
Temat: System podatkowy w Polsce 

Co nazywamy podatkiem? 

PODATEK  - to bezzwrotne, przymusowe, publicznoprawne, nieodpłatne 
świadczenia podatnika na rzecz: 

- Skarbu Państwa, 

- województwa 

-powiatu 

-gminy 

wynikające z ustawy podatkowej 

FUNKCJE  PODATKÓW: 

1. Fiskalna – uzyskiwanie środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia 
potrzeb publicznych, 

2. Redystrybucyjna – ma na celu zmniejszenie dysproporcji w pierwotnym 
podziale dochodów w społeczeństwie, 

3. Stymulacyjna – wpływa na gospodarkę poprzez obniżone stawki 
podatkowe, ulgi, zwolnienia, które pobudzają procesy gosp. 

RODZAJE  PODATKÓW 

1. Kryterium przedmiotowe: 

• Podatki przychodowe pobierane od przychodu w momencie jego uzyskania, 
wysokość tego podatku jest naliczana niezależnie od kosztów uzyskania 
przychodów 



• Podatki dochodowe są pobierane od dochodów uzyskanych  
z działalności zarobkowej w danym roku po odliczeniu kosztów jego 
uzyskania. 

• Podatki majątkowe naliczane są od wartości majątku, np. podatek od 
środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek 
od spadków i darowizn, podatek od czynności prawnych 

• Podatki od wydatków (konsumpcyjne) podatnikami są jednostki dokonujące 
obrotu towarami i usługami, rzeczywistymi podatnikami są konsumenci. W 
Polsce zalicza się do tej grupy: podatek od towarów i usług, podatek 
akcyzowy, podatek od gier, podatki konsumpcyjne są głównym źródłem 
dochodów państwa. 

2. Kryterium przerzucalności 

tzn. możliwość przerzucenia skutków opodatkowania na inne podmioty. Z uwagi na 
to kryterium podatki można podzielić na podatki bezpośrednie i podatki pośrednie 

• Podatki bezpośrednie są ściśle związane z majątkiem lub dochodem 
podatnika. Skutków tych podatków nie można przenieść na inny podmiot. Do 
podatków  bezpośrednich zaliczamy: podatek od osób fizycznych, od  osób 
prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, leśny, podatek od 
nieruchomości, od środków transportu, podatek od posiadania psa. 

• Podatki pośrednie są to podatki takie, których skutki można przerzucić na 
inny podmiot (np. płatność akcyzy nałożonej na papierosy w ostatecznym 
rachunku spoczywa nie na producencie, tylko konsumencie). 

Ze względu na sposób naliczania podatku dochodowego można wyróżnić: 

1. Podatki progresywne – stawka podatku rośnie wraz z dochodami 

2. Podatki liniowe – podatki naliczane wg. jednej stawki 

3. Podatki degresywne – najrzadziej spotykane, stawka podatku maleje wraz ze 
wzrostem dochodu 



Podział podatków ze względu na sposób ustalania stawki podatku 

 Podatki ze stawką procentową (PIT, CIT, VAT) 

 Podatki ze stawką kwotową (akcyza, podatek od posiadania psa) 

Podatki bezpośrednie w Polsce 
Podatek dochodowy od osób fizycznych -  PIT – osobisty podatek dochodowy, płacą 
go wszystkie osoby, które w danym roku uzyskały dochód wyższy od sumy 
określonej w ustawie. 

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT – dotyczy między innymi firm 
uzyskujących przychody z działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności 
rolniczej i gospodarki leśnej. Zwolnienie z podatku obejmuje między innymi 
Narodowy Bank Polski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednostki budżetowe , 
organizacje religijne i inne osoby prawne wymienione w ustawie. 

Podatek od spadków i darowizn obowiązuje osoby fizyczne, które nabyły rzeczy (np. 
nieruchomości) lub prawa majątkowe (np. prawa autorskie), między innymi w drodze 
spadku, darowizny, zasiedzenia i zachowku. Wysokość podatku zależy od wartości 
nabytych rzeczy lub praw majątkowych oraz stopnia pokrewieństwa między 
spadkobiercą a spadkodawcą lub obdarowanym a darczyńcą.  

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje opłaty za czynności 
cywilnoprawne, jak zawarcia lub zmiana umowy (sprzedaży, udzielenia pożyczki, 
darowizny), ustanowienia hipoteki i aktu założycielskiego spółki. Wysokość podatku 
dla każdej z czynności określa ustawa. 

Inne podatki bezpośrednie: podatek tonażowy, podatek od wydobycia niektórych 
kopalin 

 

Podatki i opłaty lokalne 

Podatek rolny – należy zapłacić za posiadanie lub użytkowanie wieczyste gruntów 
(nie obejmuje on gruntów, które są wykorzystywane do innych celów niż działalność 
rolnicza). 

Podatek leśny – uiszczają właściciele lub użytkownicy wieczystości gruntów leśnych. 

Podatek od nieruchomości – obejmuje grunty, budynki, budowle związanie z 
działalnością gospodarczą, jego stawkę ustalają rady gmin. 



 

Podatki pośrednie 

Podatek od towarów i usług – VAT  obejmuje sprzedaż towarów, odpłatne 
świadczenie usług, eksport towarów i usług. Podatnikami są przedsiębiorstwa, 
jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne działające na terenie Polski. 

Podatek akcyzowy (nakładany na wybrane towary) np. samochody, paliwa, alkohol, 
papierosy, energia elektryczna. Stawka akcyzy może być określona kwotowo 
(paliwa), albo procentowo (samochody osobowe)  

Podatek od gier – dot. osób i firm prowadzących działalność związaną z grami 
losowymi. 
 

Zadanie domowe 

Podatki mają wpływ na gospodarkę kraju, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. 
Przedstaw argumenty przemawiające zarówno za obniżeniem podatków, jak i 
podwyższaniem podatków. 

 

Na odpowiedzi oczekuję do poniedziałku 23.03.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


