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SATYRYKON PODATKOWY
Dodatek do Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych – Doradztwo Podatkowe Nr 5/2013

MY EUROPEJCZYCY: NAJEŚĆ SIĘ,

Mydlana opera o podatkach: część I - 3x15%
W odcinku pierwszym jest na słodko i różowo. 

Liberalne podatki są proste, zrozumiałe dla każdego 
(nawet polityków), stale będą obniżane a ukoronowa-
niem tego ważnego procesu, który z obiektywnych po-
wodów musi przecież chwilę potrwać, będzie podatek 
liniowy. Docelowo będzie to 3x15% (PIT, CIT, VAT), 
co, jak pamiętamy, miało być wprowadzone „czy się 
to komuś podoba, czy też nie”. 

Aby sprostać tak ważnemu zadaniu potrzebni 
są nowi ludzie, nieobciążeni balastem przeszłości. 

Najlepiej, aby w ogóle nie byli zbyt obciążeni, 
zwłaszcza pracą, bo ona nie rajcuje zbytnio 
żadnego z liberałów (wiadomo: towary „się same 
produkują na rynku”). Nie powinni oni również 
być przytłoczeni wiedzą o podatkach, bo to tylko 
paraliżuje śmiałe reformy. Dlatego też sprawy te 
trzeba oddać w ręce np. politologów, inżynie-
rów i polonistów, którzy mają spełnić powyższe 
kryteria. I co najważniejsze: chcą. Przyszedł 
ich czas. 
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MY EUROPEJCZYCY: WYSPAĆ,

Mydlana opera o podatkach: część II – „rozwiązania 
korzystne dla podatników”

Nową erę w podatkach muszą znaczyć rozwiąza-
nia, które są „korzystne dla podatników.” Wszystkich 
od razu – co oczywiste – nie da się uszczęśliwić, 
więc należy zacząć od swoich. W końcu – wbrew 
bezzasadnej krytyce - prowadzona jest także poli-
tyka prorodzinna („Rodzina na Swoim”), bo nasze 
wspólne poglądy tworzą jedną wielką europejską 

rodzinę. Aby nie rozpraszać tego jakże ważnego 
wysiłku, należy powołać komisję, w której powstawać 
będą rozwiązania korzystne dla podatników. Najle-
piej nazwać ją „Przyjazne Państwo” (lub podobnie), 
bo – w odróżnieniu od naszych przeciwników - nie 
szukamy wrogów we własnych szeregach. Potem 
już będzie tylko dobrze. 
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MY EUROPEJCZYCY: WYPIĆ

Mydlana opera o podatkach: część III - kryzys fi skalny

Z tych podatków, to wbrew naszym teoriom, jest 
coraz mniej pieniędzy. A powinno być odwrotnie, bo 
proste i niskie podatki wszyscy będą płacić z ochotą. 
Gospodarka rozwija się, jesteśmy zieloną wyspą, 
a każdy politolog lub inny inżynier od podatków 
wie, że jak rośnie PKB, to muszą rosnąć wpływy 
z podatków. Wprowadziliśmy tak dużo rozwiązań 

korzystnych dla podatników, że oni, choć z wdzięcz-
ności, powinni nam z radości więcej płacić. Mają się 
za co rewanżować. Ale nie można liczyć na ludzką 
wdzięczność. Te dochody z podatków spadają i spa-
dają, mimo tylu lat uproszczania. Ktoś musi za tym 
stać, bo nawet korki w Warszawie – jak wiemy – są 
z winy PIS-u. 
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MY EUROPEJCZYCY: I ZAPALIĆ

Mydlana opera o podatkach – część IV: 
prawdziwa przyczyna kryzysu

Już wiemy, kto zawi-
nił: są nimi nie powią-
zani z władzą oszuści, 
którzy masowo uchy-
lają się od podatków, 
a zwłaszcza wyłudzają 
zwroty VAT-u. Taki to 
wystawi fakturę, pie-
niądze weźmie, VAT-
u nie zapłaci i zaraz 
zniknie. I szukaj wiatru 
w polu. Najlepiej to wy-
brać jakiś niezbyt czy-
sty interes i poszukać 
winnych. Choćby taki 
złom czy inne odpady: 
brudu tam co nie miara. 
Jak się poszuka, to się 
coś zawsze znajdzie. 
Byle tylko w prasie 
chodziły odpowiednie 
teksty, że tam to tylko 
afery: „prętowa”, „zło-
miarska”, czy jeszcze 
jakaś inna.

Jednak ten biznes, 
to nie całkiem zasłu-
guje na zaufanie - za-
wiedli nas w całości. 
Tym, którzy chcą uchy-
lać się od podatków, 
nie będziemy ułatwiać 
życia. Gorzej, że trzeba 
będzie również uchylić 
wprowadzone w związ-
ku z tym przez nas 
przepisy „korzystne dla 
podatników”.

Te podatki, to jednak 
jest czarna magia. 


