
Święto Arogancji Władzy 
 
Mija właśnie, niedoceniana, 9. rocznica jednego ważnego wydarzenia. 
Szczególnie, że My jako Polacy lubimy świętować zdarzenia dla Nas 
negatywne.  
 
29 grudnia 2010 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie modyfikujące stawki 
podatku VAT w całym kraju. 
 
Na dwa dni przed Sylwestrem.  
- A zaczęły obowiązywać trzy dni później. 
Czyli w Sylwestra. 
- A zostało uchwalone sześć dni wcześniej.  
Na dzień przed Wigilią.  
 
Podnosiło ono podatek VAT na prawie wszystkie produkty na rynku i miało "charakter 
tymczasowy" (na 3 lata). Po trzech latach "tymczasowość" przedłużono o kolejne trzy. 
Później o następne trzy. Aż w końcu "tymczasowość" przerodziła się w "stałość".  
 
Jak głosiły media: 

- podatek VAT wzrasta o "1 procent".  
 
Ale tak naprawdę został podniesiony m.in: 

- na praktycznie wszystko o 1 punkt procentowy,  
ale 

- na żywność nieprzetworzoną o 2 punkty procentowe, 
- na książki o 5,  
- na usługi szkoleniowe skoczył o 23 punkty. Chyba, że były prowadzone w językach 

obcych, 
- a na e-booki również o jedną czwartą ostatecznej ceny, 
- itd. itp... 

 
I wszystkim przedsiębiorcom dano 8 dni na przygotowania się do zmian. Pomiędzy Świętami 
Bożego Narodzenia a Sylwestrem.  
 
Na gwałt zaczęli oni zlecać przeprogramowywanie kas fiskalnych na nowe stawki. Przez 
następne miesiące licencjonowane firmy jeździły po kraju i uaktualniały oprogramowanie. 
Zarządy musiały nagle zaktualizować polityki cenowe obejmujące miliony produktów.  
 
Jeżeli książka kosztowała np. 29 zł przy poprzedniej stawce to czy powinna wzrosnąć do 31 
zł, czy zostać przy psychologicznej cenie 29,90? Firmy szkoleniowe nagle, z dnia na dzień, 
budziły się w rzeczywistości, gdy szkolenie za 3 tys. zł musiał nagle kosztować 4 tys.  
 
W firmach budżety planuje się przynajmniej na rok z góry.  



 
Państwo dało im tydzień.  
Przypomnijmy: między Wigilią a Sylwestrem.  
 
Dlatego właśnie powinniśmy pamiętać o tej dacie co roku.  
 
Gdyż bardzo precyzyjnie i namacalnie pokazuje podejście władzy do ludzi 
przedsiębiorczych. Jej arogancję, chciwość oraz brak poszanowania dla ludzkiej pracy i 
czasu. Bowiem nawet nie tak bardzo chodzi o skalę kradzieży podatkowej, ale o tryb jej 
wdrażania.  
 
By można było kiedyś zauważyć władzę, która ten szacunek posiada, nie wolno zapominać 
o przeszłości.  
 
Bo rocznice polegają nie tylko na świętowaniu. Ale także pamiętaniu.  
A o tym akurat warto pamiętać.  
 

http://klub.kontestacja.com  

http://klub.kontestacja.com/

