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Wprowadzenie
Jednym z nurtów rozwa¿anych w ekonomii opodatkowania s¹ zagadnienia
wp³ywu podatków na decyzje podejmowane przez rodziny, w wyniku przyjêcia
okrelonych rozwi¹zañ podatkowych. Problematyka ta, rozpatrywana z ekonomicznego punktu widzenia, koncentruje siê na trzech powi¹zanych z sob¹
efektach: wp³ywie podatków na dzietnoæ rodzin, na podejmowaniu decyzji
o zawarciu lub rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa oraz wp³ywie opodatkowania na podejmowanie przez cz³onków rodzin opodatkowanej pracy zarobkowej. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e sygnalizowane ujêcie nie jest zbyt powszechne w prowadzonej
obecnie w Polsce dyskusji na temat wprowadzenia prorodzinnych rozwi¹zañ
podatkowych, która zosta³a zdominowana przez argumenty o charakterze
s³usznociowym wzglêdnie przez ocenê kosztów prowadzenia takiej polityki
dla bud¿etu pañstwa.
Niniejszy artyku³ ma na celu prezentacjê ogólnych wniosków z przeprowadzonych za granic¹ badañ wp³ywu podatków na decyzje podejmowane przez
rodziny i wskazania mo¿liwoci weryfikacji ich prawdziwoci na gruncie krajowym, przy za³o¿eniu stosowania obecnych konstrukcji opodatkowania rodziny. Dziêki temu mo¿liwa by³aby ocena ewentualnego wp³ywu proponowanych podatkowych rozwi¹zañ prorodzinnych na umacnianie rodziny i zwiêkszenie liczby posiadanych dzieci. Analiza odnosiæ siê bêdzie do podatku dochodowego od osób fizycznych, chocia¿ z regu³y uwa¿a siê, ¿e podatki maj¹tkowe równie¿ mog¹ mieæ pewien wp³yw na decyzje podejmowane przez rodziny.
Jednak¿e z uwagi na ich niewielkie znaczenie finansowe dla bud¿etów rodzin
i incydentalny charakter nie bêd¹ tu rozwa¿ane.
Zgodnie z przedstawionym podzia³em, w kolejnych punktach zostan¹ zaprezentowane po kolei: wp³yw opodatkowania na decyzje o urodzeniu dziecka (p. 1.), trwa³oæ i tworzenie rodziny (p. 2.) oraz aktywnoæ zawodow¹ cz³onków rodzin (p. 3.). Ostatnia czêæ powiêcona jest ogólnemu odniesieniu do
zaprezentowanych koncepcji prorodzinnych. Ka¿dy z kolejnych punktów sk³ada siê z wniosków i rezultatów uzyskanych przez innych badaczy, stosowanych
metod i wreszcie propozycji weryfikacji na gruncie polskim. Z uwagi na brak
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w wielu wypadkach analogicznych danych dla Polski (np. typu przegl¹dowych
sonda¿y), weryfikacja proponowana jest czasem w inny sposób.

1. Wp³yw podatków na decyzje o urodzeniu dziecka

Na ogó³ istnieje zgoda, ¿e podatki dochodowe wywieraj¹ pewien wp³yw na
podejmowanie decyzji o urodzeniu dziecka, przy czym w wietle przeprowadzonych badañ [Whittington, Alm, Peters, 1990] wydaje siê, ¿e w wiêkszym
stopniu dotyczy to decyzji o wyborze momentu posiadania dzieci, ni¿ rezygnacji z posiadania dzieci w ogóle, wzglêdnie zmniejszenia liczby dzieci w rodzinie. Uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest mo¿liwoæ skorzystania z ulg
zmniejszaj¹cych obci¹¿enie podatkowe. Czysty efekt tego typu zwolnieñ pokrywa siê jednak czêsto z wp³ywem innych korzyci zwi¹zanych z posiadaniem
dzieci, zarówno niefinansowych, jak i finansowych, w rodzaju zasi³ków, co
nierzadko sprawia trudnoci w ocenie znaczenia czynników podatkowych.
Interesuj¹ce badania dotycz¹ce wp³ywu ulg podatkowych na p³odnoæ zosta³y przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dla lat 19131984. Zgodnie
z uzyskanymi wynikami, zwolnienia podatkowe (tzw. personal exemption for
dependents) mia³y pozytywny i istotny wp³yw na p³odnoæ rodzin, przy czym
w ró¿nych okresach si³a tej zale¿noci ulega³a zmianie. W modelu regresji
oprócz zmiennej reprezentuj¹cej ulgê podatkow¹, wystêpowa³y te¿ typowe
zmienne wykorzystywane w modelowaniu p³odnoci, takie jak: dochód, stopa
bezrobocia, miertelnoæ dzieci, imigracja, zarobki kobiet i inne zmienne specyficzne dla tego kraju (np. rasa czy imigracja). Obserwowan¹ zale¿noæ najczêciej wyjania siê w ten sposób, ¿e posiadanie dziecka jest kosztowne
(obejmuje bowiem koszty urodzenia i wychowania), a wprowadzenie ulg podatkowych pozwala na pokrycie czêci tych kosztów, zachêcaj¹c do posiadania wiêkszej liczby dzieci. Niemniej jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e tego typu ulga
pozwala pokryæ zaledwie do kilkunastu procent ca³oci kosztów wychowania
dziecka.
Posiadanie dzieci czêsto wi¹¿e siê dla kobiet z koniecznoci¹ przerwania
pracy zawodowej, nale¿y wiêc braæ pod uwagê równie¿ utracone zarobki jako
koszt alternatywny posiadania dzieci. Przewa¿nie uwa¿a siê, ¿e jeli dzieci s¹
dobrem normalnym, to wraz ze wzrostem dochodu powinno siê ich rodziæ wiêcej, przy czym w zamo¿nych rodzinach zale¿noæ ta nie musi byæ spe³niona.
Tym samym z punktu widzenia skutecznej polityki wspierania urodzeñ przez
konstrukcje podatkowe, lepsze s¹ te rozwi¹zania, które w mniejszym stopniu
obci¹¿aj¹ podatkami rodziny o niskich i rednich zarobkach. Konsekwentnie,
lepsze jest na przyk³ad odliczenie okrelonej kwoty na ka¿de dziecko od podatku do zap³acenia, ni¿ wspólne opodatkowanie z dzieckiem w formie ilorazu rodzinnego czy odliczenia od podstawy opodatkowania1. W przypadku tego

