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Premier o podatku od darowizn: Wydałem dyspozycję, żeby niezwłocznie wyjaśnić te kwestie

Organizacje pomocowe mogą być spokojne, że te rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na ich
bardzo ważną aktywność - powiedział w rozmowie z Interią premier Mateusz Morawiecki, odnosząc
się  do  nowelizacji  prawa,  dotyczącego  spadków  i  darowizn.  Dodał,  że  wydał  też  w  tej  sprawie
dyspozycje resortowi finansów, który ma uściślić te kwestie.

Komentarz Lewicy:

Lewica  głosowała  przeciwko  tej  ustawie,  bo  wprowadza  ona  chaos  i  łączy  zbyt  wiele  kwestii
legislacyjnych bez konsultacji z odpowiednimi komisjami sejmowymi. 

Wspomniana poprawka w ogóle nie dotyczy zbiórek publicznych. Te objęte są osobnymi przepisami,
czyli ustawą o zbiórkach publicznych. Nawet Ministerstwo Finansów zapewnia, że „Ofiarodawcy nie
są w tym przypadku stronami umowy darowizny, a beneficjenci zbiórki nie mają co do zasady wiedzy
o ofiarodawcach - nie łączy ich żaden stosunek zobowiązaniowy”. 

Wspomniana poprawka podnosi kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn. 

Resort klimatu nie pracuje nad rozwiązaniami dot. nadmiarowych zysków od branży węglowej i
naftowej 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi prac dot. nadmiarowych zysków od branży węglowej
i  naftowej  -  przekazał  PAP  resort,  pytany  o  ewentualne  prace  związane  z  podatkiem  od
nadmiarowych zysków firm sektora węglowego i naftowego. 

Komentarz Lewicy:

Pojawienie  się  tego  przecieku  sprawie  wrażenie,  jakby  intencją  jego  wypuszczenia  była  próba
wpłynięcia na kursy giełdowe polskich spółek. Czyli powtórzenie tego co wydarzyło się, kiedy pojawiła
się informacja o podatku Sasina, wtedy z giełdy wyparowało ponad 60 mld złotych. 

Lewica  popiera  ideę  podatku  od  nadzwyczajnych  zysków,  ale  miał  on  być  nałożony  na  spółki
energetyczne. Jeżeli rząd nie potrafi zmusić państwowych firm, aby obniżyły swoje marże, to niech je
opodatkuje. 
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Komisja  Europejska  proponuje,  żeby  firmy  z  sektorów  ropy,  gazu,  węgla,  zapłaciły  podatek  w
wysokości  33 procent od nadzwyczajnych zysków, osiągniętych w 2022 r.  Podstawą ma być zysk
wyższy o 20 procent od średniego zysku z trzech poprzednich lat. 

Już  w  lipcu  2022  r. Lewica  złożyła  projekt  ustawy,  która  ograniczała  marże  koncernom
energetycznym. Gdyby nasz projekt wszedł w życie cena benzyny spadłaby nawet o 1 zł 60 groszy, a
oleju napędowego o 1 złoty 10 groszy. 

Dlaczego  sektor  energii  powinien  zostać  obłożony  takim  podatkiem?  Koncerny  energetyczne
nakładają  marże  tysiące  razy  wyższe,  przez  co  ceny  energii  rosną.  Rozciąganie  tego  na  całą
gospodarkę zamiast pomóc obniżyć ceny paliw czy energii, zaszkodzi całej gospodarce. 

Niższe  ceny  paliw  to  niższa  inflacja,  ponieważ  w  kosztach  praktycznie  wszystkich  produktów  i
większości  usług  jest  cena  paliwa.  Tarcza  inflacyjna  rządu  nie  działa,  co  z  tego,  że  rząd  obniżył
podatek VAT, skoro koncerny paliwowe poprzez swoje astronomiczne marże podniosły ceny paliw i
nakręcają drożyznę w Polsce. 

UNIA EUROPEJSKA

KE proponuje poluzowanie zasad pomocy publicznej, aby UE mogła konkurować z USA

Komisja Europejska zaproponowała w środę zezwolenie na zwiększenie pomocy państwa, aby Unia
Europejska  mogła  konkurować  ze  Stanami  Zjednoczonymi  jako  centrum  produkcji  pojazdów
elektrycznych i innych ekologicznych produktów oraz zmniejszyć swoją zależność od Chin. 

Źródło: Forsal

Unia Europejska jedzie na szczyt do Kijowa

UE trzyma drzwi  otwarte dla  Ukrainy.  Zapewni  o  tym w piątek w czasie  spotkania  w ukraińskiej
stolicy. 

