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1. Uwagi ogólne
Od pewnego czasu obserwujemy siln¹ presjê orêdowników proporcjonalnego podatku dochodowego od osób fizycznych zmierzaj¹c¹ w kierunku zast¹pienia obowi¹zuj¹cego obecnie progresywnego opodatkowania  liniowym. Przeciwko progresywnemu charakterowi podatku dochodowego od
osób fizycznych u¿ywa siê ró¿norodnych, nienowych argumentów. Jednoczenie proporcjonalny podatek dochodowy od osób fizycznych przedstawia siê
jako niezast¹piony rodek na pobudzanie wzrostu gospodarczego, ograniczenie bezrobocia, uzdrowienie finansów publicznych i przywrócenie sprawiedliwoci podatkowej. Nowym zjawiskiem jest zwielokrotniona intensywnoæ
presji entuzjastów zast¹pienia progresywnego  proporcjonalnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wykorzystuj¹cych ró¿ne formy oddzia³ywania, w tym rodki masowego przekazu, zarówno prywatne, jak publiczne.
Podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony w 1992 r. (Ustawa
1991) zast¹pi³ piêæ podatków o zró¿nicowanych ród³ach dochodów. Ma on
prawie powszechny charakter. Wy³¹czone s¹ z niego dochody z rolnictwa,
z wyj¹tkiem dzia³ów specjalnych, oraz z lenictwa, a tak¿e okrelone w ustawie zwolnienia przychodów.
W porównaniu z rozwi¹zaniami wystêpuj¹cymi na wiecie, w tym w krajach o zbli¿onym poziomie rozwoju gospodarczego, za³o¿enia polskiego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuj¹ istotne ró¿nice.
Zastosowanie trzech stawek podatkowych (20%, 30% i 40%) ogranicza³o dostosowanie obci¹¿eñ podatkowych do zdolnoci p³atniczej podatników. Poziom
maksymalnej stawki na tle maksymalnych stawek stosowanych w innych krajach nale¿a³, i po przeprowadzonych w latach 90. reformach podatkowych,
nadal nale¿y do umiarkowanych. Natomiast nie mo¿na tego powiedzieæ o najni¿szej stawce, któr¹ mo¿na uznaæ za wysok¹, zw³aszcza w warunkach bardzo
niskiego poziomu kwoty wolnej od podatku.
Równie¿ przyjête progi podatkowe ograniczaj¹ dostosowanie obci¹¿eñ
podatkowych do zdolnoci p³atniczej podatników. Zbyt wysoki jest zw³aszcza
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najni¿szy próg, obejmuj¹cy dochody do poziomu siêgaj¹cego pó³torej redniej p³acy. Jeli uwzglêdnimy nierównomierny rozk³ad p³ac, wed³ug którego
ponad po³owa pracowników uzyskuje dochody ni¿sze od redniej p³acy, to
najni¿szy próg podatkowy wydaje siê szczególnie wysoki. W rezultacie, zdecydowana wiêkszoæ podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
obci¹¿ona jest najni¿sz¹ stawk¹ podatkow¹.
Najwy¿szy próg podatkowy jest tylko dwukrotnie wy¿szy od najni¿szego.
Ogranicza to równie¿ dostosowanie obci¹¿eñ podatkowych do zdolnoci p³atniczej podatników.
Istotn¹ rolê w zmniejszaniu obci¹¿eñ podatkowych, a zw³aszcza w ³agodzeniu progresji podatkowej, odgrywaj¹ odliczenia i ulgi oraz mo¿liwoæ ³¹cznego opodatkowania ma³¿onków i podobnego opodatkowania osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci. Przy wspólnym opodatkowaniu ma³¿onków i osób
samotnie wychowuj¹cych dzieci nastêpuje bowiem podwojenie poziomu progu podatkowego dla ³¹czonych dochodów. Wspólne opodatkowanie jest wiêc
korzystne dla podatników (zmniejsza obci¹¿enie podatkowe w stosunku do
opodatkowania odrêbnego ich dochodów) w przypadku znacznego zró¿nicowania ³¹czonych dochodów, jeli co najmniej jeden z nich podlega³aby wy¿szej stawce podatkowej. Przy czym, korzyci z obni¿enia podatku s¹ tym wiêksze, im zró¿nicowanie miêdzy ³¹czonymi dochodami jest wy¿sze.
Sporód wielu ró¿norodnych ulg niew¹tpliwie najwiêksze finansowe znaczenie maj¹ ulgi mieszkaniowe. Korzystaj¹ z nich osoby, które ponosz¹ wydatki na zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych w postaci m.in. budowy domu, zakupu nowego domu lub mieszkania, wniesienia wk³adu budowlanego lub mieszkaniowego.
Du¿a ulga budowlana uleg³a likwidacji z dniem 1 stycznia 2002 r. Mog¹
z niej nadal korzystaæ tylko osoby, które naby³y do niej prawo przed t¹ dat¹.
Ze wzglêdów finansowych ulga ta dostêpna by³a przede wszystkim dla podatników z wy¿szych progów podatkowych. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e podatnicy z tych
grup, którzy byli ni¹ zainteresowani  skorzystali z niej.
Jeszcze bardziej hojna i mniej dostêpna jest ulga zwi¹zana z wydatkami
ponoszonymi na budowê budynku mieszkalnego, w którym lokale przeznaczone s¹ na wynajem. Poniewa¿ ulga ta przys³uguje na ka¿dy lokal, jest szczególnie atrakcyjna dla podatników o bardzo wysokich dochodach. Rozpoczêcie
korzystania z niej by³o mo¿liwe do koñca 2000 roku. Po tym terminie mo¿na j¹
kontynuowaæ na zasadzie praw nabytych.
Wa¿ne znaczenie ma te¿ ma³a ulga mieszkaniowa, zwi¹zana z wydatkami
na remont i modernizacjê budynku mieszkalnego lub mieszkania. Jest ona
wprawdzie wielokrotnie skromniejsza od du¿ej ulgi mieszkaniowej, ale bardziej od niej rozpowszechniona.
Wród podatników z wy¿szych progów podatkowych du¿¹ popularnoci¹
cieszy siê ulga z tytu³u darowizn. Niefortunne rozszerzenie jej w latach 1995
1996 na darowizny dla osób fizycznych doprowadzi³o do lawinowego jej
wzrostu (wykorzystywania jej równie¿ przez wielu podatników pierwszej gru-
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py podatkowej) i powa¿nego uszczuplenia dochodów bud¿etowych. W 1996 r.
odliczenia podatkowe zwi¹zane z darowiznami osi¹gnê³y 32% ogó³u odliczeñ
podatkowych ze wszystkich stosowanych ulg [Nojszewska, 2002, s. 98]. Likwidacja mo¿liwoci ³atwego korzystania z ulgi podatkowej na rzecz osób fizycznych doprowadzi³a do radykalnego jej spadku i powrotu odliczeñ podatkowych z tytu³u darowizn do normalnego, ale nie niskiego poziomu. Jednoczenie w 1997 r. wprowadzono now¹ ulgê zwi¹zan¹ z ustanawianiem renty i innych trwa³ych ciê¿arów opartych na tytule prawnym. Zast¹pi³a ona niekontrolowane ulgi z tytu³u darowizn na rzecz osób fizycznych w formie prawnie
uregulowanej.
Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz wykonuj¹cy wolny
zawód czêsto korzystaj¹ z ulgi powi¹zanej ze sk³adkami na ubezpieczenia
spo³eczne.
Do 1997 r. ulgi podatkowe odliczane by³y od podstawy opodatkowania.
Wartoæ ich by³a wiêc tym wy¿sza, im od wy¿szego dochodu by³a odliczana.
Ponadto, ulga obni¿aj¹ca podstawê opodatkowania mog³a wp³ywaæ na obni¿enie progu podatkowego. Odliczanie ulg podatkowych od podstawy opodatkowania wyranie preferowa³o podatników o wy¿szych dochodach. Zast¹pienie wiêkszoci ulg podatkowych odliczanych od podstawy opodatkowania
ulgami odliczanymi od podatku powa¿nie ograniczy³o ten przywilej.
Po wydatkach mieszkaniowych znacz¹ce miejsce zajmuj¹ odliczenia od
dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne. Korzystaj¹ z nich przede wszystkim podatnicy pierwszej grupy dochodowej.
Z pozosta³ych ulg znacz¹ce wartoci przybieraj¹ jeszcze odliczenia od podatku wydatków na odp³atne kszta³cenie w szko³ach wy¿szych, wykorzystywane równie¿ g³ównie przez podatników pierwszej grupy.
Znacznie mniejsze s¹ odliczenia od podatku z tytu³u wyszkolenia uczniów.
Ich beneficjentami w najwiêkszym stopniu s¹ podatnicy trzeciej grupy. Na
zbli¿onym poziomie kszta³tuj¹ siê odliczenia od dochodu powszechnych ulg
inwestycyjnych, których zdecydowanie dominuj¹cymi beneficjentami s¹
równie¿ podatnicy trzeciej grupy.
Pozosta³e ulgi, np. zwi¹zane z wydatkami na odp³atne dokszta³canie i doskonalenie zawodowe podatnika, na zakup przyrz¹dów, pomocy naukowych
oraz na dojazdy dzieci do szkó³ s¹ wartociowo znacznie skromniejsze i partycypuj¹ w nich g³ównie podatnicy pierwszej grupy.
Wystêpuj¹ce w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych ulgi, ich wartoæ finansowa, rozk³ad miêdzy trzema grupami podatkowymi, a tak¿e wewn¹trz nich, maj¹ istotny wp³yw na poziom rzeczywistych (efektywnych) obci¹¿eñ ka¿dego podatnika w stosunku do poziomu nominalnego,
wynikaj¹cego z wysokoci jego dochodu, obowi¹zuj¹cych stawek i progów podatkowych. Zmniejsza rzeczywiste obci¹¿enie podatkowe w stosunku do nominalnego równie¿ kwota wolna od podatku. Wprawdzie jej wysokoæ w Polsce jest doæ niska w porównaniu z innymi krajami  ma ona znacz¹c¹
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wzglêdn¹ wagê dla kszta³towania relacji rzeczywistych obci¹¿eñ do nominalnych, szczególnie dla podatników pierwszej grupy.
Przed przedstawieniem argumentów wysuwanych przeciwko progresywnemu i na rzecz proporcjonalnego obci¹¿enia podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, przyjrzyjmy siê rzeczywistemu obci¹¿eniu obowi¹zuj¹cym
w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jego poziomowi i strukturze na przyk³adzie 2001 r. na podstawie Materia³ów Informacyjnych Ministerstwa Finansów [Informacja, 2002, s. 318].