1
Iloraz rodzinny oznacza przyznanie ka¿demu cz³onkowi rodziny fikcyjnej jednostki konsumpcyjnej. Nastêpnie ³¹czne dochody rodziny dzielone s¹ przez ³¹czn¹ liczbê jednostek konsumpcyjnych i od uzyskanego dochodu liczony jest podatek, który nastêpnie przemna¿a siê przez
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pierwszego rozwi¹zania wiêksze korzyci odnosz¹ rodziny biedniejsze, jeli
natomiast zmniejszana jest podstawa opodatkowania lub podatnicy p³ac¹ wed³ug ni¿szych progów podatkowych (co zmniejsza progresjê podatkow¹), to
wiêksze korzyci odnosz¹ rodziny zamo¿niejsze, dla których dochodowa elastycznoæ urodzenia dziecka jest ni¿sza, a tym samym pronatalne oddzia³ywanie ulg podatkowych s³absze. Wniosek ten jest prawdziwy, nawet gdyby nie by³o ograniczenia zakresu ulg jedynie do rodzin biedniejszych, jak to jest akurat
w Stanach Zjednoczonych.
Rozumowanie to jest analogiczne równie¿ w przypadku os³abiania progresji przez redukcjê stóp opodatkowania w progach podatkowych czy wprowadzenie podatku liniowego, poniewa¿ zmniejsza siê wówczas krañcowa stopa
opodatkowania i korzyci uzyskane dziêki ulgom relatywnie malej¹. Tak wiêc
propozycje wprowadzenia ulg prorodzinnych z jednej strony, a z drugiej 
zmniejszania obci¹¿enia podatkowego oddzia³uj¹ przeciwnie na decyzje
o urodzeniu dziecka. Dlatego te¿, zak³adaj¹c w przysz³oci spadek progresywnoci podatku dochodowego, dobrym rozwi¹zaniem jest wprowadzenie sta³ych kwot odpisywanych na dzieci, gdy¿ stanowi trwa³¹ zachêtê do ich posiadania, a przy tym ulega wzmocnieniu w miarê obni¿ania podatków2. Wydaje
siê przy tym, ¿e je¿eli celem polityki spo³ecznej mia³by byæ wzrost urodzeñ, to
najwiêksza kwota powinna byæ odliczana na pierwsze dziecko powy¿ej redniej liczby dzieci w rodzinie (np. je¿eli przeciêtnie jest dwoje dzieci w rodzinie, to najwiêksza kwota powinna przypadaæ na trzecie dziecko). Je¿eli natomiast ulga podatkowa ma mieæ charakter socjalny, to powinna byæ ona najwiêksza ju¿ przy pierwszym dziecku i stopniowo maleæ, poniewa¿ koszty krañcowe posiadania kolejnych dzieci s¹ malej¹ce. Te dwie przes³anki t³umacz¹
kszta³t propozycji kompromisowych, w których ulga najpierw ronie, a potem
spada wraz ze wzrostem liczby dzieci 3.
Wyniki badañ amerykañskich wskazuj¹, ¿e wprowadzone przez reformê
podatkow¹ z 1986 roku podwojenie ulgi podatkowej na dziecko (z 1080 USD do
2000 USD) spowodowa³o 11-procentowy wzrost p³odnoci kobiet w ci¹gu
trzech nastêpnych lat, i to pomimo ¿e z ulg tych nie mog¹ korzystaæ osoby
o bardzo wysokich dochodach. Specyficznym rozwi¹zaniem podatkowym jest
w tym przypadku zmieniaj¹cy siê wraz z dochodem kredyt podatkowy zale¿ny
od liczby dzieci, stanowi¹cy procentow¹ czêæ dochodów, która nie jest opodatkowana. Najpierw ronie on w pewnym przedziale dochodów, nastêpnie
liczbê jednostek konsumpcyjnych w danej rodzinie. Rozwi¹zanie to pozwala na os³abienie progresji dla liczebnych rodzin. W Polsce w ten sposób dzia³a ³¹czne opodatkowanie ma³¿onków (tyle
¿e nie obejmuje ono dzieci) oraz opodatkowanie osób samotnie wychowuj¹cych dzieci (ró¿ne konstrukcje opodatkowania rodziny omawia Litwiñczuk [1995]).
2
Proponowane przez sejm w roku 2001 ulgi prorodzinne z uwagi na weto Prezydenta RP
i trudn¹ sytuacjê bud¿etow¹ najprawdopodobniej nie wejd¹ w ¿ycie. Ulgi te mia³y wynosiæ od 1/4
do 1/2 kwoty zmniejszaj¹cej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej na kolejne dzieci
powy¿ej pierwszego.
3
Na przyk³ad propozycja W. Wójtowicz zak³ada³a przyznanie dla kolejnych dzieci: 0,25, 0,5, 1,
0,5 i 0,25 jednostki konsumpcyjnej [Jêdrzejewska, 1998b].
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ulega stabilizacji, by póniej zmaleæ do zera (kredyt ten wynosi maksymalnie
do 30% dochodu w przypadku posiadania dwóch i wiêcej dzieci) [Feenberg,
Rosen, 1995].
Inne badania wskazuj¹, ¿e oprócz wp³ywu na liczbê posiadanych dzieci
mo¿liwoæ korzystania z ulg podatkowych mo¿e siê przyczyniaæ do wyboru momentu urodzenia dziecka, co powoduje preferowanie urodzin w grudniu
w stosunku do urodzeñ styczniowych. Sytuacja ta ma miejsce w systemach podatkowych, w których skorzystanie z ulgi (lub zwolnienia) zale¿y od posiadania na utrzymaniu dziecka w danym roku. Wówczas korzystniejsze jest przyspieszenie porodu lub takie jego zaplanowanie, by dziecko przysz³o na wiat
na koñcu poprzedniego roku, pozwalaj¹c na dokonanie odliczeñ w stosunku
do ca³ego minionego roku4. Jak siê okazuje, tego typu zachowania s¹ w niektórych krajach statystycznie istotne, o czym przekonuje przyk³ad amerykañski
[Dickert-Conlin, Chandra, 1999]. Analiza taka cechuje siê dodatkowo jedn¹
znacz¹c¹ zalet¹, a mianowicie pozwala na ocenê podatnoci rodzin na zachêty
finansowe, co mo¿e u³atwiæ ocenê stopnia skutecznoci oddzia³ywania polityki podatkowej na rodziny w ogóle.
W Polsce, na przyk³ad, zwyczajowo preferowane s¹ urodziny w nowym roku, a wiêc odwrócenie tej zale¿noci mog³oby wiadczyæ o du¿ej podatnoci na
bodce finansowe. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e do tej pory zachêty podatkowe
do posiadania dzieci s¹ w naszym kraju niewielkie. Trudno bowiem za takie
uznaæ ulgê na dojazdy dzieci do szkó³ czy ulgê na kszta³cenie w szko³ach wy¿szych, pomijaj¹c bowiem wielkoæ tych ulg, zaczynaj¹ one oddzia³ywaæ dopiero, gdy dziecko jest ju¿ w wieku szkolnym lub starsze5. Jedyn¹ naprawdê wa¿n¹ preferencj¹ jest mo¿liwoæ opodatkowania wspólnego osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, nie mo¿na jednak przypuszczaæ, aby celem tego rozwi¹zania by³o wiadome zwiêkszenie liczby dzieci wychowywanych w niepe³nych
rodzinach. Z wymienionych powodów wydaje siê, ¿e oddzia³ywanie zachêt podatkowych na dzietnoæ w Polsce jest ma³e, co znajduje zreszt¹ porednie potwierdzenie tak¿e w malej¹cej liczbie urodzeñ ¿ywych w latach dziewiêædziesi¹tych (z 14,3 na 1000 osób w 1990 r. do 9,9 w 1999 r.) i wspó³czynnikach dzietnoci (z 2,039 dziecka na kobietê w wieku rozrodczym w 1990 r. do 1,366 w 1999
roku). O niewielkim znaczeniu ulg zwi¹zanych z dzieæmi przekonuje tabela 1.
4
Podobna sytuacja wystêpowaæ mo¿e tak¿e przy zawieraniu ma³¿eñstw, gdzie czêsto wymaga
siê istnienia ma³¿eñstwa przez ca³y rok podatkowy, tak jak jest to w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest natomiast wymagane, by osoba samotnie wychowuj¹ca dziecko
posiada³a je przez ca³y rok.
5
W wielu krajach (np. Australii, Danii, Holandii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii) nie ma ulg
podatkowych na dzieci, a jedynie zasi³ki [Bia³obrzeski, 1998].
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Tabela 1.

