miści:24.09.2012
uprościć system podatkowy! | Publicystyka, wiadomości, opinie - Portal niezalezna.pl

24/09/2012 Redaktor wydania: Piotr Łuczuk Wydawca: Grzegorz Wierzchołowski

Sukienka dzianinowaSprawdz teraz!99,99 zł
Strona główna
Media

Opinie

Gorące tematy
Nasze BLOGI

Wydarzenia dnia
Historia

Polska

Świat

Sylwetki Polityków

Gospodarka

Partie polityczne

Kultura
Archiwum

Sukienka z zamkamiSprawdz teraz!39,99 zł
Reklama
GALERIE

Tagi: Gospodarka (/dzial-wiadomosci/gospodarka) , PiS (/tagi/pis) , finanse (/kategorie-w-dzialach/finanse) , podatki (/kategorie-wdzialach/podatki) , polityka polska (/tagi/polityka-polska) ,
2012-09-24 16:26

Ekonomiści: uprościć system podatkowy!
Według ekonomistów uczestniczących w debacie organizowanej przez PiS,
polski system podatkowy jest zbyt skomplikowany, a ponadto jest
nieefektywny.
Okazuje się, że do budżetu państwa i samorządów wpływa coraz mniej
środków z tytułu podatków dochodowych, a wiele uregulowań prawnych służy
w rzeczywistości unikaniu opodatkowania przez sektor prywatny. Coraz
więcej osób wykorzystuje także luki w systemie podatkowym VAT i nie
odprowadza do budżetu należnych podatków.

(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/debatagospodarcza-pis.jpg)
(foto. Tomasz Adamowicz/Gazeta
Polska)
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System podatków dochodowych w Polsce skrytykowała też wiceprezes PiS

Beata Szydło. Wskazała, że potwierdza to analiza wpływów do budżetu. Jak się
okazało, podwyżka podatku VAT nie poprawiła sytuacji finansów publicznych, a
jedynie ograniczyła konsumpcję, co z kolei oznacza kłopoty dla przedsiębiorców. Zdaniem Beaty Szydło zasadniczą
kwestią jest proponowane przez PiS ukierunkowanie systemu na promocję działań proinwestycyjnych.

więcej (/temat/115%2B130%2B128%2B65)

Za podjęciem prac nad zupełnie nowymi ustawami podatkowymi podczas debaty opowiedział się ekonomista Marek
Zuber. Jego zdaniem w obecnych przepisach trudno połapać się nawet ekspertom. Podobnego zdania był Robert
Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha, który przekonywał, że przedsiębiorcy zagłosują na tego, kto zaproponuje
im prosty system podatkowy. Gwiazdowski zwrócił uwagę, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorców
nie prowadzi działalności gospodarczej po to, „żeby zrobić przekręt na VAT”, lecz żeby zarobić na życie.
Skomplikowany system (javascript:void(0)) podatkowy po prostu to uniemożliwia.
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Z kolei ekonomista Ryszard Bugaj wskazał, że polski system podatkowy bezprecedensowo nisko obciąża wysokie
dochody i nie ma drugiego kraju w Europie Zachodniej, który opodatkowywał je tak nisko. Jego zdaniem należałoby to
zmienić.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poprze radykalne pomysły podatkowe pod warunkiem, że
zapewnią one odpowiednie dochody do budżetu.
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Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
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