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Mga Layunin ng Presentasyon

• Bigyang-diin na kailangang-kailangan ng mga mahihirap at
middle class na Pilipino ang karagdagang tulong o ayuda
ngayong pandemya (at kahit nga matapos na ang
pandemya)

• Bigyang-diin na kumpara sa ibang bansa, sobrang taas,
sobrang bigat, sobrang pahirap ng buwis na binabayaran
ng mga Pilipino

• Bigyang-diin na ang pagbabawas o pagpapababa ng mga
buwis ay makatutulong din sa paglago ng pambansang
ekonomiya



Nag-viral na kwento ni Juan and Pedro



Mga Dambuhalang Korporasyon: Mga Tunay na
“Pedro” na Binigyan ng Bilyong-Pisong Ayuda

Infographic from https://www.grantthornton.com.ph/

https://www.grantthornton.com.ph/


Mga Dambuhalang Korporasyon: Mga Tunay na
“Pedro” na Binigyan ng Bilyong-Pisong Ayuda



Makatarungang Tugon sa Reklamo ni Juan:
Bigyan ng Ayuda si Juan, Pedro, at Maria

•Mungkahi ng PPE na babaan ang
income tax at alisin ang VAT sa lahat ng
pagkain, gamot, & utilities (tubig,
kuryente, internet)



Pera sa Bulsa ng Bayan = Perang
Gagastusin sa Serbisyo at Produkto

• Sa halip na mga dambuhalang mayayamang korporasyon ang
patabain, dapat ang mga ordinaryong mamamayan ang
tinutulungan!

• Masa at middle class ang pinaka-tinamaan ng pandemya at
krisis kaya dapat tayo ang unang tulungan ng gobyerno

• Ang anumang perang madagdag sa bulsa natin ay gagamitin
din natin sa pagbili at pagkonsumo kaya makakatulong din ito
sa pambansang ekonomiya



Bakit Kailangan Natin ng Ayuda: 
Hindi Lahat ng Mahirap ay Itinuturing na Mahirap sa Datos ng Gobyerno



Tantya ng NEDA versus Aktwal na
Badyet ng Manggagawa sa Pilipinas



20% ng Mga Pamilya:
Walang Ayuda sa Pandemya

• 18 milyong pamilya lang ang nabiyayaan ng unang
Social Amelioration Program (SAP), pero halos 23
milyon ang kabuuang dami ng pamilya sa Pilipinas

• Ibig sabihin, halos 80% lang ng populasyon ang
nabiyayaan

• Pa’no ang natirang 19%? (hindi naman kailangan ng
tulong ng pinakamayamang 1% ng populasyon)

• Kapos din naman ang natanggap ng mga
nabiyayaan



Bilang ng Pamilyang Pilipino Kada Kategorya
Source: PIDS, 2019. 

Figure 3. Estimated Number of Philippine Households in Every Class Categorization. 

Source: Aggregation of data from PIDS, 2019 (for percentage) and PSA, 2015 (for the number of Philippine 

households). 

321,659 

Source: Aggregation of data from PIDS, 2019 (for percentage) and PSA, 2015 (for the number of Philippine households).
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Walang Ipon Ang Maraming Pilipino!

Sambahayan
na may 

ipon/impok
36%

Sambahayan na 
walang ipon/impok

64%
Source: BSP, 2019.



Dagdag-Batayan ng Ayuda: 
Maraming Dagdag-Gastos sa Pandemya



Batayan ng Panawagang Ibaba ang Income 
Tax at Alisin ang VAT sa Pagkain Atbp.

• Sobrang taas ng income tax rates sa Pilipinas

• Sobrang liit ng non-taxable income (kita na
hindi binubuwisan)

• Sobrang taas ng VAT sa Pilipinas



Sobrang Taas na
Income Tax Rate sa Pilipinas

•25%: buwis sa kita ng dambuhalang korporasyon

•5% - 32% pataas: aktwal na buwis sa kita ng
mga indibidwal (personal income tax rate)

Kompyutasyon via: https://taxcalculator.dof.gov.ph/

https://taxcalculator.dof.gov.ph/


Sobrang Taas na Income Tax Rate sa
Pilipinas

•5% - 32% pataas: aktwal na buwis sa
kita ng mga indibidwal (personal
income tax rate)

•2% - 22% lang sa Singapore!