2. Poziom i struktura obci¹¿eñ
W warunkach wystêpuj¹cego w Polsce poziomu i struktury dochodów,
przyjête w podatku dochodowym od osób fizycznych progi podatkowe, kwota
wolna od opodatkowania, ulgi oraz wspólne rozliczanie podatku ma³¿onków
i osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, stwarza bardzo nierównomierny rozk³ad podatników miêdzy trzema przedzia³ami dochodowymi, opodatkowanymi kolejno nastêpuj¹cymi stawkami: 19%, 30% oraz 40% (zob. tabela 1.).

Tabela 1.
Podatnicy, przedzia³y dochodowe i stawki podatkowe w 2001 r.
Przedzia³y dochodów w z³

Podatek

Liczba podatników wed³ug wysokoci uzyskanego
dochodu
Liczba podatników

Struktura podatników [%]

I  do 37 024

19% podstawy obliczenia minus
kwota 493,32 z³

21 907 862

95,18

II  od 37 024
do 74 048

6541,24 z³ + 30% nadwy¿ki
ponad 37 024,00 z³

882 094

3,83

III  powy¿ej
74 048

17 648,44 z³ + 40% nadwy¿ki
ponad 74 048,00 z³

227 315

0,99

23 017 271

100,00

OGÓ£EM

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Ministerstwa Finansów pt. Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., Biuletyn Skarbowy 2002 nr 4.

Na nieco ponad 23 miliony podatników  prawie 22 miliony znalaz³y siê
w pierwszym przedziale dochodowym do 37 024 z³ obci¹¿onym stawk¹ 19%
(pomniejszon¹ o kwotê podatku w wysokoci 493,32 z³, odpowiadaj¹c¹ kwocie
dochodu wolnego od podatku), stanowi¹c 95,18% ogó³u podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych. W drugim przedziale dochodowym, obejmuj¹cym podatników o dochodach od 37 024 z³ do 74 048 z³ obci¹¿enie podatkowe sk³ada siê z dwóch czêci. Dochód do wysokoci górnej granicy pierwszego przedzia³u opodatkowany jest tak jak w pierwszym przedziale i wynosi
ono 6541,24 z³, natomiast nadwy¿ka wed³ug stawki 30%. Drugi przedzia³ dochodowy skupia 882 094 podatników, tj. 3,83% ogólnej ich liczby. Wreszcie, do
trzeciego, najwy¿szego przedzia³u dochodowego nale¿¹ podatnicy, których
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dochód przekracza 74 048 z³. Ta grupa liczy 227 315 podatników, stanowi¹cych
0,99% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Obci¹¿enie podatkowe dochodów z trzeciego przedzia³u sk³ada siê z trzech czêci. Do górnej granicy pierwszego przedzia³u dochodowego podlega stawce
19%, od niej do górnej granicy drugiego przedzia³u podlega stawce 30%. £¹cznie z tych dwóch czêci kwota podatku wynosi 17 648,44 z³. Obci¹¿enie nadwy¿ki dochodu powy¿ej górnej granicy drugiego przedzia³u wed³ug stawki
40% stanowi trzeci¹ czêæ opodatkowania trzeciej grupy dochodowej.
W przyjêtej skali podatkowej najni¿szy próg okrelono na poziomie zbyt
wysokim, nieuwzglêdniaj¹cym zasady zdolnoci podatkowej. W rezultacie, a¿
95% podatników obci¹¿onych jest najni¿sz¹ stawk¹ podatkow¹. W grupie tej,
w warunkach wspólnego opodatkowania ma³¿onków, znajduj¹ siê m.in. gospodarstwa domowe z dochodem minimalnym i niewiele wy¿szym z jednej
strony i gospodarstwa domowe z dochodem 74 000 z³ z drugiej strony. W ramach najni¿szego przedzia³u znajduj¹ siê wiêc gospodarstwa domowe, miêdzy którymi rozpiêtoæ dochodów mo¿e dochodziæ do stukrotnoci.
Na ponad 23 miliony podatników wykazuj¹cych dochody, prawie po³owa
rozlicza³a siê wspólnie, w tym na podstawie ³¹cznego opodatkowania dochodów ma³¿onków 47%, a wed³ug ulgowego opodatkowania osób samotnie wychowuj¹cych dzieci 2,2% ogó³u podatników.
Dochody wy³¹cznie z jednego ród³a uzyska³o 62%, a dochody z co najmniej dwóch róde³ 38% wszystkich podatników.
Stopieñ wykorzystywania ulg podatkowych przez podatników jest nierównomierny (zob. tabela 2.). Z pierwszego przedzia³u dochodów korzysta z nich
mniej ni¿ po³owa (47%) podatników. Natomiast z drugiego przedzia³u dochodów 87% podatników wykorzystuje ulgi podatkowe i niewiele ni¿szy stopieñ
partycypacji w nich wystêpuje w trzeciej grupie dochodowej (85%).

Tabela 2.

Udzia³ procentowy podatników w ulgach podatkowych i wysokoæ ulg w z³ w 2001 r.
Przedzia³y dochodów [z³]

I  do 37 024

Udzia³ podatników
korzystaj¹cych z ulg
podatkowych [%]

Kwota przeciêtnego odliczenia ulg podatkowych
od [z³]
dochodu

podatku

47,49

288

353

II  od 37 024 do 74 048

86,66

1143

1425

III  powy¿ej 74 048

85,41

9389

2712

OGÓ£EM

49,37

501

465

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Ministerstwa
Finansów pt. Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., Biuletyn Skarbowy 2002 nr 4.

Wielokrotnie wiêksze rozpiêtoci zachodz¹ miêdzy wysokoci¹ przeciêtnych kwot ulg podatkowych. Kwoty przeciêtnego odliczenia ulg podatkowych
od dochodu wynosz¹: dla pierwszego przedzia³u dochodów 288 z³, dla drugie-
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go 1143 z³, a dla trzeciego 9389 z³. Przeciêtna kwota ulgi podatników drugiego
przedzia³u dochodów jest czterokrotnie, a podatników trzeciej grupy dochodowej trzydzieci trzy razy wy¿sza od przeciêtnej kwoty ulgi podatników
pierwszego przedzia³u dochodów. Przeciêtne kwoty ulg w rozpatrywanych
trzech grupach dochodowych w porównaniu z ich dochodami, pomniejszonymi o odliczone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, stanowi¹ w poszczególnych grupach: w pierwszej 1,15%, w drugiej 2,04% i 4,66% w trzeciej.
Znacznie mniejsze rozpiêtoci wystêpuj¹ miêdzy przeciêtnymi kwotami
odliczenia ulg podatkowych od podatku. W poszczególnych grupach dochodowych wynosz¹ one kolejno: 353 z³, 1425 z³ i 2712 z³. Przeciêtna kwota ulgi odliczanej od podatku w drugiej grupie podatkowej jest czterokrotnie, a w trzeciej omiokrotnie wy¿sza ni¿ w pierwszej grupie podatkowej. Przeciêtne kwoty ulg odliczanych od podatku w trzech grupach dochodowych w stosunku do
ich kwot podatku po odliczeniu sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne osi¹gaj¹ w kolejnych grupach dochodowych: w pierwszej 18,87%,
w drugiej 18,30 i w trzeciej 4,92%. Ulgi odliczane od podatku najwiêksze znaczenie maj¹ dla podatników pierwszej i drugiej grupy dochodowej.
Wprawdzie podatnicy pierwszej grupy dochodowej rzadziej korzystaj¹
z ulg podatkowych ni¿ podatnicy pozosta³ych dwóch grup, a przeciêtne kwoty
ich ulg s¹ wielokrotnie ni¿sze, to przy ponad dwudziestokrotnie wiêkszej
liczebnoci tej grupy, ³¹czna kwota obydwu rodzajów ulg przewy¿sza kwoty
ulg w obydwu pozosta³ych grupach dochodowych (zob. tabela 3.)

Tabela 3.

Ulgi podatkowe w 2001 r.
Przedzia³y dochodów w z³

I  do 37 024
II  od 37 024 do 74 048

Odliczenia od dochodu ulg
podatkowych

Odliczenia od podatku ulg
podatkowych

Kwota odliczeñ
ogó³em [w tys. z³]

Struktura [%]

Kwota odliczeñ
ogó³em [w tys. z³]

Struktura [%]

2 997 605

52,64

3 674 185

69,46
20,59

874 021

15,35

1 089 059

III  powy¿ej 74 048

1 822 990

32,01

526 515

OGÓ£EM

5 694 616

100,0

5 289 759

9,95
100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Ministerstwa
Finansów pt. Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., Biuletyn Skarbowy 2002 nr 4.

Z sumy 5,7 mld z³ ulg podatkowych odliczonych od dochodu w 2001 r. prawie
3,0 mld, tj. 52,64%, przypad³o podatnikom pierwszej grupy dochodowej. Tego
rodzaju odliczenia drugiej grupy dochodowej wynios³y 874 mln z³, stanowi¹c
15,35% ogólnej sumy ulg podatkowych odliczonych od dochodu. W trzeciej grupie podatkowej odliczenia ulg od podatku wynios³y 1,8 mld z³, tj. 32,01%.
Jeszcze wiêkszy udzia³ przypad³ pierwszej grupie podatkowej w ulgach
odliczanych od podatku. Z ogólnej sumy tych ulg w wysokoci 5,3 mld z³ pierw-
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sza grupa dochodowa uzyska³a 3,7 mld z³, tj. ponad 69%, druga grupa dochodowa ponad 1 mld z³, tj. oko³o 21%, i trzecia grupa dochodowa 526 mln z³,
prawie 10%.
Podzia³ podatników, dochodu brutto (przed odliczeniami) oraz obci¹¿eñ
podatkowych w trzech omawianych grupach dochodowych na podstawie danych 2001 r. przedstawia tabela 4.

Tabela 4.
Struktura podatników, dochodów i nale¿nego podatku wed³ug przedzia³ów dochodowych
w 2001 r.
Przedzia³y dochodów w z³

I  do 37 024

Struktura podatników
wed³ug wysokoci uzyskanego dochodu w %

Struktura dochodów
brutto przed odliczeniami ulg w %

Struktura nale¿nego
podatku w %

95,18

76,67

II  od 37 024 do 74 048

3,83

12,65

15,77

III  powy¿ej 74 048

0,99

10,68

33,02

OGÓ£EM

100,0

100,0

51,21

100,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Ministerstwa
Finansów pt. Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., Biuletyn Skarbowy 2002 nr 4.

