Poznałem podatki, kojarzę korzyści
Podatki. Co to właściwie takiego?
Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane na rzecz państwa.
Najważniejszymi typami podatków są podatki dochodowe czyli PIT oraz CIT, podatki od
towarów i usług, do których należą: VAT, cło i akcyza. Innym typem podatku może być
podatek od nieruchomości lub nawet od posiadania psa.
Brzmi groźnie? Nic podobnego. Podatki mogą się nam źle kojarzyć i pewnie tak jest u
większości ludzi. OBOWIĄZKOWE. Może właśnie to słowo budzi u nas złe skojarzenia. Im
większy przymus czujemy, tym mniej chcemy daną rzecz wykonać. Taka sytuację możemy
wytłumaczyć na przykładzie rodzica z dzieckiem. Kiedy mama każe swojemu synkowi iść
spać on robi to niechętnie. Tata każe córce odrobić lekcje, wiec ociąga się ona, nie chcąc
wykonać polecenia. Możliwe że jest tak także z podatkami. Kojarzą się nie najlepiej, a
przecież dają nam tyle korzyści! Nawet jeśli tego nie rozumiemy.
Co nam dają podatki?
Dobre pytanie. Według badań większość obywateli polskich uważa, że podatki nakładane
przez władze są za wysokie, ale podatki na odpowiednim poziomie dają szansę na rozwój
gospodarczy ogółu. Wpływy z podatków w budżecie Polski między rokiem 2008, a 2014
wzrosły o 40 mld do 297 mld zł., co oznacza, że państwo dobrze się rozwija.
Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wiele mamy dzięki podatkom. Państwo może
finansować takie rzeczy jak szkoły. Większość z nas chodzi do szkół publicznych, za które
przecież nie płacimy! Tak samo jest ze strażą pożarną, policją. Otrzymujemy pomoc bez
zastanawiania się ile to wszystko kosztuje. Idąc na badania do lekarza, czy leżąc w szpitalu
nie musimy wyciągać z banku ogromnych pieniędzy. Większość tych kosztów pokrywa
państwo. Właśnie z podatków. Mało?
Czy zauważyliście może jakiś nowy plac zabaw w waszej okolicy, boisko, basen czy remont
drogi? Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy wyjrzeć przez okno. Co widzimy?
Piękne, wielofunkcyjne boisko szkolne. Ono także powstało dzięki podatkom. Innym
przykładem jest dworzec PKP w Gliwicach, który remontowany jest ze środków
budżetowych przy wsparciu środkami unijnymi. Polska należy do Unii Europejskiej i płacąc
do wspólnego budżetu także z niego korzysta. To znaczy MY korzystamy!
Troska o obywateli jest jednym z ważniejszych zadań państwa. Słyszeliście już pewnie
kiedyś o zasiłkach. Są to pieniądze wypłacane dla ludzi bezrobotnych, znajdujących się w
trudnej sytuacji, samotnych matek z dziećmi. Państwo może się zatroszczyć potrzebującymi
we właściwy sposób, a wiele naszych rodzin z tego korzysta. Wsparcie finansowe jest dla
nich ważne. To społeczna solidarność.
Nasze emerytury będą w przyszłości wypłacane, dzięki podatkom, które teraz płacimy i które
płacić będą nasze dzieci i wnuki. Zapewnia nam to naszą przyszłość.
Czym mamy wpływ na wydatki?
Tak. Dzięki funduszowi partycypacyjnemu, który pozwala obywatelom na samodzielne
decydowanie o niektórych wydatkach. Naprawa chodnika, boiska, ogrodzenie ogródków przy
blokowiskach, nowy plac zabaw. To sprawy z którymi spotykamy się na co dzień. I możemy
się zastanowić: Skąd na to pieniądze? Czy mam wpływ na to czy chodnikiem zająć się na
samym początku czy raczej ogrodzić klomby przy moim bloku? Oczywiście że tak! Władze
naszego miasta organizują ankiety, na co wydać pieniądze z funduszu partycypacyjnego. Jako
obywatele, możemy o tym decydować!
Tak więc podatki to nie tylko obowiązek, to szansa na lepszy rozwój państwa i wiele
korzyści. Kojarzycie to?

