„Fiskalne odbicia”
Drzewa odbijają się w wodzie, twarze odbijają się w lustrze, a podatki
odbijają się na portfelach… Ludzie często uważają, że podatki są niepotrzebne,
oceniają je negatywnie, ale my spróbujemy pokazać, że jest inaczej.
Od danin po VAT i akcyzy
Podatki istnieją już od starożytności i zmieniały się na przełomie wieków,
dzięki nim może funkcjonować państwo. Od obciążeń czopowych, szelężnych i
hiberny przeszliśmy do funkcji fiskalnych, redystrybucyjnych i stymulacyjnych.
Podatkiem jest publicznoprawne, przymusowe oraz bezzwrotne
świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub
gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
„W życiu są dwie pewne rzeczy, śmierć i podatki…”, czyli dlaczego
warto je płacić
Jakie mamy z tego korzyści? Podatki płaci każdy i każdy korzysta z rzeczy,
które dzięki nim istnieją.
Ogólnie, podatki mają wiele funkcji. Jednym z podstawowych ich zadań jest
gromadzenie większości dochodów przez państwo. Wpływy z podatków
przeznaczone są m in. na finansowanie potrzeb edukacyjnych dzieci i
młodzieży, na służbę zdrowia i zapewnianie bezpieczeństwa, jak również na
finansowanie potrzeb kulturalnych obywateli, a nawet… na finansowanie partii
politycznych. My jako młodzież mamy możliwość dostania stypendium. Jedna z
nas takie miała.
Policja, Straż Miejska, Sądownictwo, Prokuratura i wojsko to „typowa
budżetówka”. Zarówno uposażenie funkcjonariuszy publicznych, jak i ich
wyposażenie pochodzi z podatków. Dzięki temu możemy czuć się w naszym
kraju bezpiecznie. Ostatnimi czasy w szkołach „pierwszacy” otrzymali swoje
pierwsze, darmowe elementarze. W gimnazjach również wprowadzono
darmowe podręczniki. Służba zdrowia stanowi kolejny przykład praktycznego
wykorzystania podatków. Wszyscy korzystamy z darmowej opieki medycznej
oraz listy leków refundowanych.
„Najtrudniejszą rzeczą do zrozumienia jest podatek dochodowy” , czyli
funkcje podatków

Postanowiłyśmy porozmawiać z kilkoma osobami o pozytywnych aspektach
płacenia podatków:
„Podatki płacę z pełną świadomością, wiem, na co są przeznaczane i uważam,
że płacenie ich jest słuszne”
„Jeśli według kogoś podatki są za wysokie, powinien zacząć szukać nowego
miejsca zamieszkania, (śmiech). Każdy z natury jest egoistą, a na podatki trzeba
patrzeć obiektywnie. Kiedy człowiek zachoruje, gdy patrzy, ile osób musi
uczestniczyć w jego leczeniu i ile to kosztuje, dziękuje w duchu za to, że jednak
płaci te podatki”
„…leczenie, wykształcenie, bezpieczeństwo najważniejsze rzeczy dla każdego
człowieka…”
W naszym mieście z części podatków powstał Budżet Obywatelski, dzięki
któremu mieszkańcy Suwałk mogli zadecydować, na co zostanie przeznaczona
część pieniędzy z wydziału inwestycji. W 2014 roku Budżet Obywatelski wyniósł
1 mln złotych.
Po rozmowie z mieszkańcami Suwałk zrozumiałyśmy, że mają oni
bezpośrednią wiedzę na temat potrzeb związanych z codziennym życiem. Dzięki
głosowaniu suwalczan dzieci i młodzież dostały np. Planetę zabaw i sportu na
terenie Zespołu Szkół nr 3, park z terenem rekreacyjnym obok Aquaparku.
„Prawa finansowego można nie kochać, ale trzeba znać, w przeciwnym
razie bardzo brutalnie poczujemy jego moc.”
Chcemy, czy nie chcemy, podatki i tak musimy płacić. Warto zrozumieć,
że podatki są potrzebne i choć mówimy, że z nimi jest źle, bez nich byłoby
jeszcze gorzej.
Drzewa odbijają się w wodzie, twarze odbijają się w lustrze, a podatki…
okazuje się, że odzwierciedlają nie tylko naszą postawę obywatelską, ale także
świadczą o nas!