Pierwsza grupa dochodowa stanowi¹ca ponad 95% wszystkich podatników
w znacznie mniejszym stopniu (w prawie 77%) partycypowa³a w podziale dochodów brutto (przed odliczeniami) i w jeszcze mniejszym stopniu (niewiele
ponad 51%) obci¹¿ona by³a nale¿ytym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Druga grupa dochodowa licz¹ca 3,83% ogó³u podatników ma ponad
trzykrotnie wy¿szy udzia³ (12,65%) w dochodach brutto (przed odliczeniami)
i o 25% od niego wy¿sze obci¹¿enie nale¿nym podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. Natomiast mniej ni¿ jeden procent (0,99%) podatników trzeciej grupy dochodowej ma prawie jedenastokrotnie wiêkszy udzia³ w dochodach brutto przed odliczeniami (10,68%) i trzykrotnie od niego wy¿sze
(33,02%) obci¹¿enie nale¿nym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Relacja miêdzy udzia³em w dochodach brutto (przed odliczeniami)
a udzia³em w obci¹¿eniach nale¿nym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach badanych grup dochodowych wskazuje na progresywny charakter funkcjonuj¹cego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz na stopieñ tej progresji.
Przeciêtne obci¹¿enie podatkiem dochodowym od osób fizycznych pierwszej grupy dochodowej jest o 33% ni¿sze, drugiej grupy dochodowej o 25%
wy¿sze, a trzeciej grupy dochodowej trzykrotnie wy¿sze w stosunku do ich
udzia³u w dochodach brutto (przed odliczeniami). Powy¿sze relacje miêdzy
udzia³em w dochodach brutto (przed odliczeniami) a udzia³em w obci¹¿eniach podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozwa¿anych trzech grup
dochodowych kierunkowo s¹ zgodne z doæ powszechnie przyjêtym na wie-
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cie obci¹¿aniem podatników wed³ug zasady zdolnoci p³acenia podatków.
Nie oznacza to oczywicie, ¿e poszczególne przedzia³y dochodowe mo¿liwie
adekwatnie odzwierciedlaj¹ zasadê zdolnoci p³atniczej, mo¿na mieæ zw³aszcza w¹tpliwoci do pierwszego, zbyt obszernego przedzia³u dochodów. O niedostosowaniu pierwszego przedzia³u dochodów do zasady zdolnoci p³atniczej bardzo wymownie wiadczy porównanie jego górnej granicy (37 024 z³)
z przeciêtnym dochodem w tej grupie, pomniejszonym o odliczone sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne  11 935 z³ (zob. tabela 5.).

Tabela 5.

Przeciêtny dochód, przeciêtny podatek nale¿ny i efektywne obci¹¿enie dochodów podatkiem
³¹cznie ze sk³adk¹ na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w 2001 r.
Przedzia³y dochodów [z³]

Przeciêtny dochód pomniejszony o odliczone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne [z³]

Przeciêtny podatek nale¿ny, ³¹cznie ze
sk³adk¹ na powszechne ubezpieczenie zdrowotne [z³]

Efektywne obci¹¿enie
dochodu podatkiem
³¹cznie ze sk³adk¹ na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne [%]

I  do 37 024

11 935

1587

13,30

II  od 37 024 do 74 048

48 625

8458

17,39

172 186

50 179

29,14

14 923

2330

15,61

III  powy¿ej 74 048
OGÓ£EM

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zawartych w opracowaniu Ministerstwa
Finansów pt. Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2001 r., Biuletyn Skarbowy 2002 nr 4.

Ten ostatni jest ponad trzykrotnie ni¿szy od górnej granicy pierwszego
przedzia³u, co wiadczy o dominacji w tej grupie bardzo niskich dochodów.
Opodatkowanie ich tak¹ sam¹ stawk¹, jak dochody powa¿nie przekraczaj¹ce
poziom redni  wiadczy o zignorowaniu zasady zdolnoci p³atniczej
w okrelaniu pierwszego przedzia³u dochodów.
Przeciêtny dochód pomniejszony o odliczone sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne w drugim przedziale, wynosz¹cy 48 625 z³, jest o 11 601 z³ wy¿szy od dolnej granicy i 25 423 z³ ni¿szy od górnej granicy przedzia³u. W ramach tego przedzia³u wystêpuje wiêc wiêksza koncentracja dochodów bli¿ej dolnej granicy.
W trzecim przedziale dochodowym przeciêtny dochód pomniejszony o odliczone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne jest ponad 2,3 razy wy¿szy
(172 186 z³) od dolnej granicy tego przedzia³u (74 048 z³). wiadczy to o licznym
wystêpowaniu bardzo wysokich dochodów.
Na skalê rozpiêtoci dochodów w Polsce wskazuje porównanie przeciêtnych dochodów, pomniejszonych o odliczone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne z pierwszego (11 935 z³) i trzeciego (172 186 z³) przedzia³u. Przeciêtny
dochód trzeciego przedzia³u jest ponad czternacie razy wy¿szy od przeciêtnego dochodu pierwszego przedzia³u. To porównanie przeciêtnych dochodów pierwszego i trzeciego przedzia³u dochodów w sposób tylko przybli¿ony
odzwierciedla skalê rozpiêtoci dochodów, poniewa¿ przeciêtny dochód
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pierwszego przedzia³u obliczony jest na podstawie dochodów 95% podatników, a trzeciego przedzia³u wyra¿a dochody oko³o 1% podatników.
Przy przeciêtnym dochodzie pomniejszonym o odliczone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne w drugim przedziale dochodowym nieco ponad czterokrotnie wy¿szym w stosunku do przeciêtnego dochodu z pierwszego przedzia³u  przeciêtny podatek nale¿ny ³¹cznie ze sk³adk¹ na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w drugim przedziale dochodowym jest 5,3 razy wy¿szy
(wynosi 8458 z³) od przeciêtnego podatku nale¿nego w pierwszym przedziale
dochodowym (wynosi 1587 z³). Relacja nale¿nego podatku z drugiego przedzia³u dochodowego w porównaniu z nale¿nym podatkiem z pierwszego przedzia³u jest o 31% wy¿sza od analogicznej relacji miêdzy przeciêtnymi dochodami tych przedzia³ów dochodowych.
Podobnie kszta³tuj¹ siê relacje miêdzy przeciêtnymi podatkami a przeciêtnymi dochodami z trzeciego do drugiego przedzia³u dochodów. Relacja
przeciêtnych podatków nale¿nych (50 179 z³ do 8458 z³) w stosunku do relacji
dochodów tych przedzia³ów dochodowych (172 186 z³ do 48 625 z³) jest o 68%
wy¿sza. Wiêksze wartoci relacji miêdzy przeciêtnymi podatkami nale¿nymi
wy¿szego przedzia³u dochodowego do ni¿szego przedzia³u dochodowego
w stosunku do wartoci relacji miêdzy ich przeciêtnymi dochodami wiadcz¹
o progresywnoci skali podatkowej.

