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– założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

TAK
Australijskie władze podatkowe ogłosi-
ły właśnie wytyczne związane z podatko-
wą klasyfikacją kryptowalut w Australii, co 
w szczególności ma dotyczyć waluty bitcoin. 
W dokumencie stwierdzono, że wymiana ma 
charakter umowy barterowej i nie podlega 
podatkowi dochodowemu ani VAT, jeśli strona 
transakcji nie jest przedsiębiorcą. Przedsię-
biorcy natomiast zapłacą VAT, jednak odliczą 

W sporządzonym na zlecenie brytyjskiej organi-
zacji Remote Control Project raporcie „US Special 
Operations Command Contracting” ujawniono, że 
w latach 2009–2013 rząd USA przeznaczył 13 mld 
dolarów na zamówienia specjalne zlecone 3 tys. 
firm spoza sektora publicznego. Osiem korporacji, 
w tym Boeing, zakontraktowało usługi na ponad 
50 proc. tej kwoty. 

W ten sposób dochodzi do ukrywania 
rzeczywistych rozmiarów budżetu 
wojskowego Stanów Zjednoczo-

nych, zanika jego transparentność i nadzór 
nad operacjami specjalnymi prowadzonymi 
przez prywatne firmy na zlecenie rządu. 

miniSterStwo Prawdy działa

Co ciekawe, aż 1,5 mld dolarów wydane zostało 
na kampanie psychologiczne, które rząd Stanów 
Zjednoczonych prowadzi za pośrednictwem 
prywatnych firm. Operacje psychologiczne 
obejmują m.in. tworzenie tematów na potrzeby 
mediów, sposobów argumentacji do wyko-
rzystania w perswazji, a nawet finansowanie 
gotowych produktów medialnych. Takie kam-
panie psychologiczne są prowadzone również 
w pewnych częściach Europy. 

Amerykańskie dowództwo sił zbrojnych 
(USSOCOM) zapłaciło aż 77 mln dolarów za 
specjalistyczne usługi translatorskie na rzecz 
firmy Shee Atika, która jest plemienną firmą 
eskimoską z siedzibą na wyspach między 
Alaską a Kamczatką. Ten przykład najlepiej 
pokazuje, że w rzeczywistości nie mamy 
zielonego pojęcia, komu i za co dokładnie 
się płaci tak kolosalne środki. Możemy tylko 
sobie wyobrażać, na czym mogą polegać spe-
cjalistyczne usługi z zakresu tłumaczeń pro-
wadzone przez firmę z siedzibą w zachodniej 
części Wyspy Baranowa w archipelagu wysp 
Aleksandra. Jedno jest pewne – nawet jeśli 
osoby, których wypowiedzi są tłumaczone, 
bardzo głośno krzyczą, żeby skończyć już 
te „tłumaczenia”, to na Wyspie Baranowa 
nikt ich nie usłyszy poza karibu i misiami 
polarnymi.

Warto pamiętać, że raport został opu-
blikowany na bazie publicznych danych 
pochodzących z Federal Procurement Data 
System – Next Generation, do których ma 
dostęp każdy zwykły użytkownik internetu. 
Zatem jest to swego rodzaju wykaz zamówień 
publicznych. Autor projektu zaznacza, że 

dane w raporcie to tylko wierzchołek góry 
lodowej w odniesieniu do tajnych operacji 
i taktyk, o których wiedza zapewne na zawsze 
zachowa status „top secret”. 

JaKie Płyną z tego wnioSKi? 

Po pierwsze, zaangażowanie w zdobycie 
super nowoczesnych technologii militarnych 
prywatnych korporacji przez dowództwo sił 
wojskowych Stanów Zjednoczonych daje do 
myślenia, jak bardzo w porównaniu z ich 
wydatkami na zbrojenia stan polskich sił 
wojskowych jest osłabiony i zdegradowany 
do absolutnego minimum, a tym samym, jak 
są kompletnie bezbronne. 

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że 
w razie jakiegokolwiek konfliktu mocarstwa 
światowe użyłyby technologii, które znamy na 
razie co najwyżej z filmów o Jamesie Bondzie, 
nie można tego podsumować inaczej niż sło-
wami Alberta Einsteina, który w ten oto sposób 
skomentował w wywiadzie udzielonym 
w 1949 r. produkcję bomb atomowych przez 
USA: „Nie wiem, jaka broń zostanie użyta 
w trzeciej wojnie światowej, ale mogę powie-
dzieć ci, czego użyją w czwartej – kamieni!”. ■

wojna zdalnie sterowana

MeC. ROBeRT NOgACKi – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego 
– ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii.
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od niego wartość podatku naliczonego zwią-
zanego z zakupem kryptowaluty. W Polsce 
nadal nie wiadomo, jak traktować podatko-
wo krypto waluty, co przejawia się chociażby 
w wydawanych interpretacjach indywidual-
nych Ministerstwa Finansów.

NIE
„Międzynarodowe korporacje, bądźcie go-
towe, to już koniec”. Tymi słowami Pascal 
Saint-Amans, dyrektor Centrum Polityki Po-
datkowej i Administracji OeCD, podsumował 
wspólne działania 34 państw członkowskich tej 
organizacji oraz innych narodów, w tym Rosji 
i Chin, w celu zamknięcia możliwości legalne-
go unikania opodatkowania za pomocą spółek 
zależnych położonych w rajach podatkowych. 
Szacuje się, że korporacja google inc., Apple 
inc. i Amazon inc. w ten sposób unikają w legal-
ny sposób zapłaty mniej więcej 1 mld dolarów 
podatku. Naszym zdaniem jakakolwiek zmiana 
prawna nie nadąży za kreatywnością podat-
ników, którzy zawsze będą uciekać przed wy-

sokimi podatkami do różnych „rajów” i „oaz”. 
Stara przypowieść przypisywana Konfucju-
szowi, a wedle nowszej wersji - Mahatmie 
gandhiemu mówi o tym, jak mędrzec spotkał 
w górach płaczącą kobietę. gdy spytał, czemu 
płacze, odparła:
– Nauczycielu! Płaczę, bo dwa lata temu tygrys 
pożarł mego najstarszego syna, przed rokiem 
rozszarpał drugiego, w tym roku trzeciego… 
Został mi tylko jeden, bardzo się o niego boję, 
i dlatego płaczę…
– A dlaczego nie zejdziesz w niziny, na zielone 
pola, gdzie nie ma tygrysów?
– Bo tu, w górskie ostępy, nie zapuszczają się 
poborcy podatkowi.

to już koniec


