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Majątki m.in. prawników, ekonomistów, inżynierów, geodetów mają być pod lupą
służb skarbowych. Do tego urzędnicy mają bacznie przyglądać się Polakom, którzy
kupują drogie wycieczki, sprzęt elektroniczny czy też wyroby jubilerskie.
Ministerstwo Finansów Jacka Rostowskiego wydało urzędom kontroli skarbowej
instrukcję odnoszącą się do osób podejrzanych o ukrywanie dochodów - informuje
"Super Ekspess".

„Wieloletnia praktyka pozwoliła na określenie pewnych
obszarów nieujawnionych źródeł przychodów wśród
podatników, których można pogrupować wg takich
parametrów jak: wiek, wykształcenie, wykonywany
zawód, miejsce zamieszkania, ustrój majątkowy” –
czytamy w dokumencie przygotowanym przez Andrzeja
Parafianowicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Finansów.
Efekt:
po
pierwsze,
resort
finansów
przygotował listę osób, którym mają się przyglądać
Jacek Rostowski
urzędy skarbowe. Po drugie, służby fiskalne mają bacznie
obserwować zakupy, jakie robią Polacy. Poniżej podajemy, na kogo skarbówka ma przede
wszystkim zwrócić uwagę.
– Olbrzymia większość z tej listy to kuriozalne zapisy. Niech minister Rostowski się
opamięta! Chce wprowadzić chory system! – mówi nam Beata Szydło, wiceprezes PiS. A
w jaki sposób może śledzić nasze zakupy? – Minister od lat zabiega, by urzędy skarbowe
obserwowały operacje Polaków dokonywane kartami płatniczymi. To będzie permanentna
inwigilacja! W czasach PRL Polacy nie byli aż tak kontrolowani – tłumaczy Andrzej
Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.
Pod lupą Rostowskiego są m.in: lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci,
geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze, księgowi, właściciele nowo powstałych firm ze
szczególnym uwzględnieniem osób młodych, nabywający nieruchomości, kupujący drogie:
wycieczki, samochody, sprzęt elektroniczny, wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki,
inwestorzy giełdowi, osoby posiadające znaczne lokaty bankowe oraz mające rachunki w
kilku bankach.
JW/Se.pl
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No bo przecież Platforma Obywatelska jest jak wiadomo Konserwatywno Liberalna, hehe. Chcą
naszego dobra i wolności. Nie pozwólmy im tego nam zabrać!

Maja napisał/a:

niedziela, 08 lipca 2012, 15:00

Będą szpiegować, po to żeby bardziej wydoić, okraść obywateli i to wszystko legalnie ///
Komuna wykańczała ludzi głównie pod wzgledem politycznym, a teraz wykańcza się
społeczeństwo głównie pod względem ekonomicznym.

HAL9000 napisał/a:

niedziela, 08 lipca 2012, 18:51

Przydalby sie jakis seryjny samobojca,zeby zrobil porzadek z tymi bandytami.

zmj napisał/a:

niedziela, 08 lipca 2012, 19:52

ale gdyby ktoś miał najmniejsze wątpliwości, to przecież za "kaczorów" było państwo policyjne,
a TERAZ jest kraj mlekiem i miodem płynący (przynajmniej dla niektórych...) acha, i uważajcie
na komentarze, bo inwigilacja zacznie się od osób odbiegających od obowiązujących norm
poprawności wszelakiej
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Jak to bylo? "Każdy sądzi według siebie" ;-) A tak z innej bańki - Czy pan Rostowski to ten
sam, który jest zadłużony na jakieś horrendalne kwoty w angielskim banku,który spekulował
polskim złotym w 2009, gdy ten był już dawno ministrem finansów w "bandzie tusska"?

Aelithe napisał/a:

niedziela, 29 lipca 2012, 23:33

Jako osoba znajdująca się na liście potencalnych kryminalistów Rostowskiego - zastawiam się
jaką mam mieć motywację do pracy w Polsce?? Mam zawód przyjmowany z otwartymi lękami
w większości krajów europy.

Poganinkonserwa napisał/a:

wtorek, 07 sierpnia 2012, 16:38

Za niszczenie Polaków podatkami, Rostowski i Tusk powinni być sądzeni jako działający na
szkodę Narodu i Społeczeństwa Polskiego oraz naszego wspólnego Domu, Polski. MAM
DOŚĆ traktowania mojego Narodu, Polaków, jako okupowanej mniejszości.

Poganinkonserwa napisał/a:

wtorek, 07 sierpnia 2012, 16:39

@Aelithe: przy takim podejściu rządu do obywateli, niedługo niepłacenie podatków urośnie do
rangi biernego oporu przeciw REŻIMOWI, tak jak za czasów okupacji niemieckiej i sowieckiej
czy pod zaborami.
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