Źródło: rp.pl

UE pierwszy raz w historii pozyskała więcej energii z wiatru i słońca niż z innych źródeł

W  ubiegłym  roku,  po  raz  pierwszy  w  historii,  turbiny  wiatrowe  i  panele  słoneczne  stanowiły
największe  źródło  prądu  w  UE  -  informuje  brytyjski  think  tank  klimatyczny  Ember.  Organizacja
zaznacza, iż wzrosło również zużycie węgla, ale znacznie mniej niż się obawiano. 

Źródło: Forsal

Ziobro odgraża się Brukseli. "Unia wyciąga brudne łapska po polskie dzieci"

- UE eskaluje żądania wobec naszego kraju, wyciąga swoje brudne łapska, jeśli chodzi o ich intencje,
po polskie dzieci — powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odniósł się w ten sposób
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do zmian w przepisach dotyczących postępowań transgranicznych w sprawie dzieci, na które nalega
Komisja Europejska. 

Źródło: Onet.pl

KRAJ

Wiceminister obrony narodowej o F-16 dla Ukrainy: "Nie ma takiej dyskusji"

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział w "Gościu Wydarzeń", że nie są w
tej chwili prowadzone rozmowy w sprawie dostarczenia samolotów F-16 Ukrainie. - Robimy swoje,
pomagamy Ukrainie i to jest najważniejsze - dodał senator PiS.

Źródło: Polsat News

Stary podatek po nowemu. Rząd wprowadza zmianę tylnymi drzwiami

Przedsiębiorcy zarabiający na wynajmie mieszkań zapłacą 29 razy wyższy podatek niż osoby fizyczne.
Tego  obowiązku  nie  wprowadza  nowa  ustawa,  tylko  interpretacja  Ministerstwa  Finansów.  Taki
sposób procedowania prawa jest naganny - alarmują eksperci. 

Źródło: Money.pl

Pracowniczka TVP podała się za adwokata. Za prowokację grozi jej więzienie

Kobieta  próbowała  w  ten  sposób  zdobyć  podczas  spotkania  online  informacje  objęte  tajemnicą
zawodową  od  profesjonalnego  pełnomocnika.  Sąd  nakazał  prokuraturze  przeprowadzenie
dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa — informuje "Rzeczpospolita". 

Źródło: Onet.pl

Rząd obiecał uczniom laptopy. Zapłaci za nie pieniędzmi, których nie ma w budżecie

Rusza jeden z największych w historii edukacji przetargów na zakup laptopów dla wszystkich uczniów
IV klas oraz nauczycieli.  Rząd mówi o szkole równych szans, a eksperci o poważnych zagrożeniach
wynikających z zakupu takiej ilości sprzętu. W tle duże pieniądze, których na razie nie ma. 

Źródło: Money.pl

Nowy rurociąg w Polsce otwarty. "Zastąpi ponad 25 tysięcy wagonów rocznie"

PKN Orlen w środę uruchomił, wspólnie z PERN, rurociąg paliwowy na trasie Boronów - Trzebinia.
Daniel Obajtek podczas środowej konferencji prasowej wskazał, że to jest rurociąg, który poprzez 97
km stanowi połączenie z rafinerią w Płocku. - Jest to rurociąg produktowy. To jest bardzo ważna 
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strategiczna  inwestycja  -  podkreślił  szef  Orlenu.  Dodał,  że  będą  z  niego  korzystali  klienci  z
województw małopolskiego i śląskiego. 

Źródło: TVN 24 BiS

„Zamów w ciągu 2 godzin, a my i tak nie dostarczymy". UOKiK stawia zarzuty Amazon

Prezes  UOKiK  Tomasz  Chróstny  wszczął  postępowanie  przeciwko  firmie  Amazon.  Dotyczą
wprowadzania  w  błąd  co  do  momentu  zawarcia  umowy  sprzedaży,  dostępności  produktów,
terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu. 

Źródło: Money.pl

CBA zatrzymało byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka

Funkcjonariusze  CBA  zatrzymali  w  środę  cztery  osoby,  w  tym  szefa  Pracodawców  RP  i  byłego
wiceministra  skarbu Rafała  Baniaka.  "Rafał  Baniak  uważa się  za  osobę niewinną i  nie  ma nic  do
ukrycia" - informuje adwokat byłego wiceministra. Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński
przekazał po południu, że prokurator przedstawi zatrzymanym zarzuty i przesłucha ich w charakterze
podejrzanych.