3. Dobrodziejstwa podatku proporcjonalnego?

Od pewnego czasu obserwujemy w Polsce zdecydowan¹ krytykê obowi¹zuj¹cego podatku dochodowego od osób fizycznych ze wzglêdu na jego progresywny charakter, skomplikowanie i niestabilnoæ. Krytykuj¹c progresywny
podatek dochodowy, zwolennicy proporcjonalnego podatku dochodowego eksponuj¹ ró¿nego rodzaju zalety, które  ich zdaniem  s¹ z nim zwi¹zane. Proporcjonalny podatek dochodowy, wed³ug jego orêdowników, ma przynieæ:
 pobudzenie aktywnoci ekonomicznej ludzi, zachêcenie ich do zwiêkszenia poda¿y pracy,
 znacz¹ce zwiêkszenie oszczêdnoci, inwestycji i wzrostu gospodarczego,
 zmniejszenie szarej strefy w gospodarce,
 uproszczenie systemu podatku dochodowego,
 sprawiedliwy rozk³ad obci¹¿eñ podatkowych,
 korzyci ludziom ubogim.
Orêdownicy proporcjonalnego podatku dochodowego na ogó³ zgadzaj¹ siê
co do p³yn¹cych z jego wdro¿enia wymienionych wy¿ej dobrodziejstw, chocia¿ nie wszyscy jednakowo je akcentuj¹.
Uwagi do sugerowanych zalet proporcjonalnego podatku dochodowego
rozpocznê od ich prezentacji w artykule Dariusza Rosatiego, ze wzglêdu na
szersz¹, jak mi siê wydaje, próbê argumentacji.
Zast¹pienie podatku progresywnego podatkiem liniowym, obni¿aj¹c krañcow¹ stawkê podatkow¹, zwiêksza dochód do dyspozycji u podatników o wy¿szych dochodach.
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Dziêki temu  zdaniem D. Rosatiego  zostaj¹ uruchomione dwa mechanizmy
prowzrostowe. Pierwszy, krótkookresowy, polega na zwiêkszeniu sk³onnoci do pracy
i do podejmowania dzia³alnoci gospodarczej, poniewa¿ zmniejsza siê tzw. klin podatkowy, czyli ró¿nica pomiêdzy krañcow¹ produktywnoci¹ pracy a krañcowym
wynagrodzeniem. Ronie poda¿ pracy przy danych p³acach i podejmowane s¹ nowe
przedsiêwziêcia, co powoduje wzrost produkcji i dalszy wzrost dochodów. Drugi mechanizm, d³ugookresowy, polega na wzrocie oszczêdnoci i inwestycji [2003].
Poniewa¿ podatnicy o wy¿szych dochodach maj¹ wy¿sz¹ krañcow¹ sk³onnoæ
do oszczêdzania to
ka¿da z³otówka pozostawiona w kieszeni bogatych jest w wiêkszoci lub w ca³oci
oszczêdzana [Rosati, 2003].
Z dodatkowego dochodu bowiem
nie finansuje siê zakupu kolejnych luksusowych samochodów, kosztownych futer
czy kolejnych wakacji w ciep³ych krajach. Ludzie zamo¿ni nie dlatego s¹ zamo¿ni, ¿e
du¿o wydaj¹ i je¿d¿¹ bez przerwy na wakacje, ale dlatego, ¿e du¿o pracuj¹ i inwestuj¹
[Rosati, 2003].
Po przedstawieniu liczbowego przyk³adu autor stwierdza
system podatku liniowego zapewnia bezwzglêdn¹ poprawê sytuacji materialnej
pracowników najemnych [Rosati, 2003].
W odró¿nieniu od dobrodziejstw p³yn¹cych z proporcjonalnego podatku
dochodowego
system podatku progresywnego nie sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i nie
sk³ania do podejmowania dzia³añ zarobkowych, konieczne jest trwa³e utrzymywanie
du¿ego zakresu redystrybucji dochodu od grup zamo¿niejszych do grup ubo¿szych.
Tworzy siê b³êdne ko³o stagnacji i ubóstwa: brak pracy zmusza do zwiêkszania skali
wiadczeñ socjalnych, co wymaga wysokich podatków, a te z kolei zniechêcaj¹ do
zwiêkszania produkcji, inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób
system podatku progresywnego staje siê po prostu systemem dzielenia biedy [Rosati, 2003].
Natomiast wprowadzenie podatku liniowego dziêki impulsowi pocz¹tkowemu oraz kumulacji powoduje, ¿e ³¹czne efekty dochodowe rosn¹ w kolejnych latach.
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Gospodarka w ten sposób sama wyrasta z biedy [Rosati, 2003].
Gdyby podatek progresywny tworzy³, jak utrzymuje D. Rosati  b³êdne
ko³o stagnacji i ubóstwa, to dlaczego w okresie prawie trzydziestu lat po drugiej wojnie wiatowej (do kryzysu paliwowego), kiedy maksymalne stawki
podatku dochodowego by³y wy¿sze ni¿ obecnie, wzrost gospodarczy na wiecie by³ znacznie wiêkszy ni¿ w ostatnich dziesiêcioleciach, w których obserwujemy w poszczególnych krajach zmniejszenie progresji, przy obni¿eniu zarówno najwy¿szych, jak najni¿szych stawek podatku dochodowego, po³¹czonej na ogó³ ze zmian¹ progów podatkowych?
Gdyby wnioski D. Rosatiego by³y prawdziwe, to kraje, w których wystêpowa³ i wystêpuje nadal progresywny podatek dochodowy, tzn. wszystkie kraje
o rozwiniêtej gospodarce rynkowej, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó³nocnej na czele, powinny znajdowaæ siê w trwa³ej stagnacji i ubóstwie.
Gdyby zast¹pienie progresywnego podatku dochodowego  podatkiem proporcjonalnym, zapewnia³o wzrost gospodarczy zamiast stagnacji gospodarczej
i ogóln¹ pomylnoæ spo³eczeñstwa zamiast ubóstwa, to dlaczego wszystkie
licz¹ce siê si³y polityczne sprawuj¹ce w³adzê, ze wszystkich orientacji politycznych  nie dzia³aj¹ wed³ug tej teorii, która znana jest od dawna?
Hiszpania, która w 1994 r. mia³a bezrobocie licz¹ce 24%, zmniejszy³a je
o wiêcej ni¿ po³owê przy bardziej progresywnym podatku dochodowym ni¿
w Polsce.
Nieprawdziwoæ tej teorii, tak jak to nierzadko w ekonomii bywa, tkwi nie
w jej logice, tylko w za³o¿eniach.
Twierdzenie, ¿e aktywnoæ ekonomiczna zale¿y od tego, czy dochody z niej
p³yn¹ce opodatkowane bêd¹ proporcjonalnym czy progresywnym podatkiem
dochodowym, oparte jest na rozumowaniu izolowanego podmiotu gospodarczego, na którego otoczenie, w którym dzia³a, nie ma wp³ywu. W warunkach
konkurencyjnej gospodarki rynkowej aktywnoæ jest wymuszana przez regu³y gry rynkowej. Pracownicy staraj¹ siê byæ aktywni, aby utrzymaæ pracê,
awansowaæ, a w warunkach wysokiego bezrobocia, w obawie o utratê pracy,
nie tylko nie zastanawiaj¹ siê nad tym, czy ich wzrost dochodów z tytu³u
zwiêkszonej aktywnoci bêdzie silniej opodatkowany, ale wykazuj¹ siê wysok¹ aktywnoci¹ zawodow¹ (np. d³u¿ej pracuj¹c) tak¿e bez dodatkowego wynagrodzenia. Tym bardziej odnosi siê to do kadry kierowniczej.
Pracownicy staraj¹ siê byæ jak najbardziej aktywni, aby awansowaæ do
kadry kierowniczej, utrzymaæ siê w niej, a w miarê mo¿liwoci osi¹gaæ coraz
wy¿sze stanowiska, bez wzglêdu na proporcjonalny czy progresywny podatek
dochodowy. Wa¿nym czynnikiem aktywnoci wród kadry kierowniczej jest
presti¿ zawodowy. A kryterium presti¿u finansowego jest dochód brutto, a nie
netto.
Regu³y gry konkurencyjnego rynku w jeszcze wiêkszym stopniu dotycz¹
przedsiêbiorców. Gdyby z kalkulacji poszczególnych przedsiêbiorców wynika³o, ¿e przy progresywnym podatku dochodowym nie op³aci siê im byæ bar-
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dziej aktywnymi i anga¿owaæ b¹d rozwijaæ jak¹ dzia³alnoæ, to znajd¹ siê
inni przedsiêbiorcy, którym bêdzie siê to op³aca³o. Je¿eli przedsiêbiorcy, którym dodatkowa aktywnoæ siê nie op³aca³a ze wzglêdu na progresywny podatek dochodowy, nie zrewiduj¹ swoich kalkulacji, zast¹pi¹ ich inni przedsiêbiorcy. To regu³y konkurencyjnego rynku wymuszaj¹ aktywnoæ podmiotów
na nim dzia³aj¹cych, bez wzglêdu na to, czy podatek dochodowy jest proporcjonalny, czy progresywny. Oczywicie, je¿eli krañcowy dochód netto pozostaje istotny. Klin podatkowy wystêpuj¹cy w polskim podatku dochodowym, na tle innych krajów, jest umiarkowany.
Nieprawdziwe jest te¿ za³o¿enie przyjête w drugim, d³ugookresowym
mechanizmie prowzrostowym D. Rosatiego, wed³ug którego
ka¿da z³otówka pozostawiona w kieszeni bogatszych jest w wiêkszoci lub w ca³oci oszczêdzana [2003].
Mimo wysokich i nadal rosn¹cych rozpiêtoci dochodowych w Polsce, grupa osób, która z dodatkowych dochodów nie wydaje nic albo niewiele na
dodatkow¹ konsumpcjê, daleko odbiega od grupy obci¹¿onych podatkiem
progresywnym.
Kierunki mo¿liwego przeznaczania przez osoby zamo¿ne dodatkowych dochodów z tytu³u ewentualnego zast¹pienia podatku progresywnego  podatkiem proporcjonalnym, bardziej realistycznie, chocia¿ te¿ jednostronnie,
ujmuje Bohdan Wy¿nikiewicz. S¹ nimi: konsumpcja, oszczêdnoci w kraju,
inwestycje w tworzenie nowych miejsc pracy oraz transfer za granicê. Mo¿na
zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e
nowe miejsca pracy s¹ rezultatem wy¿szej produkcji spowodowanej wiêksz¹ konsumpcj¹ [Wy¿nikiewicz, 2003].
Trzeba jednak zapytaæ, gdzie powstan¹ nowe miejsca pracy? Dodatkowe
