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GRUPO PT

CONTINUA O FILME ANTI-ROBIN DOS BOSQUES, DE "ROUBAR"
AOS QUE NADA TÊM PARA DAR AOS QUE MUITO TÊM

ESCANDALOSO
Os trabalhadores do Grupo PT vão passar a ser tributados com mais um imposto, aplicado de forma
escandalosa, imoral e de legalidade duvidosa.
O SINTTAV reuniu hoje com a DRH/PT e com responsáveis pela fiscalidade da Empresa a fim de nos
transmitirem esclarecimentos acerca do que vai acontecer com o IRS, sobre os planos de preços
empregados.
MAIS UM CORTE. O governo do PSD/CDS prepara-se para tributar, em sede de IRS, 25% do valor do
pacote de telecomunicações que cada trabalhador no activo tem, ou seja, este governo só sabe fazer uma
coisa, cortar nos cada vez mais magros salários de quem trabalha.
Esse valor será apurado anualmente e fará parte da declaração anual de rendimentos, para este ano está
previsto ser aplicado com retroactivos a Janeiro 2014, esta tributação não será aplicada aos trabalhadores
suspensos, pré-reformados, reformados e aposentados.
Também não será aplicada a nova tributação aos trabalhadores que não tenham televisão inserida nos
serviços/pacotes.
Os benefícios de comunicações compostos por: telefone, móvel, Internet e televisão, chamados de M4O,
cujo preço mensal era de 79,99 €, passou a designar-se por M4O-Light, baixando o preço para 59,99 €.
Foi criado um pacote M5O, com o preço mensal de 79,99 €, com mais canais de televisão, mais velocidade
de Internet e 5GB, de tráfego Internet móvel.
Os trabalhadores podem, querendo, migrar o agora M4O-Light, para o M5O, porem só quando for possível
aplicar o plano preços empregado é que incidem os descontos, não tem efeitos retroactivos, é necessário
aguardar pela divulgação dos benefícios pela DRH, acredita-se ser possível em Outubro.
A PT Portugal divulgará a todos os trabalhadores as medidas agora anunciadas.
Cada um de nós já paga a imoral taxa audiovisual então e agora mais uma tributação?
Segundo nos foi transmitido, o valor sujeito a tributação a cada trabalhador andará na ordem dos 220 €
anuais.
Continua o empobrecimento do país, o "saque aos que pouco ou nada têm, enquanto as grandes fortunas
continuam intocáveis”.
Quando o poder instituído, entra na caça aos tostões, dá bem para ver que tipo de gente "des-governa" o
País, pelo que se torna imperativo mudar de política e dos seus instrutores com urgência.

