Wakacyjne rozważania o przyczynie
problemów finansowych Grecji
Piękna pogoda i trwające wakacje
nastroiły mnie w tym tygodniu do
napisania artykułu o Grecji. Codziennie
dowiadujemy się z mediów o sytuacji,
jaka panuje w Grecji. Grecja ma poważne problemy finansowe, jest
ogromnie zadłużona i przestała regulować swoje zobowiązania, jest w
poważnym kryzysie ekonomicznym.
Co spowodowało taką sytuację?
Wśród przyczyn kryzysu wymienia
się między innymi niską skuteczność
w ściąganiu podatków. Do niedawna
Grecy oszukiwali na najbardziej wymyślne sposoby, np. nie odprowadza- Danuta Basoń
li podatków za „ niedokończone „ domy
lub pobierali zasiłek dla niewidomych. Przebywając z mężem na wakacjach
na Krecie, byliśmy zaskoczeni stanem technicznym wszystkich jednorodzinnych
domów. Hotele były w całości wykończone, a pięknym willom coś zawsze
brakowało. Albo dach był niedokończony, albo ogrodzenie, albo balkony,
wszystkie domy jednorodzinne wyglądały jakby ciągle były w budowie. Dzisiaj wiem, że Grecy robili to świadomie, aby nie płacić podatku od nieruchomości, ponieważ od niezakończonych inwestycji podatku się nie płaciło. Nie
płacono również podatku od nieruchomości od hoteli, zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych, sklepów i innych instytucji, ponieważ wszystkie
te budynki korzystały ze zwolnienia z podatku. Jednak na miano eldorado
Europy Grecja zasługuje przede wszystkim ze względu na pensje i dodatki.
Ogromną część wydatków tamtejszego rządu stanowiły transfery socjalne i
wynagrodzenia w sektorze publicznym. Pracownicy otrzymywali trzynastą
pensję na Boże Narodzenie i czternastą na Wielkanoc. Premie dochodziły do
1300 euro miesięcznie. Leśnicy otrzymywali je za pracę na zewnątrz, niektórzy
urzędnicy dostawali dodatki za pracę na komputerze, nie mówiąc o wysokich
gratyfikacjach za znajomość języków obcych.
„Tygodnik Ateński” opublikował listę najbardziej absurdalnych benefitów:
1. Urzędnicy państwowi za dostarczenie kopert do rak własnych otrzymywali nawet 290 euro miesięcznie.
2. W jednym z przedsiębiorstw sfery budżetowej oferowano dodatek za
mycie rąk w wysokości 420 euro.
3. Pracownicy innej państwowej firmy otrzymywali 600 euro miesięcznie
za niespóźnianie się do pracy.
4. Aby zachęcić do korzystania z darmowej stołówki, osobom, które zdecydowały się na obiady w pracy, dopłacano do pensji 120 euro miesięcznie.
5. Pracownikom administracyjnym dodawano 870 euro miesięcznie za
wysyłanie faksów.
6. Pracownikom wymiaru sprawiedliwości płacono 595 euro miesięcznie
za skuteczne prowadzenie spraw.
7. Kierowcy za rozgrzanie silnika samochodu dostawali 69 euro miesięcznie, za punktualne przyjazdy na miejsce mogli otrzymać 310 euro miesięcznie,
a za przejmowanie i zdawanie samochodów 450 euro miesięcznie.
8. Greckie Prawo pracy było przyjazne dla zatrudnionych. Część Greków
mogła przejść na emeryturę po ukończeniu 53 roku życia, a osoby utrzymujące się z turystyki pracowały przez 4-5 miesięcy w roku. Przez resztę czasu
dostawały zasiłek, który pozwalał na dostatnie życie.
W 2010 roku kwota wolna od podatku dochodowego wynosiła 12000
euro, co stanowiło około 43200 zł. Przy tak wysokiej kwocie wolnej, prawie
nikt nie płacił podatku dochodowego, a jeżeli płacił, to bardzo małe kwoty.
Podatek Vat był bardzo niski, a greckie wyspy były zwolnione z tego podatku.
Zderzenie z rzeczywistością nastąpiło w 2010 roku. Światowy kryzys finansowy sprawił, że pasa zaczęli zaciskać wszyscy, a sytuacja w Grecji była
wyjątkowo zła. Konieczne było uruchomienie pakietu pomocowego i udzielenie Atenom potężnych kredytów. Unia i kredytodawcy postawili twarde
warunki: cięcia w budżetówce, nowe podatki, poprawienie ściągalności tych
istniejących, obcięcie przywilejów, reforma emerytalna. Obecnie, aby nie
doszło do bankructwa Grecji, jej władze zgodziły się na podpisanie dodatkowego pakietu oszczędności. Pakiet między innymi zobowiązuje do podniesienia stawek podatku dochodowego i VAT, zniesienie ulg podatkowych dla
wysp, podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Czy to poprawi sytuację
finansową w Grecji? Zobaczymy...