dochody zamo¿nych osób przeznaczane bêd¹ na ponadstandardow¹ konsumpcjê, przede wszystkim na importowane towary i us³ugi. A z takiej konsumpcji powstan¹ nowe miejsca pracy, tylko nie w Polsce.
Nastêpnie, w sytuacji niskiej rentownoci dzia³alnoci produkcyjnej, podkrelanej przez przedstawicieli przedsiêbiorców, wykorzystywania tylko
w 70% potencja³u produkcyjnego, jest bardziej prawdopodobne, ¿e dodatkowe dochody skierowane bêd¹ nie na dodatkowe inwestycje produkcyjne, tworz¹ce dodatkowe miejsca pracy, lecz np. na zakup bardziej rentownych obligacji pañstwowych. Oznacza³oby to, ¿e obni¿aj¹c podatek dochodowy osobom
o wysokich dochodach  bezp³atnie przydzielamy im obligacje pañstwowe.
W ten sposób wszyscy podatnicy, w tym o niskich dochodach, finansowaliby
wzrost dochodów osób zamo¿nych.
W wietle powy¿szych uwag trudno zgodziæ siê z konkluzj¹ autora, ¿e
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podatek liniowy p³acony wed³ug jednakowej stawki przez wszystkich jest racjonalniejszy z punktu widzenia biedniejszych od progresywnego [Wy¿nikiewicz, 2003].
Zyta Gilowska  podobnie jak inni orêdownicy proporcjonalnego podatku
dochodowego  uwa¿a, ¿e progresja podatkowa niszczy korzenie ludzkiej
aktywnoci, zniechêca do wysi³ku i d³awi gospodarkê [Gilowska, 2003]. Natomiast wród zalet proporcjonalnego podatku dochodowego wymienia jeszcze
cechê sprawiedliwoci.
Polska  jej zdaniem  powinna jak najszybciej wprowadziæ jednostawkowy podatek od dochodów osobistych, powszechny i równy. Czyli sprawiedliwy. Powinien to
byæ podatek liniowy, a wiêc konieczna jest rezygnacja nie tylko z wszelkich ulg i zwolnieñ, lecz tak¿e z kwoty wolnej [Gilowska, 2003].
Nieco inaczej patrzy na sprawiedliwoæ podatkow¹ Jan Król. Jego zdaniem
najbardziej sprawiedliwy by³by podatek pog³ówny, czyli taki sam dla ka¿dego. Ju¿
mniej sprawiedliwy jest podatek liniowy, gdy¿ wiêcej zarabiaj¹cy p³ac¹ wiêcej. A najmniej sprawiedliwy jest podatek progresywny. Obywatele o wy¿szych dochodach p³ac¹ o wiele wiêcej [Król, 2003].
Ten najbardziej sprawiedliwy podatek, wed³ug J. Króla, jest nierealny,
gdy¿ by³by nieci¹galny, zreszt¹ nie tylko w Polsce.
Z. Gilowska oburza siê na tych, którzy proporcjonalny podatek dochodowy
uwa¿aj¹ za zbyt korzystny dla zamo¿niejszych, mimo ¿e bêd¹ oni p³aciæ tym
wiêkszy podatek, im maj¹ wy¿sze dochody. Zarzuca im, ¿e
chc¹, by demokratyczne pañstwo prawne czyni³o ze swojej w³adzy taki sam u¿ytek,
jak zbóje przy drodze [Gilowska, 2003].
Wród wielu funkcji, wszystkie pañstwa rozwiniêtej gospodarki rynkowej
(ale nie tylko) realizuj¹ politykê redystrybucji dochodów za pomoc¹ podatków i transferów, aby zmniejszyæ rozpiêtoci miêdzy nimi, które w sposób
naturalny rodzi gospodarka rynkowa. Rozpiêtoci dochodowe tworzone przez
gospodarkê rynkow¹ poszczególnych krajów nie s¹ jednakowe.
Sporód piêciu porównywanych krajów (USA, Japonia, Niemcy, Szwecja,
Holandia) najwy¿sza rozpiêtoæ w dochodach rynkowych (pierwotnych) wystêpowa³a (1995 r.) w USA, najni¿sza w Japonii (1994 r.). W USA udzia³ w dochodach ca³kowitych 30% najwy¿szych dochodów by³ prawie omiokrotnie
wiêkszy od 30% udzia³u najni¿szych dochodów. Równie¿ redystrybucja dochodów za pomoc¹ podatków bezporednich by³a najwiêksza w USA (trzy górne decyle podatników dostarcza³y 68,2%, a trzy dolne decyle 5,2% wp³ywów
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z podatków bezporednich), natomiast najni¿sza w Szwecji (1995 r.), gdzie
relacja wp³ywów z podatków bezporednich miêdzy tymi samymi grupami
dochodowymi wynosi³a odpowiednio 54,4% i 10,7%.
£¹czna redystrybucja dochodów za pomoc¹ podatków i transferów by³a
najwy¿sza w Szwecji. W jej wyniku ponad szeciokrotne rozpiêtoci w dochodach rynkowych miêdzy porównywanymi grupami przekszta³ci³y siê w oko³o
trzykrotn¹ ró¿nicê w ich dochodach do dyspozycji. Efekt podobnej redystrybucji w USA doprowadzi³ do przejcia z omiokrotnej rozpiêtoci dochodów
rynkowych do oko³o piêciokrotnej rozpiêtoci dochodów do dyspozycji [Sztyber, 2003].
Redystrybucja podatkowo-transferowa ma te¿ istotny wp³yw na poziom
ubóstwa. Stopa wzglêdnego ubóstwa, okrelana udzia³em gospodarstw domowych o dochodzie ni¿szym od 50% redniego dochodu, przed redystrybucj¹
podatkowo-transferow¹ kszta³towa³a siê na poziomie: 33,9% w Szwecji (1992
rok), 25,3% w USA (1994 r.) i 22,1% w Niemczech (1989 r.). Po redystrybucji
podatkowo-transferowej, a wiêc na podstawie dochodu do dyspozycji zmniejszy³a siê ona czterokrotnie do 5,5% w Niemczech, oko³o czterokrotnie do 6,5%
w Szwecji i tylko o 30% do 17,7% w USA. Niewielki w USA spadek stopy ubóstwa mierzonej dochodem do dyspozycji w stosunku do okrelanej wed³ug dochodu rynkowego wynika ze znacznie mniejszej roli transferów w redystrybucji dochodów [Sztyber, 2003].
W Polsce przeprowadzono bardziej szczegó³owe badania redystrybucji
dochodów za pomoc¹ podatków i transferów w gospodarstwach domowych
[Styczeñ, 1999]. Gospodarstwa domowe podzielono na dziesiêæ grup: cztery
najni¿sze i najwy¿sze po 5%, pi¹ta i szósta po 30% badanej populacji. Dochód
bazowy na jednostkê konsumpcyjn¹ obliczon¹ wed³ug OECD (pierwsza osoba
doros³a powy¿ej 14 lat ma wagê 1, ka¿da nastêpna 0,7, dzieci za po 0,5) pierwszej, najbiedniejszej 5% grupy wynosi³ do 116,06 z³, natomiast 5% najbogatszej od 1236,08 do 32 810,66 z³ (czerwiec 1995). Przeciêtne obci¹¿enie dochodów podatkiem dochodowym kszta³towa³o siê na poziomie 8% w grupie najubo¿szej, 22% za w grupie o najwy¿szych dochodach (nie uwzglêdniaj¹c niepowszechnych ulg). Poniewa¿ gospodarstwa o najwy¿szych dochodach ulgi te
wykorzystuj¹ czêciej i w wielokrotnie wiêkszej kwocie ni¿ najbiedniejsze
gospodarstwa domowe, rzeczywiste ró¿nice obci¹¿eñ ich dochodów s¹ ni¿sze.
Bior¹c pod uwagê bardzo wysokie rozpiêtoci dochodowe miêdzy tymi
krañcowymi grupami oraz wy¿sz¹ stopê podatkow¹ w gospodarstwach najbogatszych  kwotowe ró¿nice obci¹¿eñ podatkiem dochodowym ich dochodów
s¹ jeszcze wy¿sze. Na jednostkê konsumpcyjn¹ podatek dochodowy w grupie
najbiedniejszej wynosi³ oko³o 13 z³, w grupie najbogatszej osi¹gn¹³ 524 z³.
Odmiennie kszta³tuje siê obci¹¿enie tych grup podatkami porednimi. Na
jednostkê konsumpcyjn¹ w najbiedniejszych gospodarstwach domowych jest
ono dwukrotnie wy¿sze (25,70 z³), natomiast w gospodarstwach najbogatszych
czterokrotnie ni¿sze od obci¹¿enia podatkiem dochodowym i wynosi 132,55 z³
[Styczeñ, 1999, s. 38]. Powy¿sze, bardzo wysokie ró¿nice obci¹¿eñ podatkiem
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dochodowym wynikaj¹ z wysokich rozpiêtoci dochodów oraz z progresywnoci podatku dochodowego, natomiast stosunkowo ma³e ró¿nice w obci¹¿eniach podatkami porednimi wskazuj¹ na regresywny ich charakter.
W zwi¹zku z lansowan¹ nierzadko, przede wszystkim w USA, koncepcj¹
zast¹pienia podatków dochodowych  podatkami konsumpcyjnymi, przeciwnicy jej zwracaj¹ uwagê na to,
¿e alokacja obci¹¿eñ podatkowych na podstawie dochodów mo¿e byæ bardziej
w³aciwa i mo¿e równie¿ redukowaæ wyran¹ regresywnoæ podatków opartych na
konsumpcji [United States Tax Reform, 2002, s. 11].
Tak¿e w Polsce celowoæ stosowania progresywnego podatku dochodowego
od osób fizycznych uzasadnia siê m.in. regresywnoci¹ podatków porednich.
Taki argument, wród innych, przedstawia np. Jerzy ¯y¿yñski, stwierdzaj¹c:
podatek dochodowy powinien byæ progresywny dla skompensowania degresywnego charakteru podatków porednich [¯y¿yñski, 2003].
Rola regresywnoci podatków porednich ma szczególnie istotne znaczenie w Polsce, gdzie podatki porednie  w odró¿nieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych  bardzo szybko rosn¹. Ich udzia³ w dochodach
bud¿etowych pañstwa systematycznie wzrasta, z 38,7% w 1993 r. do 58,7%
w 2001 r., tj. o 66%, tymczasem udzia³ podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 19931998 waha siê w granicach od 25% do 27,5% [Rocznik Statystyczny, 19942002]. Mo¿na przyj¹æ, ¿e uwzglêdniaj¹c odpisywan¹ od niego
pocz¹wszy od 1999 r. sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne, w nastêpnych latach utrzymuje siê w tym przedziale. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ, ¿e poziom