Sobrang Liit ng Non-Taxable Income

•Non-taxable income sa Pilipinas: 250,000 piso
kada taon (20,833 piso kada buwan) + 90,000
piso na 13th month pay atbp. benepisyo

•Non-taxable income sa Singapore sa
pinakamababang bracket: unang 20,000
Singapore dollars (723,259 piso) kada
taon/(1,667 Singapore dollars/60,284 piso
kada buwan)



Karagdagang Pera ng Bawat Manggagawa
Kung Mala-Singapore ang Sistema ng Buwis

• Mga kumikita ng 60,284 piso pababa kada
buwan = WALA NANG INCOME TAX (kumpara sa
sistema natin ngayon na ang kumikita lang ng
20,833 piso pababa kada buwan ang walang
income tax)

• Mga kumikita ng 60,285 piso pataas kada
buwan: madaragdagan ng 6,800 piso pataas ang
kita kada buwan



Iba Pang Bansa sa Timog-Silangang
Asya na Mas Mababa ang Personal 
Income Tax Kaysa sa Pilipinas

•Brunei: WALANG PERSONAL INCOME TAX

•Malaysia: 1% to 30%

• Indonesia: 5% to 30%

•Myanmar: 1% to 25%

• Timor Leste: 0 to 10%

• Laos: 5% to 25%
Source: Database ng Banco Santander at ng PwC



Iba Pang Mungkahing Reporma
sa Sistema ng Income Tax
• Ibalik at dagdagan ang mga dating exemption

Mga mungkahing karagdagang exemption:

• 25,000 piso sa bawat indibidwal na may a) anak o ampon
na dependent (hanggang 5 anak at/o ampon); b)
sinusuportahang senior citizen – magulang o kamag-anak –
na walang pensyon o basic social pension lang ang
natatanggap (hanggang 2 kada indibidwal); c)
sinusuportahang kapamilyang di nakakapagtrabaho dahil
sa disability (hanggang 2 kada indibidwal)



Pangkalahatang Konsiderasyon sa
Reporma ng Sistema ng Buwis

• Pababain ang income tax rates para sa masa at
middle class

• Ispesyal na mataas na buwis sa mga super-yaman

• Palakihin ang non-taxable income at
makapagdadag ng income tax exemptions

• Ilan pang mungkahi ang mababasa sa panukalang
Tax Reform Act for the Masses and the
Middle Class/TRAMM

https://dmmsanjuan.com/2021/04/06/proposed-senate-bill-2021-1-tax-reform-act-for-the-masses-and-the-middle-class-tramm/


Bakit Dapat Alisin ang VAT sa pagkain, 
gamot, tubig, kuryente, internet?
• Pangunahing pangangailangan sa buhay ang mga ito kaya 

di dapat binubuwisan

• Matindi pa rin ang korapsyon sa bansa kaya masasayang lang
din ang koleksyon kaya mas maganda na sa bulsa na lang ng 
bayan deretso ang pera

• Mahihirap ang mas tinatamaan ng VAT sa pagkain atbp. dahil
mas malaking porsyento ng gastos natin ay napupunta sa
pagkain, tubig, kuryente at iba pang VATable na serbisyo at 
produkto

• Sa ibang bansa, WALANG VAT (o kaya ay MABABA LANG 
ang VAT) ang pagkain, gamot, tubig, kuryente, internet



Mas malaking porsyento ng gastos natin ay 
napupunta sa pagkain, tubig, kuryente at iba
pang VATable na serbisyo at produkto
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VAT sa Kuryente sa Ibang Bansa

• Malaysia (6%), Singapore (7%)

• Ecuador (0), Uruguay (0), at Venezuela (0)

• Bangladesh (5%)

• Costa Rica (5%)

• Greece (6%)

• Italy (10%)

• Luxembourg (8%)

