
„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.”

Benjamin Franklin

PODATKI



Czym są podatki i kto je płaci?

Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia

pieniężne pobierane przez państwo lub jednostkę

samorządu terytorialnego na potrzeby realizacji zadań

publicznych.

Płatnikami podatków są:

➢ osoby fizyczne,

➢ osoby prawne,

➢ jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości

prawnej, ale mają zdolność prawną i we własnym

imieniu prowadzą działalność gospodarczą.





Podział podatków ze względu na rodzaj                   

stawki podatkowej

➢ progresywne – o rosnącej stawce podatkowej – np. PIT

➢ proporcjonalne – o stałej stawce podatkowej – np. CIT 

➢ regresywne – o stawce podatkowej malejącej                 

wraz ze wzrostem dochodów.       



Rodzaje podatków

Ze względu na organ, do którego wpływają 

podatki wyróżniamy:

➢ podatki centralne – wpływają do budżetu państwa;

➢ podatki lokalne – zasilają budżety jednostek 

samorządu terytorialnego.



Rodzaje podatków

Ze względu na możliwość przeniesienia ciężaru

płacenia podatku na inny podmiot opodatkowania

wyróżniamy podatki:

➢ bezpośrednie – obliczane i pobierane od dochodu

lub posiadanego majątku podatnika;

➢ pośrednie – ciężar ich płacenia można przerzucić

na inny podmiot. Podatnik płaci je w chwili dokonywania

zakupów (są zawarte w cenie produktów).



Rodzaje podatków

Ze względu na przedmiot opodatkowania wyróżniamy 

podatki:

➢ dochodowe – obliczane od dochodów;

➢ majątkowe – obliczane na podstawie majątku 

podatnika;

➢ od obrotu i konsumpcji – zależą od wysokości 

wydatków konsumpcyjnych.









Stawki podatków bezpośrednich

Forma opodatkowania Stawka podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

17% i 32% (+4% daniny solidarnościowej na rzecz 

osób niepełnosprawnych od dochodów 

przekraczających 1 mln zł rocznie)

Podatek dochodowy liniowy od osób fizycznych 

(opcja podatkowa)

19% (+4% daniny solidarnościowej na rzecz osób 

niepełnosprawnych od dochodów 

przekraczających 1 mln zł rocznie)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość stawek (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 

17%, 20%) jest uzależniona  od rodzaju 

działalności

Karta podatkowa

Stawki zróżnicowane zależne od profilu 

działalności oraz liczby mieszkańców 

miejscowości, w której jest prowadzona działalność

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

9% (w przypadku małych podatników                              

o przychodach do równowartości 1,2 mln euro)              

i 19%



Stawki podatków pośrednich

Forma opodatkowania Stawka podatku

Podatek od towarów i usług 

(VAT)

• Jest obliczany od wartości netto towarów i usług;

• Stawki podatku:

23% - podstawowa wartość stawki podatkowej;

8% - stawka ulgowa np. artykułów dziecięcych

5% - stawka ulgowa np. produktów rolnictwa

0% - stawka stosowana przy opodatkowaniu niektórych 

usług (np. transportu  międzynarodowego),

przy dostawie towarów wewnątrz UE,   

przy eksporcie towarów i usług poza UE.

Podatek akcyzowy

• Jest nakładany na niektóre artykuły spożywcze (np. alkohol, 

papierosy), energię elektryczną, paliwa, samochody;

• Wlicza się go w cenę produktu wprowadzanego do obrotu;

• Stawki podatku są zróżnicowane, ustalane kwotowo 

lub procentowo, a ich wysokość reguluje ustawa o podatku 

akcyzowym.



Źródła finansowania budżetu Polski w 2019r.



VAT – podatek od wartości dodanej

➢ VAT(Value Added Tax) – ma największy udział

we wpływach do budżetu państwa.

Jest to podatek:

➢ powszechny – obowiązek jego odprowadzania

spoczywa na każdym, kto produkuje lub sprzedaje

towary i usługi; kosztami podatku obciążeni

są kupujący;

➢ wielofazowy i obrotowy – jest płacony w każdej

fazie produkcji i sprzedaży.



VAT w praktyce

Na zdjęciu paragon z 2010r. Stawka podatku VAT na ten rok wynosiła 22%. 



Stawki VAT w Europie(2020)



Dzień wolności 

podatkowej – wybrane 

przykłady państw

Dzień Wolności 

Podatkowej 

-

jest symboliczną datą, 

kiedy przestajemy 

pracować na rząd                       

i zaczynamy 

na siebie i nasze rodziny. 



Dzień wolności podatkowej w Polsce
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