obci¹¿eñ z tytu³u podatków porednich jest wy¿szy w Polsce ni¿ rednio
w krajach UE [Revenue Statistics 19651998, 1999, s. 71, 75].
Podzielam pogl¹d Hanny Kuziñskiej, ¿e za pomoc¹ odpowiedniej progresywnoci podatku dochodowego nale¿y nie tylko neutralizowaæ skutki regresywnoci podatków porednich, lecz jednoczenie zapewniæ roz³o¿enie obci¹¿eñ podatkowych zgodnie z zasad¹ zdolnoci podatkowej [Kuziñska, 2002,
s. 237].
Progresywnoæ podatku dochodowego wi¹¿e siê z przyjêciem zasady rozk³adania obci¹¿eñ publicznych wed³ug kryterium zdolnoci do ich ponoszenia,
uwzglêdniaj¹c regresywnoæ podatków porednich. Wyra¿a ona ideê solidarnoci zapisan¹ m.in. w Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 r. w formie:
niezbêdna kontrybucja powszechna, powinna byæ równo roz³o¿ona miêdzy obywateli, odpowiednio do ich mo¿liwoci.
Zalet¹ zasady zdolnoci podatkowej
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jest dostarczenie kryteriów oceny walorów podatku: sprawiedliwoci roz³o¿enia
ciê¿aru podatkowego, wydajnoci podatku oraz  dodatkowo  jego skutków gospodarczych [Gaudemet, Molinier, 2000, s. 439].
Zasada zdolnoci podatkowej umo¿liwia uwzglêdnianie zró¿nicowanych
uwarunkowañ podatników, np. sytuacji rodzinnej oraz realizowania innych,
wa¿nych celów pozafiskalnych, np. pobudzania inwestycji, budownictwa
mieszkaniowego.
Wspó³czenie  podkrela Natalia Gajl  w wiêkszoci krajów rozwiniêtych uwa¿a
siê, i¿ opodatkowanie sprawiedliwe to opodatkowanie oparte na progresji [Gajl,
1992, s. 142].
Orêdownicy proporcjonalnego podatku dochodowego eksponuj¹ tylko
ró¿nice kwot podatkowych wynikaj¹cych z takiego podatku, natomiast zupe³nie nie zwracaj¹ uwagi na kwoty dochodów pozostaj¹ce po ich zap³aceniu.
Dla uzyskania pe³niejszego obrazu obci¹¿eñ podatkowych warto spojrzeæ
równie¿ na tê stronê ciê¿arów podatkowych. Tabela 5. zawiera informacje
o dochodach, kwotach podatkowych oraz o efektywnej stopie podatkowej,
ogó³em i w ramach wystêpuj¹cych w Polsce przedzia³ów progresywnego podatku dochodowego. Przeciêtny dochód pomniejszony o sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne dla pierwszej grupy dochodowej obejmuj¹cej 95% podatników w 2001 r. wynosi³ 11 935 z³, a przeciêtny podatek nale¿ny ³¹cznie ze sk³adk¹ na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 1587 z³ (efektywna stopa podatkowa 13,30%). Natomiast przeciêtny dochód trzeciej grupy podatkowej obejmuj¹cy mniej ni¿ 1% podatników kszta³towa³ siê w 2001 r. na poziomie 172 186
z³, z którego zap³acono podatek dochodowy w wysokoci 50 179 z³ (efektywna
stopa podatkowa 29,14%). Po op³aceniu podatków  podatnikowi z pierwszego przedzia³u pozosta³o rednio 10 384 z³, a z trzeciego 122 007 z³  dwunastokrotnie wiêcej. I taka rozpiêtoæ dochodów jest dla Marka D¹browskiego
urawni³owk¹, niekoniecznie sprawiedliw¹ spo³ecznie, a na pewno nieracjonaln¹ ekonomicznie [D¹browski, 2002]. A dla innych entuzjastów proporcjonalnego podatku dochodowego  Janosikow¹ grabie¿¹ uprawian¹ przez
pañstwo. Nawiasem mówi¹c, wszystkie pañstwa o rozwiniêtej gospodarce
rynkowej uprawiaj¹ tak¹ grabie¿.
Oczywicie, gdyby rozpatrywaæ rozpiêtoci dochodów przed i po potr¹ceniu podatku dochodowego w jednakowych przedzia³ach dla najni¿szych i najwy¿szych dochodów  rozpiêtoci bêd¹ inne, ale tak¿e bardzo wysokie. Wskazuj¹ na nie m.in. omawiane wy¿ej podatkowo-transferowe badania redystrybucyjne dochodów gospodarstw domowych. Wed³ug nich najni¿szy dochód
bazowy na jednostkê konsumpcyjn¹ 5% najbogatszych gospodarstw domowych (1236,08 z³) jest oko³o 11 razy wiêkszy od najwy¿szego dochodu bazowego na jednostkê konsumpcyjn¹ 5% najbiedniejszych gospodarstw domowych
(116,06 z³). Natomiast najwy¿szy dochód bazowy na jednostkê konsumpcyjn¹
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w 5% przedziale najbogatszych gospodarstw domowych wynosi 32 810,66 z³
(czerwiec 1995 r.).
Konstruuj¹c system obci¹¿eñ podatkowych, nie mo¿na zapominaæ o tym,
w jakim stopniu ludzie o niskich dochodach mog¹ wywi¹zywaæ siê z zobowi¹zañ, czy po op³aceniu podatków pozostan¹ im rodki na zaspokajanie elementarnych, a w miarê mo¿liwoci tak¿e ponadelementarnych potrzeb, co
najmniej w granicach minimum socjalnego? Nie mo¿na o tym zapominaæ,
szczególnie w kraju o bardzo wysokim rozwarstwieniu dochodowym, gdzie
65% pe³nozatrudnionych pracowników otrzymywa³o wynagrodzenie brutto
poni¿ej 2216,55 z³ (padziernik 2001 r.), a wynagrodzenie brutto ponad 15%
pracowników nie przekracza³o po³owy tej kwoty. Emerytura po³owy emerytów pobierana z pozarolniczego systemu nie przekracza 1000,00 z³ [Rocznik
Statystyczny, 2002, s. 168169, 178]. Trzeba braæ pod uwagê równie¿ grupy spo³eczne o jeszcze ni¿szych dochodach, np. niepe³nozatrudnionych nie z w³asnej woli. Dlatego
ustanawianie podatków abstrahuj¹cych od zdolnoci podatkowej ma szczególnie
negatywne konsekwencje ekonomiczne i spo³eczne [Sobiech, 2003, s. 196].
W przeciwieñstwie do entuzjastów proporcjonalnego podatku dochodowego: teoretyków, polityków, przedstawicieli biznesu, dziennikarzy, ignoruj¹cych zasadê zdolnoci podatkowej  spo³eczeñstwo w ocenie obci¹¿eñ
podatkowych liczy siê z mo¿liwociami p³atniczymi podatników. Mimo forsownej ekspansji lobbingu prowadzonego w rodkach masowego przekazu,
zarówno prywatnych, jak publicznych, spo³eczeñstwo nie da³o siê zwieæ
zapewnieniom o dobrodziejstwach p³yn¹cych z wprowadzenia proporcjonalnego podatku dochodowego. W sonda¿u przeprowadzonym przez Pracowniê
Badañ Spo³ecznych z Sopotu w dniach 57 lipca 2003 r. na 1014-osobowej próbie reprezentatywnej dla doros³ej ludnoci kraju, na pytanie, jaki system
podatku powinien obowi¹zywaæ w Polsce, 59% ankietowanych opowiedzia³o
siê za progresywnym podatkiem dochodowym, 50% opowiada siê za istniej¹cym systemem z trzema stawkami podatkowymi 19%, 30% i 40% po³¹czonymi z ulgami, a 9% bez ulg [Jab³oñski, 2003].
Wprowadzenie proporcjonalnego podatku dochodowego  zdaniem jego
orêdowników  ma przynieæ równie¿ radykalne obni¿enie szarej strefy
dzia³alnoci gospodarczej. Spe³nienie tej nadziei jest ma³o prawdopodobne.
Jeli bowiem mo¿na bezkarnie nie p³aciæ podatków wed³ug 40% stawki, to
i o po³owê ni¿sza stawka bêdzie siê wydawa³a zbyt obci¹¿aj¹ca, zw³aszcza dla
osi¹gaj¹cych wysokie dochody. Jeli mo¿na np. prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i mieszkaæ w Polsce, a mieæ status rezydenta innego pañstwa oraz tam
p³aciæ lub nie p³aciæ podatków, to wiadczy o sprawnoci aparatu skarbowego i obni¿enie o po³owê stawki podatkowej niewiele przyniesie w tym zakresie, bo ona i tak bêdzie za wysoka w porównaniu ze stawkami wystêpuj¹cymi
w rajach podatkowych. Odnosi siê to tak¿e do zagranicznych lokat bankowych
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i dochodów z nich p³yn¹cych, a tak¿e innych opisanych w artykule przyk³adów legalnego i nielegalnego obchodzenia obci¹¿eñ podatkowych w Polsce
[Solska, 2003]. Poniewa¿ nie mo¿emy byæ rajem podatkowym m. in. dlatego, ¿e
wkrótce bêdziemy cz³onkiem UE, która nie tylko zwalcza takie praktyki, ale
równie¿ próbuje im przeciwdzia³aæ, powinnimy zdecydowanie podnieæ
sprawnoæ aparatu skarbowego oraz poprawiæ jakoæ stanowionego prawa
podatkowego.
Akcja zmierzaj¹ca do zast¹pienia progresywnego  proporcjonalnym podatkiem dochodowym, prowadzona jest pod has³em uproszczenia systemu
podatkowego. Korzyci ze zniesienia wy¿szych stawek podatkowych osi¹gniête przez osoby, których dochody im podlegaj¹, maj¹ byæ rekompensat¹ za
straty zwi¹zane z likwidacj¹ ulg. Wprawdzie osoby podlegaj¹ce progresywnemu opodatkowaniu korzystaj¹ z nich czêciej i w wiêkszej wysokoci, ³¹czna
ich wartoæ jest ni¿sza od wartoci ulg 95% podatników pierwszego przedzia³u dochodowego. Dlatego im nale¿a³aby siê wiêksza rekompensata za ich likwidacjê. Trzeba ponadto dodaæ, ¿e ulga o najwy¿szej wartoci, tzw. du¿a ulga
mieszkaniowa, ma charakter jednorazowy i mo¿na za³o¿yæ, ¿e osoby opodatkowane progresywnie, które by³y t¹ ulg¹ zainteresowane, ju¿ z niej skorzysta³y. Gdyby chodzi³o tylko o uproszczenie podatku, wystarczy³oby tylko zniesienie ulg.

