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Hiszpańskie banki z dodatkowym podatkiem? Rząd Katalonii zapowie-
dział, że opodatkuje banki, które przejęły mieszkania, ale ich nie wynajmują. W całej 
Hiszpanii jest ok. 1,2 mln pustych mieszkań. Co najmniej połowa z nich należy do 
banków, bo przejęły je albo od rodzin, których nie było stać na spłacanie kredytów, 
albo od firm budowlanych, które zbankrutowały. Banki nie zamierzają pozbywać się 
nieruchomości w czasie kryzysu, gdy ceny są niewysokie. Z tego powodu na rynek 
trafiło niespełna 200 tys. mieszkań. Mimo że ich cena spadła niemal o połowę, to 
i tak nie ma na nie chętnych. Głównym powodem jest również fakt, że te same banki 
z powodu kryzysu niechętnie udzielają kredytów. W tej sytuacji Katalonia chce zmusić 
banki, aby wynajmowały przejęte mieszkania, i to po zaniżonej cenie. Jeśli nie zechcą, 
będą płacić nowy podatek, uzależniony od powierzchni niewykorzystanych miesz-
kań. Banki nie płacą także czynszów za przejęte mieszkania. A w Hiszpanii oprócz 
czynszu trzeba uiszczać co miesiąc tzw. opłatę za schody. Z pieniędzy tych spółdzielnia 
mieszkaniowa pokrywa koszty drobnych remontów, konserwacji wind czy oświetle-
nia klatki schodowej. Zdarza się, że banki, które przejęły mieszkania, od ponad roku 
zalegają z tymi opłatami. Jak informuje Naczelna Rada Administracji Budynków 
Mieszkalnych, w całej Hiszpanii są winne spółdzielniom mieszkaniowym prawie  
230 mln euro. Nie tylko rząd Katalonii próbuje zmobilizować banki. Już wcześniej 
kary finansowe na te, które dysponują pustostanami, ale nie chcą ich np. wynaj-
mować, zapowiedział lewicowy rząd Andaluzji. Tutejsze władze poszły nawet dalej 
– postanowiły zająć mieszkania należące do banków, i to na okres trzech lat, jeśli 
nieruchomości te są zamieszkiwane przez rodziny, które mogą zostać eksmitowane. 
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 Szwedzki sposób na korki. Wła-
dze szwedzkie chcą podwyższyć tzw. 
podatek od tłoku. Płacą go wszyscy 
kierowcy za każdorazowy wjazd do 
strefy centralnych dzielnic Sztokholmu 
oraz drugiego co do wielkości miasta 
kraju, Göteborga. To myto wprowa-
dzono w stolicy latem 2007 r., stanowi 
– w zależności od pory dnia, w której 
przekracza się granice wyznaczonej stre-
fy – równowartość 8, 13 i 18 zł. Opłata 
od początku wzbudzała niechęć wśród 
kierowców, tym bardziej że pobierana 
jest również za wyjazd z miasta. Ponadto 
na całym obszarze miejskim obowiązują 
opłaty parkingowe. Teraz rząd chce, by 
podatek ten wzrósł w stolicy od 2016 r. aż 
o 75 proc. W Göteborgu podobne opłaty 
mają wzrosnąć od 2015 r o 25 proc. Rząd 
powołuje się na dane, z których wynika, 
że wprowadzenie podatku od tłoku spo-
wodowało ograniczenie ruchu samocho-
dowego w obu miastach: w Göteborgu 
o 11 proc., a w Sztokholmie od 18 
do 22 proc. Ponadto pieniądze uzy-
skane z jego poboru są przeznaczane 
na rozbudowę metra w Sztokholmie, 
a w Göteborgu na budowę nowego 
tunelu i mostu dla ruchu kołowego. 
Podatku nie płacą kierowcy samocho-
dów z zagraniczną rejestracją. Swego 
rodzaju ciekawostką jest to, że Szwedzi 
protestują nie tylko przeciwko podwyż-
ce podatku od tłoku, ale również prze-
ciw obniżeniu podatków jako takich. 
Rząd premiera Frederika Reinfeldta 
zapowiedział, że w 2014 r. obniży poda-
tek od dochodu. Dzięki temu przecięt-
nie zarabiający pracownik w Szwecji 
otrzyma „podwyżkę” w wysokości 270 
koron, czyli ok. 30 euro miesięcznie. To 
już piąta od 2007 r. obniżka obciążeń 
fiskalnych, którą przeprowadza cen-
troprawicowy rząd, tym razem jednak 
wzbudziła obawy o pogorszenie jakości 
opiekuńczego państwa.

 Chińczyk potrafi. Chińscy biznesmeni wykazują się dużą kreatywnością nie 
tylko jeśli chodzi o pomnażanie majątku, ale również, a może nawet jeszcze większą, 
jeśli chodzi o ukrywanie go. Ponieważ oficjalnie partia walczy z korupcją, to jej człon-
kowie, którzy zdobyli pieniądze nielegalnie, nie mogą umieścić gotówki na kontach 
bankowych. Dziennik Pekiński opisał najbardziej pomysłowe przykłady ukrywania 
nielegalnie zgromadzonego majątku. Były szef policji w Chongqingu, Wen Qiang, 
20 mln juanów, czyli ponad 3 mln dolarów, zakopał pod oczkiem wodnym z rybami. 
Hu Fangyu, jeden z wysokich rangą urzędników miasta Changshun w Guizhou, 
swój majątek lubił mieć blisko siebie. Mężczyznę okradziono podczas snu. Złodzieje 
opróżnili zasobne kieszenie urzędnika, a jego spodnie wraz z paskiem – porzucili. 
Okazało się, że w skrytce pod klamrą paska znajdowały się poręczenia depozytów na 
ponad 60 tys. dolarów. 4 mln juanów do dziupli schował skorumpowany urzędnik 
z Jiangsu. Większą kreatywnością musiał wykazać się Ma Junfei, którego skazano 
na karę śmierci za przyjęcie łapówek na sumę 130 mln juanów. Według źródeł, na 
które powołuje się gazeta, większość tej sumy ukrył w ścianach swoich mieszkań 
w Pekinie i Mongolii Wewnętrznej, skąd pochodził. Chińskie władze, ustami jednego 
z najważniejszych urzędników finansowych Yi Ganga, szefa chińskiego nadzoru 
transakcji zagranicznych, zapowiadają wprowadzenie podatku od spekulacji waluto-
wych. Ma to zapewnić ochronę przed kapitałem spekulacyjnym.