Odliczenia zwi¹zane z dzieæmi w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 19961999
Rodzaj ulgi

1996**

1997

1998

1999

389 207

452 912

Wydatki na dojazdy dzieci do szkó³:
a) liczba podatników
b) kwota odliczeñ
c) przeciêtne odliczenie

429 812

430 391

108 113 tys. z³

21 503 tys. z³

252 z³

50 z³

24 665 tys. z³

32 758 tys. z³

63 z³

72 z³

Wydatki na odp³atne kszta³cenie dzieci:
a) liczba podatników
b) kwota odliczeñ
c) przeciêtne odliczenie

162 088

192 764

108 315 tys. z³

40 875 tys. z³

668 z³

212 z³

172 085
39 639 tys. z³

217 901
63 296 tys. z³

230 z³

290 z³

Wydatki na kszta³cenie w szko³ach wy¿szych*:
a) liczba podatników



441 926

352 835

670 776

b) kwota odliczeñ



99 227 tys. z³

981 38 tys. z³

206 904 tys. z³

c) przeciêtne odliczenie



225 z³

278 z³

308 z³

* Ta ulga dotyczy równie¿ samych podatników, a nie tylko ich dzieci.
** W 1996 roku odliczano ulgi od dochodu, a nie od podatku i nie by³o odliczenia na kszta³cenie
w szko³ach wy¿szych. Wczeniejsze dane nie by³y w pe³ni publikowane. Przeciêtne odliczenie
odnosi siê do podatników dokonuj¹cych odliczeñ.
ród³o: Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, nr 6 z 1997 r., nr 6 z 1998 r., nr 5 z 1999 r. i nr
5 z 2000 r.

2. Wp³yw podatków na decyzje o zawarciu i rozwi¹zaniu
ma³¿eñstwa

Zgodnie z podejciem zaproponowanym pierwotnie przez Gary Beckera ludzie sk³onni s¹ zawieraæ zwi¹zki ma³¿eñskie, je¿eli ³¹czna produkcja dóbr
w ma³¿eñstwie jest wiêksza ni¿ dla osób ¿yj¹cych samotnie. Tym samym prawdopodobieñstwo zawarcia ma³¿eñstwa mo¿e byæ modyfikowane przez zachêty
o charakterze finansowym, a zw³aszcza podatkowym.
Podatki ogólnie wp³ywaj¹ na rodziny w ró¿norodny sposób, mog¹ zachêcaæ
do zawierania ma³¿eñstw i wp³ywaæ na zwiêkszenie trwa³oci zwi¹zków ma³¿eñskich, ale tak¿e dzia³aæ ca³kiem przeciwnie, o czym wiadcz¹ przyk³ady
funkcjonowania rozwi¹zañ amerykañskich. Na wstêpie nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e efekty, takie choæ wystêpuj¹, to jednak  jak mo¿na by³o oczekiwaæ 
s¹ stosunkowo niewielkie w stosunku do oddzia³ywania innych zmiennych socjoekonomicznych6.
W Stanach Zjednoczonych wprowadzenie w 1948 roku mo¿liwoci ³¹cznego
opodatkowania ma³¿onków spowodowa³o powstanie zachêty do zawierania

