungan.
Resim perpajakan akan berdampak signifikan atas ekonomi secara menyeluruh dalam waktu dekat, dengan
perkiraan penurunan 4% pada tingkat harga yang dihadapi konsumen secara rata-rata dan pada waktunya,
diharapkan semua konsumen akan menarik manfaat dari upah yang lebih tinggi, bertambahnya kegiatan
lapang kerja dan ekonomi yang bergerak penuh dengan aktivitas usaha.
Pires mengatakan, “Selama lima tahun ini ekonomi kita telah menjadi lumpuh dan mandek. Pemerintah
AMP telah bertekad untuk menjadikan tahun 2008 tahun reformasi dan di jantung reformasi-reformasi itu
ialah menumbuhkan sistem perpajakan yang sederhana namun efektif yang ramah usaha dan konsumen.”
“Unsur terpenting reformasi ini ialah melaksanakan sistem-sistem yang efisien dan mudah untuk
diadministrasikan. Jika kita mengharapkan pertumbuhan , kita harus memfasilitasi pertumbuhan itu dengan
usulan-usulan yang layak baik bagi sektor swasta maupun publik. Menyederhanakan praktik peraturan,
merampingkan dan mengurangi pajak-pajak merupakan pemecahan praktis dan cara yang produktif untuk
mulai membangun kembali ekonomi Timor-Leste.”

Pires telah berhasil melaksanakan beberapa reformasi radikal terhadap sistem keuangan pemerintah dan
secara luas dipuji untuk manajemen ekonominya yang bijaksana dan progresif bagi keuangan negara.
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