• Malta (5%)

• United Kingdom (5%)

Sources: Avalara, European Commission, SP Group, at 

Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS



Mekaniks ng Abolisyon ng VAT

•Dapat may VAT pa rin ang brand ng
pagkain na kinokonsumo ng mayayaman

•Sa utilities (tubig, kuryente, internet), ang
kinokonsumo lang ng pamilya ang VAT-
free; ang kinokonsumo ng korporasyon,
dapat may VAT pa rin



• Sa kuryente, pwedeng limitahan sa 600 kWh (gitna sa
“typical consumption levels” ng MERALCO) o 5,918.75
piso pababa kada buwan ang WALANG VAT

Mekaniks ng Abolisyon ng VAT



• Sa internet, 2 opsyon: 1) alisin ang VAT sa prepaid
internet; o 2) alisin ang VAT sa prepaid internet & sa
pampamilyang internet na 1,500 piso kada buwan
(pinakamurang Fiber internet ng CONVERGE ICT)

Mekaniks sa Abolisyon ng VAT



Karagdagang Pera para sa Bawat Pamilya
(Kada Buwan) sa Abolisyon ng VAT sa Pagkain Atbp.

• 593 piso sa kuryente

• 180 piso sa internet

• 422 piso sa pagkain sa fastfood chain (4 beses kada buwan na Family Super
Meal sa Jollibee)

• 230 piso sa mga pangunahing groseri (batay sa halos 1,900 piso na halaga
ng pangunahing groseri kada buwan; 2019 SRP lang ang available)

• 72 piso sa tubig (batay sa 600 piso monthly bill sa tala ng Defend Jobs, 2018)

• KABUUAN: Halos 1,500 kada buwan (wala pa rito ang matitipid sa gastos
sa gamot)

• BARYA LANG SA MATA NG MAYAMAN, PERO MALAKING PERA NA SA ATIN



Reporma sa Buwis: Kung Gusto, 
May Paraan!

• House Bill 57 nina ACT Teachers 
Rep. Antonio Tinio & Rep. France 
Castro (17th Congress; 2016)



Reporma sa Buwis: Kung Gusto, 
May Paraan!

• House Bill 57 nina ACT Teachers 
Rep. Antonio Tinio & Rep. France 
Castro (17th Congress; 2016)



Reporma sa Buwis: Kung Gusto, 
May Paraan!

• Senate Bill No. 2149 (16th

Congress; 2014) ni Sen. Angara



Kongklusyon

• Kailangan ng masa at middle class ng agarang
tulong/ayuda

• Sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas dahil mataas ang
presyo ng bilihin, mababa ang sweldo, at sobrang taas ng
buwis

• DAPAT BAWASAN ANG BUWIS na pabigat sa taumbayan

• Ang nabawas na buwis ay gagastusin din naman ng tao
kaya makakatulong din sa pambansang ekonomiya

• Babaan ang income tax! Alisin ang VAT sa pagkain atbp.!



Hamon sa Middle Class

• Ilakad ang satsat; solusyunan ang reklamo!

• Sali na sa Professionals for a Progressive Economy (PPE)

• Bukod sa tax reform, isinusulong din natin ang 100% libreng
serbisyong pangkalusugan at pagbabawal sa political
dynasties sa lahat ng elected at Cabinet positions

• www.facebook.com/pro4pe

• Tumulong tayo sa pagbuo ng bansang mapagkalinga…

http://www.facebook.com/pro4pe


Pdf copy ng Powerpoint slides 
available sa: dmmsanjuan.com
Maraming salamat po.



More?

• www.facebook.com/pro4pe

• www.pro4pe.wordpress.com

• If you are financially capable, please consider donating.

• DONATIONS will be used to 1) purchase & maintain a
website with a registered domain (will cost around 2,400
pesos for the first year and renewal will be around 3,390
pesos per year); & 2) place Facebook ads to optimize our
advocacies’ online reach.

• DONATE via GCASH: 0956-698-7486

http://www.facebook.com/pro4pe
http://www.pro4pe.wordpress.com/
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