6
Ocenia siê, ¿e elastycznoæ zawarcia ma³¿eñstwa dla Stanów Zjednoczonych wynosi oko³o
0,05, co oznacza, ¿e 1-procentowy wzrost ma³¿eñstw nast¹pi³by po obni¿eniu o 20% podatków p³aconych przez ma³¿onków [Alm, Whittington, 1995a].
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ma³¿eñstw, co zreszt¹ zbieg³o siê w czasie z powojennym wzrostem liczby
zawieranych ma³¿eñstw. Polityka podatkowa w tym zakresie uleg³a zmianie
w 1969 roku, kiedy to przyznano osobom samotnym mo¿liwoæ dokonywania
wiêkszych odliczeñ ni¿ pozostaj¹cym w zwi¹zkach ma³¿eñskich. Uzasadnieniem tego posuniêcia by³y wy¿sze koszty ponoszone przez osoby samotne, które nie mog¹ korzystaæ w takim stopniu jak ma³¿onkowie z niepodlegaj¹cych
opodatkowaniu efektów pracy dostarczanej przez rodzinê. Idea ta, maj¹ca na
celu ograniczenie obci¹¿enia podatkowego osób samotnych (przekraczaj¹cego niekiedy nawet o 40% podatki p³acone przez ma³¿onków o podobnych dochodach), spowodowa³a w konsekwencji powstanie tzw. ma³¿eñskiej kary podatkowej, czyli wy¿szego obci¹¿enia ma³¿onków w stosunku do osób pozostaj¹cych w stanie wolnym. Wspomniana kara podatkowa oddzia³uje niejednakowo na ma³¿eñstwa w ró¿nych przedzia³ach dochodów7 i podlega zmianom
wraz z kolejnymi reformami podatkowymi, ogólnie zmierzaj¹cymi do jej ograniczenia. Najwiêksz¹ karê podatkow¹ ponosz¹ ma³¿onkowie o zbli¿onych dochodach i najwiêcej zarabiaj¹cy, najbardziej natomiast op³acalne s¹ ma³¿eñstwa pomiêdzy osob¹ niezarabiaj¹c¹ i zarabiaj¹c¹ du¿o, wówczas bowiem nastêpuje obni¿enie podatków w porównaniu z sytuacj¹ odrêbnego opodatkowania ma³¿onków [Feenberg, Rosen, 1995].
W Polsce rozwi¹zania podatkowe w tym zakresie przypominaj¹ bardziej sytuacjê po 1948 roku w Stanach Zjednoczonych, jednoznacznie zachêcaj¹c do
³¹cznego opodatkowania ma³¿onków. Zachêta ta jest tym wiêksza, im wy¿sza
jest ró¿nica pomiêdzy dochodami wspó³ma³¿onków i im silniejsza progresja
podatkowa. Inaczej mówi¹c, im mniej od siebie oddzielone s¹ poszczególne
progi podatkowe i im wy¿sze krañcowe stopy opodatkowania. Mo¿liwoæ skorzystania z wspólnego rozliczenia jest przy tym w Polsce fakultatywna, co eliminuje grobê powstania ma³¿eñskiej kary podatkowej. Jednoczenie w przypadku nieuzyskiwania dochodów przez jednego z wspó³ma³¿onków mo¿e byæ
odjêta przypadaj¹ca na niego czêæ odliczeñ (np. w ca³oci odliczenia od dochodu), co dodatkowo zachêca do zawierania zwi¹zków, w których jedna
z osób nie uzyskuje dochodów8. Przyk³ad (bez odliczeñ) dzia³ania takiego systemu prezentuje tabela 2.
Istnienie zró¿nicowanych korzyci podatkowych mo¿e s³u¿yæ do szacowania zmiennej okrelaj¹cej korzyæ podatkow¹ z tytu³u zawarcia ma³¿eñstwa,
nazywanej podatkiem (subsydium) ma³¿eñskim. Obliczany jest on jako ró¿nica lub iloraz podatków p³aconych przez ma³¿onków rozliczaj¹cych siê razem
i p³ac¹cych podatki oddzielnie. Zmienna ta mo¿e pos³u¿yæ do predykcji wp³y7
Na przyk³ad Feenberg i Rosen [1995] ustalili, ¿e w 1994 roku 52% ma³¿eñstw p³aci³o wy¿szy
podatek, a 38% by³o subsydiowanych, przy czym przeciêtny podatek wyniós³ 1244 dolary, przeciêtne subsydium 1399 dolarów, a przeciêtne ³¹czne obci¹¿enie wynios³o 124 dolary na ma³¿eñstwo.
Rozwi¹zanie to jest modyfikowane przez ustawodawstwa stanowe, które stosuj¹ rozmaite uregulowania, w³¹cznie z rezygnacj¹ z podatku dochodowego.
8
Rozwi¹zanie to jest stosowane w Europie, równie¿ w takich krajach jak Niemcy, Islandia
czy Portugalia [Bia³obrzeski, 1998].
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wu opodatkowania na zawieranie nowych ma³¿eñstw, przy czym czêsto uzupe³nia siê j¹ ró¿nic¹ (ilorazem) krañcowych stóp opodatkowania dla sytuacji
³¹cznego i rozdzielnego opodatkowania ma³¿onków [Alm, Whittington, 1995a].
Obie wyliczone zmienne wp³ywaj¹ bowiem na atrakcyjnoæ ma³¿eñstwa dla
potencjalnych jego cz³onków, przy czym im mniejsza jest pierwsza z nich, tym
lepiej dla liczby zawieranych ma³¿eñstw, druga natomiast oddzia³uje niejednoznacznie. Im jest mniejsza, tym ni¿sze s¹ co prawda koszty podatkowe
z tytu³u pozostawania w ma³¿eñstwie, ale jednoczenie obni¿eniu ulega wartoæ produkcji powstaj¹cej w gospodarstwie domowym w stosunku do dostêpnej na rynku.

Tabela 2.
Przyk³adowe obliczenia podatku nale¿nego przy odrêbnym i ³¹cznym rozliczeniu ma³¿onków bez
dodatkowych odliczeñ. Progi i stawki obowi¹zuj¹ce w 2001 roku.
Dochód podatnika w z³

Dochód
wspó³ma³¿onka
w z³

Suma podatków zap³aconych odrêbnie przez ka¿dego z nich w z³

Suma podatków
zap³aconych w rozliczeniu ³¹cznym w z³

Korzyæ podatkowa
z ³¹cznego opodatkowania w z³

20 000

0

3306,7

2813,4

493,3

20 000

20 000

6613,4

6613,4

0

70 000

0

70 000

16434

12 313,4

4120,6

20 000

19 740,7

17 868,1

1872,6

100 000

0

28 029,2

20 868,1

7161,1

100 000

20 000

31 335,9

26 868,1

4467,8

100 000

70 000

44 463,2

44 058,5

404,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie taryfy podatkowej na 2001 r.

