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Swi4tecrna lista
Zrozumiafego, mqdrego isp6jnego prawa, ustabilizowanej inflacji, wyiszych zarobk6w szybkie-

go rozwoju gospodarki, odpowiedzialnych polityk6w prostego systemu podatkowego, iyczli-

wych urzgdnik6w - iyczymy czytelnikom (i sobie) nie tylko na Swigta.

JERZY MUMANN adwoKat
t

@ wiqty Mikolaju, pr4mied nam dobr4 organizacjq pracy
D sad6w, tak aby spravry mog$byi szybko wyznaczane,
rozprar,ly odraczane na k6tkie i uzgadniane z nami terminy,
a orzeczenia zapadalywedtug prawa i sprawiedliwoici, a bez
sqdziowskich emocji" Przynied nam zrozumienie u sqdzi6w,
2e petnimy stu2bq spolecznq w tej samej instl'tucji i 2e nasze

wzajemne stosunki moZemy oprze(nazaufaniu, a nie na
podejrzliwo5ci. Spraw, aby sqdziowie zrozumieli, 2e naszym
zadaniem nie jest przeszkadzanie im, ale nasza powinno6i
polega na wykorzystaniu wszystkich mo2liwoici sprzyjania
interesom klienta. Daj nam dwie naprawione procedury:
cywiln4 i karn4 oraz system sp6jnego i mEdrego prawa. I aby
majstrowie od jego psucia dostali pod choinkq r6zgi.

DARIUSZ FILAR czlonek RPP

1n hciatbgn, leby przezcaiy 2008 rok stabilna
\.r pozostala in fl acj a bazow a (oczy szczona z cen
2ywnodci i pgliw). Najlepiej, 2eby miefcila sig w prze-
dziale od 7,9 do 2,1proc. Zyczylbym sobie,
2eby tej stabilnej inflacji bazowej towarzyszyla
tzw. nakladka 2yurno(ciowo-paliwowa, jaka wystqpo-
wala w Polsce w okresach typowego zachowania sig
cen 2ywnodcl i paliw, czyli okolo 0,6 pkt proc.
Tym samym chciatb5.nn, 2eby inflacja liczona
przez CA6wny IJrz4d Statystyczny pozostawala
bardzo blisko celu inflacyjnego Rady Polityki PieniqZ-
nej, czyli2,5 proc. To bardzo precyzyjnie okedlone
Lyczenia.



ARKADIUSZ TEW.KIEDROWSKI

prezes Link4
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bv nasza gospodarka rozwijala siq,

pizynalmniej tak szYbko, jak w roku

2007, a temu rozwoJowl towarzy-

szvl wzrost dochod6w osobistYch'

fvlko wtedY bqdzie nas wszYstkich

siai na mlodsze i bezPieczniejsze

samochodY, nowe i jeszcze lePiej

moosaZone domY i mieszkania,

i iib ezpieczenie lo su s woj e go

i swoich najblilszYch.
Bran2y ubezPieczeri direct ZYczq

natomiait darmowYch Pol4czeri
telefonicznYch i bezPlatnego
dostepu do internetu dla naszych

klientdw oraz ni2szych cen reklam

w telewizji.

,ACEKW6NIEU'SI(
gt6wny ekonomista,

Raiffeisen Bank Polska

fi y czylbymsobie wiqkze go

L * ri otru produktYwnodci,
2eby w ten spos6b r6rrrnowa2yi sil-

nv wzrost 1 /ynagrodzeri i jednocze-

6nie ograniczai mo2liwoii presji in-
flacviiei. Chciatbym teZ, Zeby poli-

tvcv Lvli Uutariej odPowiedzialni
w spriwach dotYcz4cYch finans6w
publ icznYch i LebY t ozwiqzane zo -

itaiy spriwy dotyczEce nauczycieli

i lekarzy. ZyczYlbYm sobie,

2ebvkoncentrowanie siq Przez Ra-

de Politvki Pieniq2nej bardziej na

dlusofai o\ rych danYch nli bie24-

cyct nie poiostawialo ju2 2adnYch

w4tpliwo(ci.

PIOTR KAUSZ ekonomista, Ciil Handlowy

w+??'":"hffi"?i;li:iffi;Hf l"i?:1ffi'i:t:l,:l'l}j*:nfi ':l$i'!di";;";k#ki.i fotpoautti *a dawanie nietrifionvch prezgntglr lokaz]l iw-tat
g"z"g" t iurodrerrii. Jego,zdaniem ta srrara mo2e w'.nosii okolo 10-33 proc. war-

rn(ci nrezenru fna po.ratt rilafsg. t-"tykunie wydawali na prezenty 40 mld do-

ffi#;;t"). w"ii"i.i*ti.Z odnotowai, 2e najmniejsza strata jest zwial1n9

z prezentami o,rrl*y*unv*ioa-przvjaci6l' anajwiqkiza z prezentami'od da-le-

ki"i ft;il;. M ;;;; ;i;"irv ;.vn 
"i'uni 

go artvkuiu j est p ro s tv - d aj mv d uZo pre -

;;;;rd o;;;JiJt"r"ririp.'i pomvslirv dwa razv' czv obdarowana osoba na-

prawdq siq z nich ucieszY.