Źródło: Interia.pl

Pieniądze ministerstwa dla fundacji założonej przez Dworczyka. Nowe informacje

Fundacja  Wolność  i  Demokracja,  którą  powołał  do życia  Michał  Dworczyk,  otrzymała  od  resortu
edukacji  4,5  mln zł  na zakup nieruchomości.  Choć organizacja początkowo chciała  kupić  willę  na
warszawskim  Żoliborzu,  teraz  ma  zamiar  nabyć  nieruchomość  na  Saskiej  Kępie.  Ministerstwo
Przemysława Czarnka nie widzi przeszkód — podaje portal tvn24.pl. 

Źródło: Onet.pl

Wyborcza kiełbasa PiS dla rolników. Kodeks z przywilejami i ochroną przed komornikiem

Ograniczenia w nabywaniu ziemi przez nierolników oraz w egzekucji komorniczej, a także większe
odszkodowania  za  wywłaszczenie  i  szkody  wyrządzone  przez  zwierzęta.  Tak  PiS  kusi  rolników.
wyborcza kiełbasa PiS dla rolników. 

Źródło: rp.pl

Członek KRRiT wniósł o przyjęcie stanowiska o umorzeniu postępowania w sprawie reportażu "Siła
kłamstwa"

Tadeusz  Kowalski,  członek  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji,  poinformował,  że  zaproponował
pozostałym członkom Rady przyjęcie stanowiska dotyczącego podjęcia uchwały o umorzeniu 
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postępowania w sprawie reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Przewodniczący KRRiT prowadzi
je z urzędu. Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. 

Źródło: TVN 24

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie działalności Krajowego Instytutu Mediów

Podejrzane zamówienie za 28 mln zł dla firmy byłego wspólnika prezesa, kontrowersyjna procedura
zatrudniania  oraz warte  miliony  błędy podatkowe.  Jak  wynika  z  informacji  Wirtualnej  Polski,  tak
zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wyglądała półtoraroczna działalność Krajowego Instytutu Mediów.
Mamy potwierdzenie, że w tej sprawie NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury. 

Źródło: wp.pl

Leonard Pietraszak nie żyje. Gwiazda filmu Vabank zmarła w wieku 86 lat

Leonard Pietraszak  zmarł  1 lutego 2023 roku.  Informację o śmierci  aktora przekazał  prezes ZASP
Krzysztof Szuster.

Źródło: NaEkranie.pl

ZAGRANICA

Napełniamy kabzę Putina. Rosyjska ropa wciąż płynie do Polski

Tylko  w  styczniu  Transnieft  przetransportował  nad  Wisłę  rurociągiem  Przyjaźń  500  tysięcy  ton
surowca, o czym poinformował rzecznik prasowy rosyjskiej spółki Igor Demin. 

Źródło: Energetyka24.pl

Napięcie wokół Tajwanu. Chiny wysłały 34 samoloty i dziewięć okrętów

W ciągu minionych 24 godzin Chiny wysłały 34 samoloty wojskowe i dziewięć okrętów w okolice
Tajwanu – podało tajwańskie ministerstwo obrony. 

Źródło: Onet.pl

Indie. Dwaj polscy narciarze zginęli w lawinie w Kaszmirze. Ogromne opady śniegu

Dwaj Polacy zginęli w ogromnej lawinie, która zeszła na narciarzy w popularnym kurorcie w Kaszmirze
w Indiach. To dwóch mężczyzn w wieku 43 i 45 lat. Spod zwałów śniegu uratowano 19 innych osób.
Grupa jeździła na nartach z dwoma kaszmirskimi przewodnikami.

Źródło: Polsat News
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Fala dymisji w Ukrainie. Odwołali całe kierownictwo służby celnej

Rada  Ministrów  Ukrainy  zwolniła  kierownictwo  Państwowej  Służby  Celnej.  Stanowiska  stracili
pełniący obowiązki szefa służby Wiaczesław Demczenko oraz dwóch jego zastępców – poinformował
portal Unian. 

Źródło: Onet.pl

USA. Jest kluczowa dla rynków decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Amerykański bank centralny podniósł w środę stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Fed kontynuuje
walkę z inflacją w USA, podwyżka jest jednak mniejsza od poprzednich. 

Źródło: Businessinsider

USA: FBI przeszukało dom prezydenta Joe Bidena w Delaware

FBI przeszukało w środę dom prezydenta Joe Bidena w Rehoboth Beach w stanie Delaware w ramach
dochodzenia dotyczącego niejawnych dokumentów - przekazał prawnik amerykańskiego przywódcy.
Zaznaczył, że przeszukanie było zaplanowane i odbyło się przy "pełnym poparciu" Bidena. Przed godz.
19 czasu polskiego prawnik Bidena przekazał, że w posiadłości żadnych niejawnych dokumentów nie
odnaleziono. 

Źródło: gazeta.pl
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