Wszystkim moim czytelnikom życzę słonecznych i udanych wakacji.
A może w pięknej Grecji. Polecam.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń
www.biurorachunkowebason.pl

We wtorek 28 lipca ponad 400 policjantów oraz pracownicy cywilni z Komendy
Powiatowej Policji w Kłodzku, obchodzili swoje święto. Uroczystość była okazją
do uhonorowania 114 osób. Był to dzień awansów i wyróżnień za dobrą pracę
funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoją działalnością pozytywnie
przysłużyli się funkcjonowaniu policji powiatu kłodzkiego
(TW) Wśród awansowanych
było aż 20 funkcjonariuszy z
Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. Kryształowym Radiowozem,
za działalność, która przyczyniła
się do poprawy bezpieczeństwa
w powiecie kłodzkim, a ich postawa w środowisku lokalnym
zasługuje na szczególne wyróżnienie odznaczeni zostali m.in.:
Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej
Rudy i Jan Bednarczyk, burmistrz
Radkowa.
Uroczyste obchody Święta
Policji w Kłodzku zainaugurowała Msza Święta w kościele Ojców duchowieństwo, przedstawicie- starszego posterunkowego –
Franciszkanów, której przewod- li służb mundurowych, przed- Marcin Duczyński, na stopień
niczył kapelan policji powiatu stawiciele Policji Czeskiej, Pre- sierżanta – Łukasz Szlaga, na
kłodzkiego, ksiądz Ryszard Szko- zesowie Sądu Rejonowego, stopień starszego sierżanta –
ła i gwardian o. Wacław Stanisław przedstawiciele innych instytu- Łukasz Deoniziak, Sławomir ReśChomik.
cji współpracujących z policją ko, Adrian Stukus, na stopień
Po Mszy św. policjanci oraz powiatu kłodzkiego oraz rodziny sierżanta sztabowego – Paweł
Plachowski, Mariusz Janik, Łudelegacje zaproszonych gości policjantów.
oddali hołd poległym na służbie
Podczas tegorocznej uroczy- kasz Rola, Rafał Maksymowicz,
policjantom. Po wystawieniu stości 114 policjantów z Komen- na stopień młodszego aspiranta
wart honorowych i wspólnej dy Powiatowej Policji w Kłodzku – Rafał Gojdka na stopień starmodlitwie, złożono wieńce i otrzymało awanse na wyższe szego aspiranta – Jarosław Bilińwiązanki przy obelisku upamiętniającym policjantów, którzy
zginęli, chroniąc życie i zdrowie
obywateli.
Kolejnym etapem uroczystości Święta Policji Powiatu Kłodzkiego był apel z okazji 96 rocznicy powołania Policji Państwowej.
Uroczystość z udziałem asysty
honorowej, złożonej z pododdziałów funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
oraz orkiestry dętej Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się na Placu Miast
Partnerskich w Kłodzku. W uro- stopnie policyjne, 4 w korpusie ski, Witold Bukała, Daniel Czubczystości udział wzięli: nadinsp. oficerów, 61 w korpusie aspiran- ski, Hieronim Marynowski, RoWojciech Ołdyński, komendant tów, 38 w korpusie podoficerów bert Michoń, Monika Płachetka,
Wojewódzki Policji we Wrocła- i 11 w korpusie szeregowych. Z Tomasz Radomski, Agnieszka
wiu, parlamentarzyści, przedsta- Komisariatu Policji w Nowej Ru- Szczepańska, Joanna Szostotalwiciele lokalnych samorządów, dzie awans otrzymali: na stopień -Wnęk.
Na stopień aspiranta sztabowego – Mariusz Antoszczyszyn.
Za długoletnią służbę w policji wyróżnieni zostali – młodszy
inspektor Andrzej Czerniatowicz,
nadkomisarz Arkadiusz Michalski i aspirant sztabowy Adam
Kapłon.
Wśród awansowanych policjantów również Komendant
Powiatowy Policji w Kłodzku
otrzymał kolejny awans oficerski
na stopień inspektora. Awans
wręczony został przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
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Słownik podatkowy
doradcy podatkowego

Policyjne święto
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Cykl porad co dwa tygodnie
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