TOMASZMICHAUK
doradca podatkowY, Partnerw MDDP

Michalik Dluska Dziedzic i hrtnerzy

fi d przyszlego roku zYczYlbYm

\J sobi., aby organY Podatkowe
w swoim dzialaniu przestaly kiero-

wai sie wvlacznie nieuzasadnionym
fiskalizmem. Zeby zaczEly patrze(

na podatnik6w jak na Partner6w
w rbzmowie, jak na osobY, kt6re
plac4 du2e Podatki i maj4 Prawo do

sodziweso traktowania. WPraw-

Zzierc 2lczenie Powoli siq sPelnia,

poniewaZ to, co obserwujemY dzi-

siai w kontaktach z organamt Po-

daikowvmi, nie da siq Por6rnrnai do

synracji sprzed dziesiqciu lat - jed-

nak na pewno relacje te mog4 I Po-
winny bYi jeszcze lePsze.
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EWAJAKUBCZYKCAIY
biegly rewident, prezes PKF Consult

rir hcialabym, aby nast4pil wzrost presti2u
\-r zawodu ksiqgowego. Zyczq sobie
zrozumienia przez pracodawc6w tego, 2e

aby ujqi w sprawozdaniu finansouym
skomplikowane transakcje 2ycia
gospodarczego, trzeba: interdyscyplinarnej
wiedzy, systematycznodci, pracowitodci
i dyscypliny. Niezbgdna jest r6wnie2
stabilno(i podatkowa. Moje zawodowe
Zyczenie to szybka implementacja dyrektyw
europejskich stanowi4ca o statusie bieglego
rewidenta.
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Jak s4/bko rozliczyi siq z fiskuseq
i odzyskad nadptatg podatku za 2007 rok
w piqtek w Gazecie Prawnei w dodatku Prawo i Zycie' i6l GPo,

fic,r,ertprryiacifil I
ANDRZE'WACH
prezes grupy PKP

F hcialbrnn dostai prawdziwy
\r prog.i. rozwoju ekologicznego
transportu w Polsce. Potrzebny jest
system, kt6ry zagwarantuje r6wnY
rozw6j kolei wobec rozwoju dr6g
i autostrad. Narzqdzia do tego ma
w swoich rgkach rz4d. Poza

koniecznoSci4 rozwoju linii kolejowych
szybkich prqdko6ci, kt6re Pozwol4
jeLdzitpo Polsce poci4gami zamiast np.

latai samolotem, najProstszYm
narzqdziem jest wprowadzenie oplat dla
tir6w za korzystanie z dr6g.

PIOTRWATTER

prezes GrupyWN

wllin:?ffii#1,,**
sobie i TVN zwigkszenia
zasiqgu dostqpno6ci
nrosramtl naszei stacii



w calym kaiu. l,lzls
docieramybowiem
do 87 proc. gosPodarstw

domowych, Podczas gdY nasi

konkurenci - do 100 Proc.'
,o ornu"ru,2ewarunki .W,
konkurencji na rynku - tak4b
wwalce o widz6w ',S+

i reklamodawc6w - nie s4 :'?:'1i'

r6r,rme dla wszystkich.

ProTR PtOSZAlSl(
prorektor sGH

i vczvlbrrmsobie,
Z 'uUv *'Poftce wProwadzo-
no jednostronicowy formu-
larz PIT. Chodzi o Prosty sys-

tem podatkowY, niekoniecz-
nie liniovly. SYstem, w kt6rYm

kaZda osoba dokladnie wie-
dzialaby, ile musi Pracowai
i ile z tego oddaje Parisrwu
bez nadmiernYch skomPliko-

wanych rozwi4zari.
Chcialbym r6wnie2,
abv Seim zabronil u2Ywania

slowa ipecy{icznie, Poniewa2
to jest gl6wne slowo, kt6-re

ptzeszkadza w Pol sce ref or-.

mom. WszYscY Pohtycy PoPle-
raia reformy, ale nikt ich nie

wpiowadza, bo jestedmY sPe-

cy{iczni.

partner strategrczf,Y pdftner fnerytcrysrt

', TPAFbnrdt1f vs LGASIH*

ffi co w 2008 r. zmienia siq w Podatk

ffi'jak nie wpaS( w Pulapki Podatkou

ffi jak korzystnie rozlicza( sig z fiskus

ffi prahyczne Porady dla firm i os6b

Dodatkowo:

i.1itr ahy prawne .!i:t interpretacje lli+ on

Wszystkie Podatki na iednei Pl

Partner mer1ltorYczn1l

,F-,11 TPAHoruatll

Partner strategiczn}/

lFuB LEASING


