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ROK BAŁWANA
Rozpoczyna się NOWY ROK. 

Nie będzie to Era Wodnika – ona 
już nie wróci. Nie będzie to rów-
nież rok sukcesów ekonomicz-
nych – te ponoć już zaliczyliśmy 
swego czasu, choć nie zawsze 
mieliśmy świadomość dostąpie-
nia ich blasku. Moim zdaniem 
zaczyna się ROK BAŁWANA. 
To czas nosa z marchwi, wiadra 
na głowie, a przede wszystkim 
śniegowych umysłów. Śnieg stop-
nieje, lecz BAŁWANY ZOSTANĄ. 
NA ZAWSZE. PRZECIEŻ TEGO 
CHCEMY.
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MIKOŁAJ KRYZYSOWY POSTY NAKAZANE (W KRYZYSIE) 
ZACHOWYWAĆ

NA ODCINKU ŚWIĄT ROZMOWY WIGILIJNE

To wy teraz dacie mi prezenty A mówili, że tylko za komuny był kryzys

Już nawet nie ma gdzie wyemigrowaćSkładam wam PLATFORMĘ życzeń OBYWATELSKICH
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Z ŻYCIA NARODU – BAWIM SIĘ

Z ŻYCIA WYŻSZYCH SFER – KARNAWAŁ

Z ŻYCIA KULTURALNEGO  
– PODRYGIWANIE ELIT

BAL EMERYTÓW I RENCISTÓW

Tanecznym krokiem do katastrofy

Niestety: lepsi już dawno wyjechali

W tym stanie nawet popieram rządzącą większość

Ciekawe dlaczego nikt nas już nie prosi do walca
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Skład i łamanie: Grzegorz Onufrowicz

Koniec roku w legislacji podatkowej – kwiatki 
z grudniowego ogródka

Opublikowany przed kilkoma dniami rządowy pro-
jekt ustawy o podatku od kopalin, czyli w istocie od 
wydobycia miedzi przez KGHM, proponujący ponoć 
najwyższe na świecie opodatkowanie tego surowca 
najlepiej obrazuje – obok nowej akcyzy węglowej 
– stan, w jakim znajduje się polska polityka podatko-
wa. Niewczesne pomysły legislacyjne doprowadziły 
do spadku wartości akcji KGHM o 40%, czyli wartość 
tej firmy jest mniejsza już o kilkanaście miliardów 
złotych a w zamian budżet ma uzyskać rocznie… 
2 mld zł wpływów – oczywiście jeżeli będzie umiał 
wdrożyć ten podatek.

Sądzę, że gdyby nasza klasa polityczna skła-
dała się dziś choć po części z ludzi rozumujących 
ekonomiczne interesy naszego kraju lub chociażby 
mających jakieś tam rozeznanie w tej dziedzinie, to 
z hukiem wyrzucono by twórców tych dwóch podat-
ków, a dymisja ministra odpowiadającego za podatki 
byłaby oczywistym finałem „afery miedziowej”.

Wiemy, że nikomu nie przeszkadzało (z wyjątkiem 
kilku nawiedzonych samozwańczych obrońców in-
teresu publicznego), jak pod auspicjami wysokich 
notabli lobbyści i eksperci z biznesu podatkowego 
demontowali podatek od towarów i usług, wprowa-
dzali „optymalizacyjne nowelizacje” do podatków 
dochodowych czy Ordynacji podatkowej. 

Może już warto zastanowić się generalnie nad 
stanem naszej legislacji podatkowej, poziomem 
wiedzy (a raczej niewiedzy) uczestniczących w niej 
osób, a przede wszystkim, czy ktoś tam jeszcze 
myśli kategoriami interesu publicznego. Przy czym 
nie jest istotne, co rozumie się pod tym pojęciem: 
ważne, aby ktoś chciał rozumować w tym duchu i 
postępować zgodnie z tym rozumieniem. 

Może po raz kolejny warto przypomnieć sobie o 
idei Rady Podatkowej przy Prezesie Rady Ministrów, 
która czuwałaby nad tym, co się dzieje w naszej 
legislacji podatkowej? Warto, choć nie powinni jej 
tworzyć weterani w naszej legislacji ostatnich lat, bo 
zapewne najbardziej reprezentacyjnymi osobistoś-
ciami z tej grupy są Miro, Rycho i Zbycho.

Wszystkim 
czytelnikom 
Satyrykonu 
składamy 

najserdeczniejsze 
życzenia 

świąteczne 
i noworoczne.