Na marginesie takiego modelu warto zauwa¿yæ pewn¹ implikacjê dla polityki podatkowej, jaka wynika ze zmniejszenia atrakcyjnoci pozostawania
w zwi¹zku ma³¿eñskim kobiet, gdy rosn¹ ich dochody. Gdyby chcieæ wp³ywaæ
poprzez podatki na liczbê zawieranych ma³¿eñstw, nale¿a³oby silniej opodatkowaæ dochody kobiet ni¿ mê¿czyzn. Postêpowanie takie, pomijaj¹c odczucie
niesprawiedliwoci, spowodowa³oby jednoczenie, jako skutek uboczny,
ograniczenie aktywnoci zawodowej kobiet.
W Polsce badania wp³ywu podatków na zawieranie ma³¿eñstw trudno
przeprowadziæ zarówno ze wzglêdu na krótki okres obowi¹zywania preferencji dla ma³¿eñstw (dopiero od 1993 r.), jak i ma³e zró¿nicowanie dochodów kobiet i mê¿czyzn9. Dochody te pozostaj¹ bowiem w tym samym przedziale podatkowym, co powoduje neutralnoæ opodatkowania w sytuacji zawierania
9
Odrêbn¹ kwesti¹ jest odmiennoæ kulturowa, która sprawia, ¿e w krajach takich jak Stany
Zjednoczone zarówno zawarcie, jak i rozwi¹zanie ma³¿eñstwa jest stosunkowo proste i niekoniecznie postrzegane jako wybór na ca³e ¿ycie.
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zwi¹zku przez przeciêtnie zarabiaj¹cych podatników10. W tej sytuacji równie¿
krañcowa stopa opodatkowania jest taka sama dla ma³¿onków. Stwierdzenie
to nie zaprzecza korzyciom podatkowym w przypadku, gdy jedna ze stron nie
uzyskuje dochodów oraz gdy jest du¿a ró¿nica w dochodach, co jednak dotyczy
tylko niewielkiej czêci podatników (ogó³em w 1999 r. tylko nieco ponad 5%
podatników p³aci³o wed³ug drugiego i trzeciego przedzia³u skali). Nale¿y natomiast zauwa¿yæ, ¿e z uwagi na ograniczenia w mo¿liwoci odliczania przez
ma³¿onków niektórych ulg, takich jak np. ulga mieszkaniowa (odliczana tylko
przez oboje z nich), istnieje równie¿ pewien niewielki bodziec do niepozostawania w zwi¹zku ma³¿eñskim dla chc¹cych dokonaæ takich odliczeñ. Oczywicie warunkiem wykorzystania ulg przez obie strony jest uzyskiwanie przez nie
wystarczaj¹cych do dokonania odliczeñ dochodów.
Bez w¹tpienia mo¿na stwierdziæ, ¿e ³¹czne rozliczenia ma³¿onków s¹ coraz
popularniejsze w Polsce, mimo braku widocznego realnego wzrostu korzyci
finansowych z tego typu rozliczeñ. Zgodnie z dostêpnymi danymi przeciêtne
skutki finansowe dla bud¿etu ma³¿eñstwa rozliczaj¹cego siê razem wynosi³y
od 236 z³ w 1993 r,. do 265 z³ w 1997, co wiadczy o tym, ¿e przewa¿aj¹ rozliczenia ma³¿onków uzyskuj¹cych dochody w tym samym, najni¿szym przedziale
skali podatkowej, wzglêdnie jeden z wspó³ma³¿onków nie uzyskuje dochodów
do opodatkowania. Mo¿na wobec tego zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e coraz
wiêcej ma³¿eñstw dokonuje ³¹cznego rozliczenia po prostu dla wygody.

Tabela 3.

Liczba podatników rozliczaj¹cych siê razem z ma³¿onkiem, oraz korzystaj¹ca z rozliczenia dla
samotnie wychowuj¹cych dzieci w latach 19931999
Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Liczba podatników
rozliczaj¹cych siê
³¹cznie

5 746 727

6 159 143

7 716 940

8 552 634

9 198 472

9 604 432

10 302 292

 w tym
nieuzyskuj¹ca
dochodów
opodatkowanych

919 000

1 093 000

1 259 000

1 216 211

1 357 475

1 441 357

1 539 177

Udzia³ podatników
nieuzyskuj¹cych
dochodu wród
rozliczaj¹cych siê
³¹cznie

0,16

0,177

0,163

0,142

0,148

0,15

0,149

Liczba podatników
korzystaj¹cych
z rozliczenia dla
samotnie
wychowuj¹cych
dzieci

316 981

387 871

420 462

438 280

538 636

501 329

513 647

ród³o: Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, nr 6 z 1998 r., nr 5 z 1999 r., nr 5 z 2000 r.
10

W 1999 r. na przyk³ad redni dochód w padzierniku dla pracuj¹cych kobiet wyniós³ 1591
z³otych, a dla mê¿czyzn 1990 z³otych brutto, co oznacza w przeliczeniu na rok 19 103 z³ i 23 891 z³
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Podobnie jak w przypadku p³odnoci przypuszczaæ nale¿y, ¿e równie¿ wybór terminu zawarcia ma³¿eñstwa mo¿e byæ modyfikowany przez konstrukcje
podatkowe. Potwierdzenie tego faktu znalaz³o swoje odzwierciedlenie w porównaniu dwóch krajów Kanady i Anglii z Wali¹ [Gelardi, 1996]. W Kanadzie
do 1987 r. istnia³a mo¿liwoæ dokonania dodatkowego odliczenia podatkowego, je¿eli zawiera³o siê zwi¹zek ma³¿eñski, w którym jedna z osób by³a traktowana jako bêd¹ca na utrzymaniu drugiej. Warunkiem realizacji tej ulgi by³o
jednak nieprzekroczenie okrelonego limitu11 dochodu po zawarciu zwi¹zku
przez osobê utrzymywan¹. Rozwi¹zanie to sprzyja³o zawieraniu ma³¿eñstw
pod koniec roku  najlepiej w grudniu, poniewa¿ do obliczeñ brany by³ tylko
dochód uzyskany po zawarciu ma³¿eñstwa. W Anglii z Wali¹ natomiast, gdzie
przyjêto zasadê ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków, do 1968 r. mê¿owi przys³ugiwa³o zwolnienie podatkowe, pod warunkiem, ¿e zawar³ lub przed pocz¹tkiem rozpoczynaj¹cego siê w kwietniu roku podatkowego12. W póniejszych latach w obydwu wspomnianych krajach dokonano reformy przyjêtych
rozwi¹zañ, co doprowadzi³o do statystycznie istotnego spadku liczby ma³¿eñstw zawieranych w miesi¹cach koñcz¹cych stary rok podatkowy [Gelardi,
1996; Sjoquist i Walker, 1995].
W przypadku Polski warunkiem wspólnego rozliczenia ma³¿onków jest
pozostawanie w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok podatkowy, co oznacza, ¿e
aby wykorzystaæ to uprawnienie, nale¿y najpóniej zawrzeæ lub w grudniu.
Tym samym w porównaniu z okresem sprzed 1993 r. mamy teraz powód do
wzrostu liczby lubów grudniowych. Aby zweryfikowaæ tê hipotezê, wykorzystana zosta³a ta sama procedura weryfikacyjna, co do twierdzenia o zmianie
zachowañ nowo¿eñców w Kanadzie i Anglii z Wali¹. Zastosowany zosta³ do
poszczególnych miesiêcy model o postaci:
; = =: + A
w którym: Y to zmienna zale¿na bêd¹ca liczb¹ zawartych ma³¿eñstw w analizowanym miesi¹cu w stosunku do redniej liczby ma³¿eñstw zawieranych miesiêcznie dla danego roku; X jest zmienn¹ zero-jedynkow¹ przyjmuj¹c¹ wartoæ 0 dla lat 19701993 i wartoæ jeden dla lat 19941999, w których móg³ wyst¹piæ efekt zmiany preferencji spowodowanych wprowadzeniem mo¿liwoci
³¹cznego opodatkowania. Rok 1993 zosta³ zaliczony do okresu sprzed wprowadzenia ³¹cznego opodatkowania z uwagi na koniecznoæ dania czasu na wyst¹pienie procesów dostosowawczych; e  b³¹d.
wraz ze sk³adk¹ na ubezpieczenie spo³eczne i nie przekracza pierwszego progu w tym roku równego 29 624 z³.
11
W 1985 r. by³o to 510 dolarów kanadyjskich i ka¿de przekroczenie powodowa³o zmniejszenie ulgi ma³¿eñskiej o kwotê przekroczenia [Gelardi, 1996].
12
Zwolnienie to dawa³o w porównaniu z sytuacj¹ samotnego korzyæ podatkow¹ równ¹ 120
funtów razy krañcowa stopa opodatkowania dla danej osoby. Po reformie odliczaæ mo¿na by³o tylko po 1/12 ca³ej korzyci podatkowej za ka¿dy miesi¹c pozostawania w zwi¹zku ma³¿eñskim.
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Aby ograniczyæ mo¿liw¹ autokorelacjê pierwszego rzêdu, zastosowana zosta³a iteracyjna metoda przekszta³cenia zmiennych CochranaOrcutta. Otrzymane rezultaty wskazuj¹ na istotne zmiany preferencji w wyborze miesi¹ca
zawarcia zwi¹zku w analizowanym okresie. Nie nast¹pi³ jednak wzrost liczby
ma³¿eñstw grudniowych, jak wynika³oby z postawionej hipotezy, lecz ich spadek. Ogólnie bardzo wyrana okaza³a siê tendencja do rezygnacji ze lubów
w miesi¹cach zimnej czêci roku (listopad  maj) na rzecz miesiêcy czêci
cieplejszej (czerwiec  padziernik). Tym samym wydaje siê, ¿e wp³yw opodatkowania, je¿eli nawet jest, to jest bardzo ma³y. Pe³ne wyniki dla dwunastu
miesiêcy prezentuje poni¿sza tabela:

