POZNAŁEM PODATKI, KOJARZĘ KORZYŚCI
Bardzo często spotykamy się z określeniem, że „w życiu człowieka pewne są tylko
śmierć i podatki”. Warto zastanowić się, dlaczego podatki są tak źle kojarzone i często
uważane za zbędne. Idąc do sklepu narzekamy na zbyt wysoki VAT, przez który towar jest
dużo droższy. Przemieszczając się środkami transportu płacimy dużo za przejazdy z powodu
wysokiej akcyzy na paliwa. Wysokie podatki CIT mają wpływ na rosnące bezrobocie.
Dla wielu zbyt wysoki podatek PIT wpływa na pogorszenie sytuacji materialnej. Powyższe
przykłady dają powody do niezadowolenia z podatków. Czy jednak ci, którzy krytykują
istnienie podatków wiedzą, na co są one pożytkowane? Lista jest długa: ubezpieczenia
społeczne, obsługa długu, wydatki na obronę narodową, nauka, oświata, kultura, sport,
administracja, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, transport i gospodarka, ochronę
zdrowia, rolnictwo, środowisko…Żeby łatwiej zrozumieć, jakie korzyści przynoszą podatki
spróbujmy odnieś je do nas, naszych rodzin, szkoły, społeczności i miasta.
Pomyślmy najpierw o sobie. Wszyscy ukończyliśmy już szkołę podstawową,
obecnie jesteśmy w gimnazjum, a przyszłość to szkoły średnie i wyższe. Szkoła to nie tylko
zajęcia lekcyjne, ale także koła zainteresowań, zajęcia sportowe,projekty unijne, świetlica,
biblioteka, boiska…Kolejna kwestia to opieka medyczna, z której korzystamy w przypadku
choroby, szczepienia, badania okresowego…i wszystko za darmo? Kto za to płaci?
Wielu naszych rodziców zatrudnionych jest w tzw. „budżetówce” – nauczyciele,
pielęgniarki, policjanci, prawnicy –za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie
z budżetu państwa. Słabiej sytuowane rodziny korzystają z różnego rodzaju zasiłków,
ulg podatkowych, zapomóg i pomocy społecznej. Kto za to płaci?
Większość uczniów naszej klasy mieszka w dzielnicy „Błeszno”. W ostatnim czasie w
naszej dzielnicy wybudowano nowy odcinek linii tramwajowej. Pojawiła się nowa
nawierzchnia dróg, nowe chodniki, skwery zieleni, place zabaw dla dzieci, place rekreacyjne
dla seniorów. Ocieplono i pomalowano bloki mieszkalne, zainstalowano ekrany
dźwiękochłonne. Powstało nowe przedszkole. Bardzo dużo kosztownych inwestycji,
dzięki którym nasza dzielnica stała się nowoczesna i przyjazna dla mieszkańców.
Kto za to zapłacił?

Miasto Częstochowa to nasza „Mała Ojczyzna”, jesteśmy do niej przywiązani
i dlatego cieszymy się z pozytywnych zmian w ostatnich latach. Centrum miasta,
którym są Aleje
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W ramach funduszu partycypacyjnego w różnych dzielnicach miasta pojawiły się boiska
wielofunkcyjne przy szkołach, nowe przystanki, ławki, place zabaw – zgodnie z wolą
mieszkańców. W naszym mieście funkcjonuje teatr, muzea, stadiony, biblioteki i inne.
To tylko fragment tego, co robią władze miasta, ale skąd mają na to pieniądze?
Na te wszystkie pytania jest tylko jedna odpowiedź – z PODATKÓW.
Podsumowując naszą pracę należy stwierdzić, że podatki w naszym kraju są wysokie,
bo lista wydatków długa. Podatki są podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa
i są przeznaczane na różne cele związane z jego funkcjonowaniem. Konstytucja nakazuje
wszystkim obywatelom ich płacenie, ale nie powinno to wynikać z przymusu prawnego,
ale z przekonania i świadomości, że podatki służą właśnie nam.
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