
PODATKI

1. Która z ilustracji najbardziej kojarzy Ci się z podatkami? Dlaczego? 

 


2.  Połącz przeciwieństwa 
 


3. Zastanów się,  

a. …jakie są dobre strony tego, że ludzie płacą podatki? Wymień 5.

b. …jakie są złe strony tego, że ludzie płacą podatki? Wymień 5.

c. …na co wydaje się pieniądze uzyskane z podatków?

d. …czy pieniądze z podatków są w Twoim kraju mądrze wydawane?

e. …co Twoi polscy znajomi mówią o podatkach w Polsce?


4. Wymyśl absurdalny podatek 

a. dla rolników;

b. dla kucharzy;

c. dla studentów;


d. dla pilotów;

e. dla nauczycieli;

f. dla instruktorów jogi. 

Doprecyzuj, 

a. jaka jest wysokość tego podatku; 

b. od czego dokładnie odprowadza się podatek;

c. w jakiej sytuacji można poprosić o zwolnienie z podatku.


Jak myślisz, jakich sposobów będą używać podatnicy, żeby uniknąć płacenia podatku?
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1. wysokie podatki a) podatek od kupna

2. podatek od sprzedaży b) znosić podatki

3. płacić podatki c) obniżać podatki

4. pobierać podatki d) niskie podatki

5. wprowadzać podatki e) unikać podatków

6. podwyższać podatki f) umarzać podatki



5. W 2020 roku Polska wprowadzi podatek od cukru. Projekt ma wielu zwolenników, ale też 
przeciwników. Jak myślisz, które grupy protestują, a które uważają pomysł za dobry? 
Dlaczego? 

6. Przeczytaj informacje o historii podobnych projektów w innych państwach Unii 
Europejskiej. Jaka jest historia tych projektów? 

 

2011  2020 

	 Centrum Informacyjne Rządu zwraca uwagę, że inne państwa UE od dawna 
wprowadzają zmiany w zakresie cen żywności. W 2011 r. Dania jako pierwszy kraj 
wprowadziła podatek na tłuszcze nasycone w żywności. Kolejne reformy zostały 
przeprowadzone m.in. przez Węgry, Francję oraz Portugalię. 

	 W 2018 r. zmiany zostały wdrożone w Estonii. W tym kraju ograniczono także 
działania marketingowe w przedszkolach i szkołach. W Finlandii również wykorzystuje się 
podatek jako metodę ochrony przed otyłością. Słodycze oraz napoje bezalkoholowe 
zostały objęte dodatkowo podatkiem akcyzowym.

	 We Francji wdrożono Narodowy Program Żywienia i Zdrowia, od 2011 r. 
obowiązuje również podatek od napojów słodzonych. Ponadto w 2017 r. został 
wprowadzony zakaz sprzedaży nieograniczonej ilości napojów bezalkoholowych w 
ofercie "tyle, ile możesz wypić". W Portugalii od początku 2017 r. rząd wprowadził 
podatek na słodzone bezalkoholowe napoje.

	 Strategia walki z otyłością u dzieci została przyjęta również w Wielkiej Brytanii. Jej 
newralgicznym punktem jest polityka fiskalna, w tym podatek cukrowy, który został 
wprowadzony w kwietniu 2018 r. Opłata dotyczy wszystkich napojów bezalkoholowych 
(innych niż naturalny sok owocowy, sok warzywny, mleko i niektóre napoje alkoholowe) 
pakowanych lub importowanych do Wielkiej Brytanii, które zawierają dodatek cukrów i co 
najmniej 5 g cukrów ogółem (zarówno naturalnie występującego, jak i dodanego) na 100 
ml przygotowanego napoju gotowego do spożycia.


(źródło: PAP, autorka: Olga Zakolska)


7. Poszukaj informacji o skutkach wprowadzenia podatku od cukru wymienionych 
w tekście krajach. Czy podatek od cukru przyczynił się do rozwiązania 
problemów związanych z otyłością?
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