Tabela 4.

Tendencje w wyborze miesi¹ca zawarcia ma³¿eñstwa w Polsce po wprowadzeniu (w 1993 roku)
mo¿liwoci ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków
Zmienna zale¿na
Styczeñ

Parametr =

Statystyka J

Parametr >

Statystyka J

0,689

103,948

0,049

3,294

42
0,279

Luty

0,725

78,191

0,121

5,839

0,549

Marzec

0,444

169,383

0,138

23,509

0,952

Kwiecieñ

1,749

448,036

0,177

20,243

0,936

Maj

0,398

414,484

0,036

16,752

0,909

Czerwiec

1,312

72,364

0,107

2,638

0,199

Lipiec

1,071

282,887

0,076

9,038

0,745

Sierpieñ

1,242

86,875

0,287

8,993

0,743

Wrzesieñ

1,34

109,072

0,246

8,96

0,741

Padziernik

1,464

250,997

0,061

4,713

0,442

Listopad

0,628

44,339

0,153

4,821

0,454

Grudzieñ

0,944

29,920

0,165

2,336

0,163

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Statystycznych Roczników Demograficznych
z lat 19702000.

Oczywicie oprócz wp³ywu opodatkowania dochodów na ma³¿eñstwa mo¿na te¿ badaæ, jak wp³ywaj¹ podatki na decyzjê o rozwodzie. W tym przypadku
z regu³y koszty podjêcia takiej decyzji s¹ wiêksze ni¿ w przypadku zawarcia
ma³¿eñstwa, a wiêc podejmowanie takich decyzji wiadczy o wystêpowaniu
silniejszych bodców. W przypadku rozwodów (separacji) dodatkowe znaczenie odgrywa system pomocy spo³ecznej wspó³reaguj¹cy z systemem podatkowym, przy czym z regu³y system pomocy socjalnej jednoznacznie sprzyja rozwodom, podatkowy za tylko w ograniczonym stopniu. Klasyczne badania tego
zagadnienia opieraj¹ siê na próbach przekrojowych ma³¿eñstw, dla których
mo¿na oszacowaæ ewentualne korzyci finansowe, maj¹c dane dochody ma³¿onków, p³acone przez nich podatki i otrzymywane wsparcie ze strony pañstwa [Dickert-Conlin, 1999; Dickert-Conlin i Houser, 1998].
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Bior¹c pod uwagê ma³¿eñstwa kobiet w wieku 1844, przy za³o¿eniu pozostawania dzieci po separacji z matk¹, braku zmian w poda¿y pracy i wykorzystaniu w 100% dostêpnej pomocy spo³ecznej, okaza³o siê, ¿e najbardziej sk³onne do separacji s¹ rodziny otrzymuj¹ce wiêksze transfery i p³ac¹ce ni¿sze podatki, gdy s¹ opodatkowane jak osoby samotne13. Jednoczenie wród par, które zdecydowa³y siê na separacjê, wzrost transferów spo³ecznych w przypadku
separacji by³ wiêkszy ni¿ wród tych, które nie zmieni³y stanu cywilnego.
W przypadku podatków natomiast, przeciêtne podatkowe korzyci ma³¿eñskie
by³y wiêksze dla decyduj¹cych siê pozostaæ w ma³¿eñstwie, co wiadczy o tym,
¿e i w tym przypadku na separacjê decydowa³y siê pary mniej na tej decyzji
trac¹ce. Istotnym statystycznie czynnikiem objaniaj¹cym decyzje o separacji
okaza³a siê ma³¿eñska kara podatkowa, przy czym zastrzec nale¿y, i¿ dotyczy³o
to ograniczonej próby i krótkiego czasu, nieprzekraczaj¹cego 1,5 roku. Otrzymane rezultaty wymagaj¹ ostro¿nego podejcia, z uwagi na specyfikê analizowanego kraju, w którym wskanik rozwodów na 1000 mieszkañców nale¿y do
najwy¿szych na wiecie (4,3, podczas gdy na przyk³ad w Polsce 1,17).
Dla naszego kraju trudno dokonaæ podobnej oceny wp³ywu podatków
z uwagi na brak odpowiednich danych przegl¹dowych, ale mo¿na sprawdziæ 
podobnie jak przy ma³¿eñstwach  czy nast¹pi³y zmiany czêstoci rozwodów
wed³ug liczby dzieci przypadaj¹cych na rozwodz¹ce siê ma³¿eñstwo. Zgodnie
bowiem z regulacj¹ podatku dochodowego od osób fizycznych osoby samotnie
wychowuj¹ce dzieci mog¹ opodatkowaæ siê ³¹cznie z dzieæmi pozostaj¹cymi
na ich utrzymaniu. Unormowanie to jest niezale¿ne od liczby dzieci. Tym samym, jeli rozwodz¹cy siê maj¹ przynajmniej dwoje dzieci, mog¹ rozwieæ siê,
podzieliæ dzieæmi i nastêpnie skorzystaæ z ³¹cznego opodatkowania dla samotnie wychowuj¹cych dzieci. Je¿eli za³o¿yæ, ¿e przeciêtny dochód na dziecko
maleje wraz ze wzrostem liczby dzieci, to korzyæ z tytu³u ³¹cznego opodatkowania z dzieæmi ma wiêksze znaczenie dla dochodów rodzin wielodzietnych
i to one powinny byæ najsilniej motywowane do ewentualnego rozwodu 14.
U¿ywaj¹c tej samej metody co do wyboru miesi¹ca zawarcia ma³¿eñstwa,
zosta³a zbadana hipoteza o zwiêkszaniu siê udzia³u ma³¿eñstw z dwojgiem
i wiêcej dzieci po 1993 r. W celu ograniczenia wp³ywu bezwzglêdnych zmian
liczby rozwodów z up³ywem czasu, jako zmiennej zale¿nej u¿yto udzia³u ma³¿eñstw rozwodz¹cych siê z ró¿n¹ liczb¹ dzieci. Z oszacowanych piêciu modeli
wynika, ¿e spada³ udzia³ rozwodów ma³¿eñstw bezdzietnych, natomiast rós³
udzia³ rozwodów ma³¿eñstw z dwojgiem i wiêcej dzieci, przy czym tendencja
ta jest najwyraniejsza dla rozwodz¹cych siê ma³¿eñstw posiadaj¹cych czwórkê i wiêcej dzieci. Nieistotne natomiast statystycznie okaza³y siê zmiany
udzia³u rozwodów osób z jednym dzieckiem (zob. tabela 5.).
13

