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Instytut Globalizacji: Zapłacimy więcej podatków
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W 2012 r. zapłacimy o 10 proc. podatków więcej niż rok temu - wynika z raportu "Cena
paostwa" przygotowanego przez Instytut Globalizacji. Nową daniną według instytutu jest
"podatek na Euro 2012" - 222 zł od każdego podatnika
Z raportu wynika, że pracownik zarabiający średnią pensję płaci 26035 zł podatków rocznie. Taki pracownik oddaje w podatkach więcej pieniędzy, niż ma do dyspozycji. Zostaje mu
23223 zł - mówił we wtorek w czasie prezentacji raportu prezes Instytutu Globalizacji Tomasz
Teluk.
Według Instytutu rzeczywista stopa opodatkowania przeciętnego pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o pracę wynosi 53 proc., z czego płaca jest obciążona 40,7 proc.
podatkiem dochodowym i składkami, reszta to VAT, akcyza i inne opłaty na rzecz paostwa.
Instytut wyliczył, że od 2011 r. średnie wynagrodzenie netto wzrosło o 105 zł, natomiast
koszty pracy o 284 zł. Różnica, 179 zł, stanowi wzrost opodatkowania pracy. Ekspert
Instytutu twierdzi też, że w 2012 r. przeciętnie zarabiający Polak zapłaci o 300 zł więcej niż
rok wcześniej z tytułu podatków pośrednich (VAT i akcyza).
- W 2012 r. przeciętnie zarabiający Polak zapłaci łącznie o 2235 zł więcej podatków niż rok
wcześniej. Różnica w wysokości opodatkowania między tym rokiem a rokiem poprzednim
wynika ze wzrostu kosztów pracy, wyższego od wzrostu średniego wynagrodzenia, oraz od
wzrostu podatków pośrednich - tłumaczył Marek Łangalis, ekspert Instytutu Globalizacji i
autor raportu.
- Pojawiły się także nowe daniny np. "podatek na Euro 2012". Każdy podatnik dołożył do
wybudowania stadionów 222 zł - mówił Marek Łangalis. To kwota wynikająca z kosztu
budowy stadionów (5 mld zł) podzielonego przez liczbę podatników.
- W ogólnym rozrachunku Polska straci na organizacji mistrzostw - uważa Instytut
Globalizacji. - Dla przeciętnego kibica oglądającego mecze w telewizji, jest generalnie
obojętne, czy porażka naszej reprezentacji rozegrała się we Wrocławiu, Charkowie czy
Dublinie - dodał Marek Łangalis.
Tymczasem wedle raportu przygotowanego przez ekonomistów ze Szkoły Głównej
Handlowej, Uniwersytetu Jagiellooskiego i Uniwersytetu Łódzkiego dzięki organizacji
piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r. całkowity, skumulowany przyrost PKB do 2020 r.
może wynieśd 27,9 mld zł (w wariancie optymistycznym nawet 36,6 mld zł). To 2,1 proc. PKB
z 2009 r. Na ten wzrost przełożą się inwestycje - w drogi, koleje, lotniska, transport w
miastach gospodarzach Euro - warte w sumie 95 mld zł.

- Polska, która zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród krajów o najmniej gęstej sieci
autostrad w UE, dzięki Euro 2012 poprawiła swój system transportowy, co podniesie
zapewne produktywnośd i wydajnośd krajowych producentów - czytamy z kolei w raporcie o
skutkach Euro przygotowanym przez Erste Group. - Może to też przyciągnąd więcej
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, bo słaba infrastruktura stanowiła najważniejszy
czynnik zniechęcający do inwestycji w Polsce - komentuje Petr Bittner, analityk Erste Group.
Erste oszacował dodatkowy wzrost polskiego PKB wywołany przygotowaniami do Euro na w
sumie 2 proc. w latach 2008-20. - Inwestycje związane z Euro nie dośd, że pomogły polskiej
gospodarce przetrwad kryzys, to powinny też pomóc sprowadzid stopę bezrobocia do
zakładanych przez rząd 12,3 proc. pod koniec 2012 r. - ocenił Erste.