4. Ewolucja rz¹dowych projektów reformy
Wstêpny projekt reformy obowi¹zuj¹cego podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz od osób prawnych, w ramach programu naprawy finansów
publicznych, przedstawi³ wicepremier Grzegorz Ko³odko, jeszcze przed akceptacj¹ rz¹du, w koñcu lutego 2003 r. Spe³nia on w nim postulat uproszczenia systemu podatkowego, ale nie po to, aby wprowadziæ proporcjonalny
podatek dochodowy, lecz m.in. aby obni¿yæ obci¹¿enia przede wszystkim osobom o niskich dochodach (w I i II wariancie). Wstêpny projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
 likwidacja wszystkich ulg i zwolnieñ, z zachowaniem praw nabytych,
 zniesienie mo¿liwoci wspólnego opodatkowania ma³¿onków oraz osób samotnie wychowuj¹cych dzieci,
 przyjêcie jednego z trzech wariantów opodatkowania dochodów osobistych,
 ujednolicenie opodatkowania dochodów z dzia³alnoci gospodarczej,
 ujednolicenie opodatkowania dochodów kapita³owych (w tym wprowadzenie odk³adanego opodatkowania dochodów gie³dowych),
 obni¿enie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do poziomu 24%, przy czym samorz¹dy mog³yby we w³asnym zakresie dokonywaæ
dalszych obni¿ek (wp³ywy z podatków dochodowych mia³yby nale¿eæ do
samorz¹dów w zamian za likwidacjê dotacji i subwencji).
Warianty opodatkowania dochodów osobistych do wyboru:
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1. Do obecnej skali podatkowej (19%, 30%, 40%) dodaje siê ni¿sz¹ stawkê 17%
obowi¹zuj¹c¹ do 2005 r., nastêpnie zmniejszan¹ do 15% w 2006 r. i 13%
w 2007 r.
2. Wprowadza siê zerow¹ stawkê dla dochodów do 2600 z³ rocznie i 17% dla
dochodów nie wy¿szych ni¿ 18 500 z³ rocznie. Utrzymuje siê dotychczasowe
stawki: 19% dla dochodów wy¿szych od 18 500 z³ do 37 000 z³, 30% dla dochodów nieprzekraczaj¹cych 74 000 z³ i 40% dla dochodów, które przekraczaj¹ 74 000 z³. W tym wariancie zak³ada siê, ¿e w 2007 r. wystêpowa³aby
jeszcze stawka 15%.
3. Przewiduje siê obni¿anie dotychczasowych stawek o jeden punkt procentowy w 2005 roku (tj. do 18%, 29% i 39%, oraz w 2007 r., tj. do 17%, 28% i 38%
[Leniak, 2003a]).
Program gospodarczy przygotowywany przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Spraw Socjalnych  Jerzego Hausnera, który mia³ mieæ charakter uzupe³niaj¹cy, okaza³ siê konkurencyjny, przede wszystkim w zakresie podatków
dochodowych.
Najwa¿niejsze ró¿nice dotyczy³y:
 obni¿enia CIT nie do 24%, lecz do 19%, którego szacowany koszt dla bud¿etu wyniesie ponad 4 mld z³,
 zamiast proponowanej ni¿szej stawki 17%  powiêkszenie kwoty wolnej
od podatku,
 utrzymanie niektórych ulg i zwolnieñ podatkowych.
Pod wp³ywem sprzeciwów zainteresowanych rodowisk oraz dyskusji w ramach Rady Ministrów  Minister Finansów Grzegorz Ko³odko modyfikuje
projekt zmian w podatkach dochodowych. Modyfikacje te polega³y m.in. na:
 obni¿eniu CIT do 19%,
 rezygnacji z ujednolicenia opodatkowania dochodów z dzia³alnoci gospodarczej,
 zachowaniu ulgi rehabilitacyjnej oraz wspólnego opodatkowania ma³¿onków i osób samotnie wychowuj¹cych dzieci [Leniak, 2003b].
Po powo³aniu Jerzego Hausnera na wicepremiera i koordynatora polityki
gospodarczej oraz rezygnacji Grzegorza Ko³odki dochodzi do dalszej modyfikacji projektu zmian w podatkach dochodowych. Prezentowa³ je nowy Minister Finansów  Andrzej Raczko.
Przyjête przez rz¹d w dniu 24 czerwca br. podstawowe za³o¿enia projektu
reformy podatków dochodowych zawieraj¹:
 utrzymanie dotychczasowych stawek i progów podatku dochodowego od
osób fizycznych (19%, 30%, 40%),
 podniesienie kwoty dochodu wolnej od podatku z 2790 z³ do 3168 z³ w zamian za wycofanie siê z wczeniejszego projektu obni¿onej stawki podatkowej w wysokoci 17%,
 likwidacja wiêkszoci ulg z wyj¹tkiem: ulgi rehabilitacyjnej oraz odsetkowej, polegaj¹cej na mo¿liwoci odliczania odsetek od kredytów mieszkaniowych,
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 zast¹pienie dotychczasowych ulg zwi¹zanych z darowiznami  nowymi,
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego (odliczanie od dochodu kwot
przekazanych tym organizacjom do wysokoci 350 z³ oraz odliczenie od podatku wp³at nie wiêkszych od 1% podatku,
 zachowanie wspólnego opodatkowania ma³¿onków i osób samotnie wychowuj¹cych dzieci,
 obni¿enie CIT do 19% po³¹czonego z likwidacj¹ ulg,
 opodatkowanie dochodów z gie³dy.
Zniesienie ulg edukacyjnych ma byæ zrekompensowane zwiêkszeniem pomocy pañstwa w tym zakresie.
Wkrótce, na spotkaniu u Prezydenta przedstawicieli rz¹du, parlamentu
i przedsiêbiorców wicepremier
Jerzy Hausner powiedzia³, ¿e w podatkach na przysz³y rok mog¹ byæ jeszcze dokonane  nawet bardzo istotne zmiany [Blaser, 2003a].
Na spotkaniu z przedsiêbiorcami wicepremier Jerzy Hausner przedstawi³ swoj¹ wizjê dochodzenia do proporcjonalnego podatku dochodowego.
W pierwszym etapie chcia³by, aby ju¿ w 2004 r. przedsiêbiorcy podlegaj¹cy
podatkowi dochodowemu od osób fizycznych p³acili maksymaln¹ stawkê 19%.
Wprawdzie zmniejszy³oby to dochody bud¿etowe o 2,2 mld z³,  ale to s³uszna droga. W drugim etapie nale¿a³oby stworzyæ jednolity system podatkowy
dla wszystkich firm, a trzeci etap przyniós³by jednolity podatek dla przedsiêbiorców i osób prywatnych. Wicepremier
nie wie tylko, kiedy to powinno nast¹piæ, czy w 2005 czy w 2006 roku. To ju¿ jest
sprawa otwarta  wymaga dyskusji [Leniak, Blajer, 2003].
Za opodatkowaniem 19% stawk¹ indywidualnych przedsiêbiorców opowiada siê równie¿ premier Leszek Miller. Uwa¿a, ¿e to dobry pomys³, i ¿e bêdzie robi³ wszystko, aby ta propozycja zosta³a przyjêta [Blajer, 2003b].
Równolegle, propozycje zmian w podatkach dochodowych dyskutowane
by³y w rodowisku biznesowym. Ró¿ne organizacje przedsiêbiorców przygotowywa³y ró¿ne warianty obni¿ek podatkowych, zak³adaj¹c ich neutralnoæ
dla wp³ywów bud¿etowych. Jednolity podatek by³ tylko jedn¹ z propozycji
[Leniak, 2003c].
Wspólny interes skonsolidowa³ organizacje przedsiêbiorców w zawi¹zanej w styczniu Radzie Przedsiêbiorczoci, a s³aboæ rz¹du i wystêpuj¹ce
w nim kontrowersje podatkowe doda³y odwagi w domaganiu siê przeprowadzenia rewolucji podatkowej. Jedenacie organizacji przedsiêbiorców
przedstawi³o premierowi w czerwcu konkurencyjny projekt reformy polegaj¹cej na wprowadzeniu jednolitej 18% stawki podatkowej dla dochodów
pochodz¹cych z dzia³alnoci gospodarczej, po³¹czonej z likwidacj¹ wszystkich ulg i przywilejów podatkowych. Przedstawiaj¹c ten projekt ju¿ nie ogra-
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niczano siê zasad¹ neutralnoci dla bud¿etu pañstwa, wychodz¹c z za³o¿enia,
¿e  jak stwierdzi³ prezes Business Centre Club  pieni¹dze na tak¹ reformê
powinny siê znaleæ w bud¿ecie [Goliszewski, 2003]. Rok 2004
to ostatni moment na wprowadzenie 19-procentowego podatku dla ca³ej gospodarki  powiedzia³ dziennikarzom Marek Goliszewski  bo w 2005 r. bud¿et musi znaleæ pieni¹dze na zap³acenie sk³adki unijnej w pe³nej wysokoci [Blajer, 2003b].
Na przedsiêbiorców oburza siê Robert Gwiazdowski  entuzjasta nieska¿onego, proporcjonalnego podatku dochodowego  za to, ¿e wprowadzaj¹c
kwotê woln¹ od podatku, naruszyli jego czyst¹ postaæ.
Mówienie o ró¿nych kwotach wolnych od podatku od dochodów osobistych, na co
wpadli ostatnio przedsiêbiorcy, którzy przez ca³e lata uwa¿ali, ¿e podatek liniowy to
zawracanie g³owy, a nagle wyczuli now¹ koniunkturê i zg³aszaj¹ ró¿ne projekty, które
nie rozwi¹zuj¹ problemu, to nieporozumienie [Gwiazdowski, 2003].
Pod wp³ywem presji przedstawicieli du¿ych przedsiêbiorców, rz¹d, a nastêpnie wiêkszoæ parlamentarna uchwala wprowadzenie 19% stawki podatkowej od dochodu dla osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i rozliczaj¹cych siê na podstawie PIT. Przewidywane z tego tytu³u roczne zmniejszenie
dochodów bud¿etu pañstwa, szacowane na 2,5 mld z³, ma byæ czêciowo
(w wysokoci 1,2 mld z³) zneutralizowane dziêki wycofaniu podwy¿ki kwoty
wolnej od podatku, która w programie wicepremiera Jerzego Hausnera by³a
przedstawiana jako rozwi¹zanie alternatywne w stosunku do propozycji obni¿enia najni¿szej stawki podatkowej z 19% do 17%, zawartej w programie
ministra Grzegorza Ko³odki. W ten sposób 23 miliony podatników PIT, w tym
1,5 miliona w³acicieli ma³ych firm bêdzie czêciowo finansowa³o obni¿enie
obci¹¿eñ podatkowych oko³o 100 tysiêcy podatników PIT. Pozosta³a czêæ ma
byæ wyrównana przewidywanym wzrostem wp³ywów podatkowych w wyniku
o¿ywienia gospodarczego oraz poprawy ci¹galnoci podatków od przedsiêbiorstw. Jeli te przewidywania siê nie spe³ni¹  nast¹pi wzrost deficytu
bud¿etowego.
Trzeba ponadto dodaæ, ¿e radykalne obni¿enie PIT sk³aniaæ bêdzie pracowników o wysokich dochodach do zastêpowania stosunków pracy  wiadczeniem us³ug w ramach systemu samozatrudnienia. W ten sposób nastêpowaæ bêdzie dalsze pomniejszanie dochodów bud¿etowych, a tak¿e wp³ywów
do Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy objêci progresywnym podatkiem dochodowym t¹ drog¹ bêd¹ siê starali z niego wyjæ. Erozja progresywnego charakteru podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest sprzeczna
z popieran¹ przez wicepremiera J. Hausnera koncepcj¹ powszechnego, jednolitego podatku dochodowego. Co wiêcej, mo¿e ona u³atwiæ jego wprowadzenie. By³aby to kolejna, radykalna redystrybucja dochodów, tym razem na
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rzecz pracowników o wysokich i bardzo wysokich dochodach, prowadz¹ca do
dalszego istotnego pog³êbienia rozwarstwienia spo³ecznego.
W dyskusji okr¹g³ego sto³u zorganizowanej przez dziennik Rzeczpospolita w styczniu 2003 roku Marek Belka s³usznie zwraca uwagê na to, ¿e
w dzisiejszych czasach praktyczne ramy reformy podatkowej s¹ nakrelone przez
koniecznoci bud¿etowe. Trzeba obni¿aæ wydatki i tylko w tym zakresie mo¿na
zmniejszaæ obci¹¿enia podatkowe. Jestem przeciwny tezie, któr¹ kiedy sformu³owa³
Friedmann, a któr¹, jak siê wydaje, podziela Leszek Balcerowicz  obni¿cie podatki,
a wydatki bêd¹ siê musia³y do tego dostosowaæ. Po pierwsze ronie deficyt, po drugie
zmniejsza siê na gorsze struktura wydatków [Teoretycznie , 2003, s. B4-B5].
Mimo wysokiego deficytu bud¿etowego rz¹d postanowi³ przeprowadziæ
radykaln¹ reformê podatkow¹ zgodn¹ z podstawowymi za³o¿eniami przygotowanymi przez przedstawicieli du¿ych przedsiêbiorstw, polegaj¹c¹ na wysokim obni¿eniu obci¹¿eñ, do 19%, zarówno w ramach CIT, jak i PIT, wy³¹cznie
du¿ym i rednim przedsiêbiorstwom, której koszty ponieæ maj¹ pracownicy
i 1,5 mln drobnych przedsiêbiorców  podatników PIT oraz bud¿et pañstwa
w postaci powiêkszenia deficytu. Realizowana reforma podatkowa reprezentuje nie tylko filozofiê, ale i taktykê skrajnego liberalizmu, wed³ug której najpierw nale¿y d¹¿yæ do radykalnego obni¿enia podatków, doprowadzaj¹c do
pog³êbienia nierównowagi bud¿etowej, aby wymusiæ ograniczanie wydatków