Okaza³o siê ¿e w ci¹gu kolejnych 17 miesiêcy po badaniu separacji uleg³o 4% par z tej grupy.
Najprawdopodobniej silniej oddzia³uj¹ w tym przypadku transfery socjalne, poniewa¿ osoby wychowuj¹ce samotnie du¿¹ liczbê dzieci mog¹ liczyæ na wiêksze wsparcie ze strony pomocy
spo³ecznej, ni¿ gdy rodziny s¹ pe³ne.
14
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Tabela 5.

Tendencje w udziale rozwodów ma³¿eñstw maj¹cych ró¿n¹ liczbê dzieci, po wprowadzeniu
preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci
Zmienna zale¿na

=

Statystyka J

Udzia³ rozwodów ma³¿eñstw
bezdzietnych

2,347**

3,065

Udzia³ rozwodów ma³¿eñstw
z jednym dzieckiem

4,739**

1,71

Udzia³ rozwodów ma³¿eñstw
z dwójk¹ dzieci

0,845**

1,865

Udzia³ rozwodów ma³¿eñstw
z trójk¹ dzieci

0,944**

Udzia³ rozwodów ma³¿eñstw
z czwórk¹ i wiêksz¹ liczb¹ dzieci

1,219**

>
6,189**

Statystyka J

42

2,806

0,226

1,636

0,09

5,383**

2,351

0,17

2,785

30,879**

3,459

0,307

3,762

122,857**

4,475

0,426

11,057

Zmienna zero-jedynkowa przyjmuje wartoæ jeden dla lat 19941999, zmienn¹ zale¿n¹ jest
natomiast udzia³ rozwodów z dan¹ liczb¹ dzieci w ca³kowitej liczbie rozwodów w danym roku
skorygowan¹ metod¹ CochranaOrcutta, by pozbyæ siê autokorelacji. Wszystkie parametry s¹
istotne statystycznie (dla 5-procentowego przedzia³u ufnoci), oprócz parametru b objaniaj¹cego
udzia³ rozwodów ma³¿eñstw z jednym dzieckiem.
**  istotnoæ parametru dla 5% przedzia³u ufnoci.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze Statystycznych Roczników Demograficznych
z lat 19702000.

Wyniki te zas³uguj¹ na uwagê, tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e w przesz³oci przeciêtna liczba dzieci w rodzinie by³a wy¿sza, a wiêc rozwody ma³¿eñstw wielodzietnych by³y bardziej prawdopodobne. Jednoczenie z roku na rok ronie
liczba osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, które rozliczaj¹ siê w specjalnym
trybie (zob. tabela 3.). Tym samym obserwowane zjawisko jest zgodne z postawion¹ hipotez¹, chocia¿ nie musi oznaczaæ zwi¹zku przyczynowego. Mimo istniej¹cej zbie¿noci, nie jest bowiem wcale wykluczone, ¿e wzrost rozwodów
w grupie rodzin wielodzietnych jest wynikiem dzia³ania raczej czynników demograficznych, wzglêdnie polityki spo³ecznej ani¿eli podatkowej.

