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Co to są podatki?
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Co to są podatki?
Podatki są to przymusowe, bezzwrotne i
nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane
przez państwo na podstawie przepisów prawa
w celu uzyskania dochodów na pokrycie
wydatków państwowych

Po co płacimy podatki?
• żeby państwo miało pieniądze na finansowanie
wydatków sektora publicznego,
• żeby państwo mogło dokonywać redystrybucji
dochodów między różne sektory gospodarki i
grupy ludności dysponujące różnymi dochodami,
• żeby państwo mogło ograniczyć konsumpcję
niektórych produktów
(np. alkoholu, papierosów),
• umożliwia prowadzenia
polityki antycyklicznej
i antyinflacyjnej.
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Na co wydaje Państwo?
• wydatki związane z tradycyjnym
pełnieniem przez państwo takich
funkcji, jak: obrona narodowa,
administracja i wymiar sprawiedliwości;
• wydatki związane z realizacją celów społecznych
„państwa dobrobytu" (oświata, kultura, ochrona
zdrowia, świadczenia socjalne itp.);

• wydatki wynikające z pełnienia
funkcji interwencyjnych w
gospodarce (oddziaływanie na
inwestycje produkcyjne i
infrastrukturalne, subsydia).

Na co wydaje Państwo?
Obowiązkowe ubezpieczenia społęczne

23,90%

Obsługa długu

11,90%

Obronba narodowa

6,30%

Pomoc społeczna

5,50%

bezpieczeństwo publiczne

4,30%

administracja publiczna

4,10%

Szkolnictwo wyższe

4,00%

Wymiar sprawiedliwości

3,30%

Ochrona zdrowia

2,50%

Gospodarka mieszkaniowa

0,80%

Oświata i wychowanie

0,60%

Kultura i ochrona dziedzictwa

0,50%

Kultura fizyczna i sport
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Rodzaje podatków:
• podatki dochodowe,

• podatki konsumpcyjne,

• podatki majątkowe.

Rodzaje podatków:
• Podatki bezpośrednie to podatki nakładane
na dochody i majątek;
• podatki pośrednie to podatki nakładane na
wydatki, zawarte są
one w cenie
nabywanego
dobra lub usługi.
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Dochody budżetowe:
podatki pośrednie

64,9%

podatki bezpośrednie

22,7%

dochody niepodatkowe

środki z UE

11,6%
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Sposoby obliczania podatków
bezpośrednich:
Proporcjonalnie
Kowalski

Jankowski

Progresywnie
Kowalski

20%

Jankowski
35%

80%
65%
20%

20%

80%

80%
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Zasady działania systemu
podatkowego
•
•
•
•

Zasada wydajności
Zasada elastyczności
Zasada stałości
Zasada nienaruszalności majątku podatników

Konsekwencje zbyt wysokich podatków:
• Osłabia bodźce do pracy
• Powoduje uchylanie się
od płacenia podatków
• Zmniejsza popyt
konsumpcyjny
• Ogranicza możliwości
inwestycyjne i zniechęca
do ich podejmowania
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Konsekwencje zbyt niskich podatków:
• Powstaje deficyt budżetowy
• i dług publiczny
• Państwo nie ma
pieniędzy na
zapewnienie
podstawowych
świadczeń
dla obywateli

Koniec
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