publicznych, przede wszystkim socjalnych. Nie wydaje siê, aby w warunkach
wysokiego obni¿ania obci¹¿eñ 1% podatników kosztem 99% podatników i powiêkszania ju¿ wysokiego deficytu bud¿etowego z aprobat¹ spo³eczn¹ spotka³y siê ograniczenia wydatków socjalnych, nawet takich, których racjonalizowanie mo¿na by³oby uznaæ za uzasadnione. Obydwa bowiem kierunki polityki
wyranie pogarszaj¹ sytuacjê s³abszych ekonomicznie grup spo³ecznych,
z których znaczna czêæ znajduje siê w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
Próby uzdrawiania finansów publicznych wy³¹cznie kosztem s³abszych
ekonomicznie grup spo³ecznych, przy jednoczesnym wysokim obni¿aniu podatków w¹skiej grupy o najwy¿szych dochodach, zaostrzaæ bêd¹ konflikty
spo³eczne. Polityka pañstwa, która zamiast ³agodziæ rynkowe zró¿nicowanie
dochodów, wyranie je pog³êbia, musi napotykaæ spo³eczny sprzeciw.
Istotne pog³êbienie zró¿nicowania dochodów wp³ynie równie¿ na zmianê
struktury popytu konsumpcyjnego w kierunku zwiêkszenia udzia³u popytu na
wyroby i us³ugi importowane kosztem zmniejszenia udzia³u wyrobów i us³ug
pochodzenia krajowego. Ponadto, os³abiaæ bêdzie ono tak¿e ogóln¹ dynamikê krajowego popytu konsumpcyjnego.
Radykalna zmiana polityki rz¹du w omawianym obszarze jest nie tyle
ucieczk¹ do przodu, ile zboczeniem na prawo.
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5. Podsumowanie
Proces pog³êbiania zró¿nicowania dochodów i maj¹tku jest naturalnym
produktem gospodarki rynkowej. W demokratycznym spo³eczeñstwie jest
ono uznawane za nadmierne, wywo³uj¹ce konflikty spo³eczne, zagra¿aj¹ce
stabilnoci spo³ecznej i politycznej. W tych warunkach, dla zapewnienia spokoju spo³ecznego, niezbêdnego dla rozwoju nie tylko ¿ycia spo³ecznego, lecz
równie¿ ekonomicznego, pañstwo nie mo¿e zachowywaæ siê neutralnie w stosunku do tych procesów. By³oby to bardzo niebezpieczne, zw³aszcza w warunkach os³abienia wzrostu gospodarczego, g³êbokiej restrukturyzacji gospodarki, wielkiego bezrobocia, zachodz¹cych procesów globalizacji, powoduj¹cych
zachwianie wzglêdnej równowagi miêdzy pracodawcami a pracownikami.
Drastyczne wykorzystywanie w takich warunkach przewagi pracodawców
nad pracownikami mog³oby prowadziæ do ostrych konfliktów spo³ecznych.
W celu ³agodzenia narastaj¹cych rozpiêtoci dochodowych i wynikaj¹cych
z nich g³êbokich zró¿nicowañ w dostêpie do podstawowych dóbr i us³ug (edukacji, ochrony zdrowia itp.) pañstwa rozwiniêtych gospodarek rynkowych
dokonuj¹ redystrybucji dochodów za pomoc¹ podatków oraz wiadczeñ finansowych i rzeczowych. Stopieñ redystrybucji nie jest jednakowy we wszystkich krajach. Zale¿y on od potrzeb i od przyjêtego systemu ekonomiczno-spo³ecznego. Bardzo wa¿n¹ funkcjê redystrybucyjn¹ spe³niaj¹ obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne oparte na zasadzie solidarnoci spo³ecznej. Redystrybucja podatkowo-transferowa ma ³agodziæ rozpiêtoci, a nie usuwaæ je.
Celowy stopieñ zró¿nicowania dochodów ma wa¿ne znaczenie motywacyjne
w rozwoju aktywnoci zawodowej. Redystrybucja dochodów nie powinna
dzia³aæ demobilizuj¹co na aktywnoæ zawodow¹. Trzeba te¿ przeciwdzia³aæ
zjawiskom wy³udzania wiadczeñ przez nieuprawnione osoby.
Progresywny podatek dochodowy jest istotnym, chocia¿ nie najwa¿niejszym narzêdziem redystrybucji, zw³aszcza w warunkach wysokiego i rosn¹cego udzia³u podatków porednich w dochodach publicznych. W 2001 r. wp³ywy
z podatków porednich wynosi³y 82,4 mld z³ i by³y trzy i pó³ raza wy¿sze od
wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych (23,4 mld z³). Zwolennicy proporcjonalnego podatku dochodowego od osób fizycznych, w warunkach
regresywnego charakteru podatków porednich, zmierzaj¹ wiêc do stosunkowo znacznie wiêkszego obci¹¿enia podatkami s³abszych ekonomicznie grup
spo³ecznych ni¿ grup ekonomicznie silniejszych. Stopieñ progresji powinien
mo¿liwie najw³aciwiej odzwierciedlaæ zasadê zdolnoci do p³acenia podatków. Skala podatku dochodowego od osób fizycznych przyjêta w Polsce nie
spe³nia tego warunku, przede wszystkim w pierwszym przedziale dochodowym, który obejmuje 95% podatników. Z kolei, najwy¿szej stawce podatkowej
przypisano zbyt niski próg. W rezultacie, równie¿ w trzecim przedziale dochodowym wystêpuje silne zró¿nicowanie dochodów. Z punktu widzenia mo¿liwie adekwatnego odzwierciedlenia zasady zdolnoci p³atniczej celowe by³oby zastosowanie piêciu progów. Przy trzech, nale¿a³oby wprowadziæ wiêksz¹
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kwotê woln¹ od podatku i drugi przedzia³ tak skonstruowaæ, aby obejmowa³
wiêkszoæ podatników.
Miêdzy podatkiem dochodowym od osób fizycznych a podatkiem dochodowym od osób prawnych zachodzi bliski zwi¹zek. Obci¹¿enia dochodów tymi
podatkami nie powinny siê istotnie ró¿niæ, aby nie sk³aniaæ do nieracjonalnych wyborów w zakresie formy organizacyjnej dzia³alnoci gospodarczej.
Ze wzglêdu na doæ swobodny przep³yw kapita³u, obci¹¿enie dochodów z kapita³u pieniê¿nego i produkcyjnego w Polsce nie mo¿e byæ niezale¿ne od poziomu praktykowanego w innych krajach. W Polsce w 2003 r. nominalna stawka
podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 27% i w porównaniu z innymi
krajami jest umiarkowana. W krajach UE kszta³tuje siê na ogó³ w przedziale
3040%. W krajach transformacji systemu ekonomiczno-spo³ecznego od 18%
(Wêgry) do 32% (Czechy). Nie ma wiêc koniecznoci obni¿ania jej w Polsce,
zw³aszcza tak g³êbokiego (do 19%) w sytuacji wysokiego deficytu bud¿etowego
i koniecznoci ponoszenia dodatkowych wydatków zwi¹zanych z cz³onkostwem
w UE. Wprowadzenie jej, nieneutralne dla innych sfer ¿ycia spo³eczno-ekonomicznego, jeszcze bardziej pog³êbi napiêcia w finansach publicznych.
Dalsze zaostrzenie nierównowagi finansów publicznych oraz napiêæ spo³ecznych wynikaæ bêdzie z obni¿enia do 19% PIT dla prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, korzystnego przede wszystkim dla podatników o najwy¿szych dochodach, podlegaj¹cych maksymalnej 40% stawce podatkowej.
Zwiêksza ono natomiast obci¹¿enie zdecydowanej wiêkszoci podatników
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, osi¹gaj¹cych dochody w ramach
pierwszego przedzia³u podatkowego.
Nadzieja, ¿e rosn¹ce dochody z obni¿ki podatków przekszta³cane bêd¹
w inwestycje produkcyjne, jest zbyt optymistyczna w warunkach niedostatecznego popytu i niewykorzystanego potencja³u produkcyjnego. Podzia³ zysków w najwiêkszych spó³kach dzia³aj¹cych w Polsce w 2002 r. nie daje podstaw do ¿ywienia takiej nadziei. Wprawdzie na 39 najwiêkszych spó³ek prawie po³owa zatrzyma³a w ca³oci osi¹gniêty zysk, w wiêkszoci s¹ to firmy
pañstwowe lub z udzia³em pañstwa, przy czym tylko udzia³ Banku PKO BP
w ogólnej kwocie niepodzielonego zysku wyniós³ 17%. Cztery spó³ki w ca³oci
przeznaczy³y zysk na dywidendy i dodatkowe wiadczenia dla pracowników,
szereg innych wiêksze kwoty dzieli³o na dywidendy i premie, ni¿ pozostawia³o na potrzeby rozwoju. Np. PEKAO S.A. na potrzeby w³asne przeznaczy³a 109
mln z³, na dywidendy i premie dla pracowników za 693 mln z³, a Bank Handlowy odpowiednio 11 mln z³ i 232 mln z³ [Michalski, 2003].
Nie mamy i nie bêdziemy mieli ¿adnych twardych dowodów na to  podkrela te¿
Marek Belka w dyskusji okr¹g³ego sto³u Rzeczpospolitej  ¿eby stwierdziæ, czy
polskie obci¹¿enia podatkowe s¹ ³¹cznie tak wysokie, ¿e ich obni¿enie przyniesie
wzrost aktywnoci ekonomicznej, który po pewnym czasie  nie wiadomo zreszt¹ jakim  spowoduje wzrost wp³ywów bud¿etowych. Musimy siê zatem trzymaæ zasady
neutralnoci bud¿etowej, a jednoczenie spe³niæ kryterium Maastricht [Teoretycznie , 2003, s. B4-B5].
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Prostota podatku jest wa¿n¹ zalet¹, ale nie najwa¿niejsz¹. Proporcjonalny
podatek dochodowy jest prosty, ale przez wiêkszoæ spo³eczeñstwa nie jest
akceptowany, na co wyranie wskazuj¹ sonda¿e opinii publicznej. Podatek
dochodowy mo¿e efektywnie pe³niæ, i na ogó³ pe³ni, inne funkcje, poza najwa¿niejsz¹  fiskaln¹. Najszerzej wykorzystywane s¹ trzy kierunki pozafiskalnego oddzia³ywania podatku dochodowego, mianowicie:
 pobudzanie inwestycji,
 popieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz
 uwzglêdnianie zró¿nicowanej sytuacji rodzinnej podatników i wspieranie
zachowañ prorodzinnych.
Wszystkie trzy kierunki mo¿liwego pozafiskalnego oddzia³ywania maj¹
bardzo wa¿ne znaczenie dla Polski. Rezygnuj¹c z pewnych dochodów podatkowych, lepiej udzielaæ ulg nakierowuj¹cych podatników na okrelone spo³ecznie priorytetowe dzia³ania ni¿, obni¿aj¹c podatki, nie wp³ywaæ na ich
wydatkowanie. Ulgi podatkowe stosowane dotychczas w polskim systemie
podatku dochodowego by³y, jak siê wydaje, zbyt liczne i na ogó³ le adresowane. Dotyczy to przede wszystkim du¿ej ulgi mieszkaniowej oraz ulgi zwi¹zanej z budow¹ mieszkañ na wynajem. Obejmowa³y one stosunkowo w¹sk¹ grupê spo³eczn¹ i s³u¿y³y w wiêkszym stopniu do obni¿ania obci¹¿eñ podatkowych ni¿ do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Natomiast ulga remontowa, szeroko wykorzystywana przez ró¿ne grupy dochodowe  sprzyja poprawie standardu, zw³aszcza starych zasobów mieszkaniowych. Ulgi te spe³niaj¹
jeszcze wa¿n¹ funkcjê fiskaln¹, ograniczaj¹c szar¹ strefê w produkcji materia³ów budowlanych i w us³ugach budowlanych. Przy ogromnym deficycie
mieszkaniowym i zdekapitalizowanych zasobach, niepodwa¿alnym ekonomicznym i spo³ecznym znaczeniu mieszkalnictwa  trudno zrozumieæ ich likwidacjê.
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Controversies about the Personal Income Tax
The paper is devoted to the problems, discussed not only in Poland, of defining
the proper kind of the personal income tax. Should it be progressive? If so,
then to what degree? Or proportional and at what level?
The paper is composed of five chapters: general remarks, three essential sections, and the summary.
In the second chapter, a detailed analysis of the level and structure of the personal income tax burden in Poland in 2001 is presented.
In the third chapter, the arguments of the partisans of replacing the progressive personal income tax with a proportional one are presented and submitted
to critical examination. Next, reasons for the expediency of the progressive
personal income tax are given. Also, attention is drawn to the inadequacy of
the tax scale in-force in Poland in the light of the requirements of the tax capacity principle as basic criterion of tax burden distribution. This, in particular, regards the first income bracket that encompasses 95% of the taxpayers.
The fourth chapter presents the evolution of the government plans for reform
of the personal income tax, together with their critical examination. The summary contains the main conclusions drawn from the analysis.
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