3. Wp³yw podatków na podejmowanie pracy przez ma³¿onków

Ostatni¹ grup¹ zagadnieñ jest wp³yw opodatkowania na decyzje dotycz¹ce
podejmowania pracy zarobkowej. Najczêciej analizy dotycz¹ce tego problemu wspieraj¹ tezê o niekorzystnym wp³ywie ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków na sk³onnoæ kobiet pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich do podejmowania pracy zarobkowej oraz uzasadniaj¹ dyskryminacjê podatkow¹ mê¿czyzn pozostaj¹cych w takich zwi¹zkach (z uwagi na ni¿sz¹ elastycznoæ dochodow¹ poda¿y pracy mê¿czyzn). Uzasadnieniem dla tego stwierdzenia jest
pogl¹d, ¿e kobiety pozostaj¹ce w zwi¹zkach ma³¿eñskich, maj¹c do wyboru
podjêcie niskop³atnej pracy, mog¹ zdecydowaæ siê na zajmowanie siê tylko
domem, podczas gdy mê¿czyni sk³onni s¹ raczej preferowaæ pracê zarob-
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kow¹15. Jedynie w sytuacji uzyskiwania niskich dochodów przez gospodarstwo
domowe kobiety, które nie pracuj¹, decyduj¹ siê podj¹æ pracê zarobkow¹
[Blundell, Walker, 1988]. Tym samym, w szerszym ujêciu, polityka podatkowa
wspieraj¹ca aktywnoæ zawodow¹ niepracuj¹cych cz³onków rodziny powinna
polegaæ na wiêkszym obci¹¿eniu podatkowym osoby zarabiaj¹cej wiêcej (g³owy rodziny), poniewa¿ mniejsze jest niebezpieczeñstwo, ¿e osoba ta zrezygnuje z pracy na rzecz nieopodatkowanej pracy domowej 16.
Wykorzystuj¹c kategorie efektu dochodowego i substytucyjnego, mo¿na to
wyt³umaczyæ w nastêpuj¹cy sposób. W sytuacji rosn¹cego opodatkowania
efekt substytucyjny podatku odpowiada za zmniejszenie sk³onnoci do wiadczenia pracy (obni¿enie poda¿y), efekt dochodowy za jest odpowiedzialny,
w analogicznej sytuacji, za wzrost poda¿y pracy. Efekt substytucyjny decyduje
o op³acalnoci podejmowania dodatkowego wysi³ku (pracy), dlatego im wiêcej jest zabierane przez pañstwo, tym mniejsza jest korzyæ z dodatkowej pracy. Natomiast efekt dochodowy dzia³a przeciwnie, im mniej bowiem pozostaje
dochodu po opodatkowaniu, tym bardziej konsument sk³onny jest pracowaæ,
by zaspokoiæ swoje potrzeby. W przypadku g³owy rodziny efekty te czêciowo
siê równowa¿¹, natomiast wobec osoby niepracuj¹cej wystêpuje krzy¿owy
efekt dochodowy, polegaj¹cy na zwiêkszeniu poda¿y pracy takiej osoby wskutek obni¿enia dochodu rodziny.
Je¿eli rz¹d preferuje wiêksz¹ równoæ, to powinien ponadto opodatkowaæ
w wiêkszym stopniu dochody o wy¿szej wariancji. Wszystko to razem prowadzi
do wniosku, ¿e z punktu widzenia zachêty do pracy system progresji podatkowej dla mê¿ów jest lepszy od ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków (zak³ada
siê, ¿e poda¿ pracy mê¿ów jest mniej elastyczna, a wariancja dochodów wiêksza ni¿ u kobiet). Wymienione wnioski zosta³y potwierdzone dla danych dotycz¹cych ma³¿eñstw z Wielkiej Brytanii, gdy obie osoby by³y bezrobotne lub
bezrobotna by³a tylko kobieta. Co ciekawe, okaza³o siê, ¿e w wyniku oddzia³ywania systemu zasi³ków, kobiety w ma³¿eñstwach, w których obie strony by³y
bezrobotne, okaza³y siê mniej sk³onne do podejmowania pracy, poniewa¿
oznacza³o to w wielu przypadkach utratê prawa do zasi³ku. Jedynie uzyskanie
znacz¹co wiêkszych dochodów ni¿ tracony zasi³ek stanowi³o wystarczaj¹c¹ zachêtê do podjêcia pracy przez tê grupê bezrobotnych.
Wspomniane przes³anki oddzia³ywania podatku dochodowego na poda¿
pracy ogólnie maj¹ charakter normatywny, poniewa¿ formu³uj¹ zalecenia,
które niekoniecznie s¹ mo¿liwe do praktycznej realizacji. Istotne jest tak¿e
zwrócenie uwagi na to, jak silne mog³oby byæ oddzia³ywanie zachêt podatko15

Ujêcie to zak³ada, ¿e mê¿czyzna jest g³ow¹ rodziny uzyskuj¹c¹ najwiêkszy dochód, chocia¿
w gospodarstwach domowych, w których g³ow¹ rodziny jest kobieta, silniejsze opodatkowanie
powinno dotyczyæ kobiety.
16
Za³o¿enie tym wy¿szego opodatkowania, im ni¿sza jest elastycznoæ popytu (poda¿y) na dane dobro, jest jednym z podstawowych wniosków teorii optymalnego opodatkowania, która okrela, jakie powinno byæ opodatkowanie z punktu widzenia minimalizacji bezu¿ytecznej straty spo³ecznej wzglêdnie maksymalizacji spo³ecznej funkcji u¿ytecznoci.
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wych w postaci wy¿szego opodatkowania g³owy rodziny w porównaniu na
przyk³ad z ulgami dla pracodawców zatrudniaj¹cych nowych pracowników
czy dzia³aniami w zakresie usprawnienia porednictwa pracy17. Wydaje siê,
¿e te ostatnie dzia³ania mog¹ siê okazaæ skuteczniejsze (i bardziej spo³ecznie
akceptowane), ni¿ wzrost progresywnoci opodatkowania dla wybranej grupy
podatników, na której spoczywa nierzadko ciê¿ar utrzymania rodziny.
Obecnie w Polsce bezrobocie wród kobiet ronie szybciej ni¿ wród mê¿czyzn, co byæ mo¿e porednio potwierdza³oby wiêksz¹ elastycznoæ poda¿y ich
pracy, je¿eli nie jest to trwa³a tendencja strukturalna. Propozycje przeciwdzia³ania temu zjawisku przez modyfikacjê konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych by³yby jednak sprzeczne z zaprezentowanymi wczeniej
propozycjami wspierania ma³¿eñstw i posiadania dzieci. Dlatego wydaje siê,
¿e ograniczenie bezrobocia wród kobiet nie mo¿e byæ jednoczenie realizowane narzêdziami stosowanymi w opodatkowaniu rodziny do realizacji
dwóch pierwszych celów.

Podsumowanie
Zaprezentowane w skrócie ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny,
mimo istnienia wielu prawdopodobnych hipotez, dalekie s¹ od jednoznacznego potwierdzenia. Odmiennoci obejmuj¹ nie tylko ró¿ne kraje, ale nawet wewn¹trz danego kraju wykorzystanie ró¿nych danych mo¿e prowadziæ do przeciwnych wniosków. Analizowane efekty s¹ bardzo ma³e i czêsto korygowane
przez inne czynniki, w tym interakcje z transferami socjalnymi. Polskie rozwi¹zania podatkowe w swoim obecnym kszta³cie nie s¹ specjalnie ani pronatalne, ani proma³¿eñskie i to mimo postulowanej polityki wspierania rodzin.
Jak mo¿na przypuszczaæ, w porównaniu z innymi krajami, w których opodatkowanie dochodów osobistych funkcjonuje od wielu lat, polscy podatnicy dopiero ucz¹ siê wykorzystywaæ legalnie istniej¹ce mo¿liwoci ograniczania
obci¹¿enia podatkowego.
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The Economic Aspects of Family Taxation
The purpose of the article is to determine initially whether the existing in Poland construction of income tax can influence decisions made by families in the
scope of having children, stability of marriage and inclination to undertake
work by persons remaining in marriage relationships. For this purpose the results of foreign research were shown and subsequently the possibility of the influence of common taxation of the spouses on the time of concluding marriage
was verified and decisions about divorce because of the number of possessed
children were analysed, which theoretically may have connection with the tax
system.
The obtained results do not confirm the influence of taxes on the month of concluding marriage, whereas data on divorces, not excluding tax reasons, suggest
a rather stronger influence of social policy. The article discusses also concrete
tax constructions both used presently and proposed, which can have an essential influence on the decisions made by married couples.
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