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WSTĘP
Podatek dochodowy jest podatkiem, który z pewnością wywołuje najwięcej
politycznych, ekonomicznych oraz społecznych emocji. Jest narzędziem z którym
powszechnie stykają się zarówno obywatele, jak i podmioty prowadzące działalność
gospodarczą. Jest przedmiotem sporów toczących się miedzy ekonomistami, prawnikami,
socjologami, filozofami oraz zwykłymi obywatelami. Podatki z pewnością są
akceptowane, jednak nie są lubiane. Wynika to z wielu powodów, z których
najważniejszym jest fakt, iż podatki decydują w istotnym zakresie o zasobności portfeli
osób fizycznych oraz sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.
Niniejsza praca stanowi przedstawienie poglądów wybranych przedstawicieli nauk
ekonomicznych na system podatkowy z głównym naciskiem na progresywny podatek
dochodowy od osób fizycznych. W pracy przedstawiono argumenty z różnych dziedzin
nauki, mianowicie z pozycji nauk ekonomicznych, prawniczych oraz społecznych,
Praca jest próbą spojrzenia na zagadnienia podatkowe z perspektywy neoliberalnej,
która dużą wagę przywiązuje do syntez, czyli przyczyn i konsekwencji opodatkowania.
One będą główną myślą przewodnią dalszej analizy. Zważywszy, że w rozważanych na
temat podatków dominuje styl myślenia, który można określić mianem etatystycznego,
niniejsza praca siłą rzeczy musi mieć w wielu fragmentach charakter polemiczny. Im
mocnej utrwalone są poglądy o konieczności istnienia skomplikowanego systemu
podatkowego, tym trudniej przedstawić tezy przeciwne bez wchodzenia w polemikę z
autorami poglądów krytykowanych, zwłaszcza gdy mają one niemalże status paradygmatu
naukowego.

Jak

pisał

Jean

Baptiste

Say,

„analiza

niedorzecznych

koncepcji

ekonomicznych mogłaby być czczą gadaniną gdyby nie fakt, że wiele rządów się do nich
stosuje i gdyby poważni skądinąd i znani z erudycji autorzy, nie próbowali w swych
książkach tego udowodnić”1.
Celem pracy jest wykazanie, że progresywny podatek dochodowy, uznawany dość
powszechnie za najważniejsze osiągniecie skarbowości, jest nieefektywny ekonomicznie,
nieuzasadniony etycznie i szkodliwy politycznie. Podstawą ku temu będą argumenty z
zakresu

szeroko

rozumianej

analizy

ekonomicznej

z

uwzględnieniem

analiz

matematycznych i psychologicznych oraz argumenty z zakresu analizy społecznej.

1

J.B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 765
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W rozdziale pierwszym przybliżono krótką historię podatku dochodowego, jego
charakter oraz konstrukcję ze szczególnym uwzględnieniem budowy skali progresywnej
oraz przedstawiono charakterystykę współczesnych systemów podatkowych na podstawie
podatku dochodowego od osób fizycznych.
W rozdziale drugim została zaprezentowana historia myśli ekonomicznej
dotyczącej funkcji państwa, a co za tym idzie, funkcji finansów publicznych oraz funkcji
podatków ze szczególnym uwzględnieniem różnic i sporów pomiędzy klasyczną szkoła
liberalną, a rzecznikami interwencjonizmu państwowego. Za punkt wyjścia zostały
przyjęcie z jednej strony poglądy „ojca ekonomii” Adama Smitha, a z drugiej Johna
Stuarta Milla. Następnie poprzez analizę poglądów ich kontynuatorów, m.in. Johna
Maynadra Keynesa, Ludwika von Misesa, Friedricha Augusta von Hayeka, czy
współczesnych Miltona Friedmana i Thomasa Piketty’ego, zostały przedstawione poglądy
przedstawicieli świata nauki oraz kierunków jakie reprezentowali na progresywny podatek
dochodowy.
W rozdziale trzecim omówiono i poddano krytyce „rzekome” argumenty na rzecz
progresji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem argumentu „sprawiedliwości
społecznej” oraz „równości ekonomicznej”. Omówiono również wady progresywnego
opodatkowania, analizując poszczególne zarzuty wobec tego podatku. Następnie zgłębiono
reakcje podatników na opodatkowanie. Poddano również analizie relację wysokości
stawek podatkowych i wpływów budżetowych z punktu widzenia teorii Laffera oraz
analizy zdolności płatniczej i teorii malejącej użyteczności krańcowej.
Cytaty przytaczanych w pracy autorów zostały tak wplecione w tok narracji, aby
prawdy ekonomiczne uczyniły ją atrakcyjną dla czytelnika, gdyż jak twierdzi Ludwig von
Mises: „prawdy ekonomiczne nie posiadają naturalnej siły upowszechniania się. Nie
można wiec zakładać, że to co rozumne zwycięży tylko z racji swej rozumności. Skoro
wiec racjonalne uzasadnienie wolnego rynku i niskich podatków nie daje gwarancji ich
społecznej akceptacji, niezbędne jest stworzenie dla ich odpowiedniego uzasadnienia,
mogącego oddziaływać na ludzką wyobraźnię. Trze ba prawda oprócz waloru słuszności
posiadała jeszcze zaletę atrakcyjności, aby przemawiała nie tylko do umysłu, lecz i do
emocji. Trzeba pomóc ludziom w wolnym wyborze i trzeba pomóc prawdzie, by wolny
wybór jej nie ominął2.

2

L. von Mises, Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2007, s. 755-756
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ROZDZIAŁ I
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W SYSTEMIE
PODATKOWYM

1.1. Geneza i pojęcie podatku dochodowego od osób fizycznych

W literaturze przedmiotu poszczególni autorzy zgodnie przyznają, że podatek to
jedna z najstarszych kategorii ekonomicznych. Definiując jednak pojęcie podatku, należy
odróżnić jego ujęcie ekonomiczne od ujęcia formalno-prawnego, ale nie należy
rozpatrywać tych aspektów osobno, wyłącznie pod względem jednej lub drugiej kategorii.
Zadaniem M. Wersalskiego „wydaje się, więc niewłaściwie jednostronne ujmowanie
podatków jako zjawiska o charakterze prawnym, podobnie jak niewłaściwe jest
rozpatrywanie wyłącznie ekonomii podatku w oderwaniu od ich prawno-organizacyjnych
elementów”3.
W teorii ekonomii funkcjonuje wiele definicji podatku. Biorąc pod uwagę
zróżnicowane podejście do tego instrumentu, wielu autorów unika konkretnego
sformułowania określenia podatku, nie podając jego definicji w swoich podręcznikach z
ekonomii. Nie oznacza to jednak, że nie definiuje się podatku na potrzeby analizy
ekonomicznej4. W wymiarze ekonomicznym podatek jest formą przejęcia na rzecz
państwa lub związku publicznoprawnego, od podmiotów im podporządkowanych, części
przychodu, dochodu lub majątku tych podmiotów. Ekonomiczne skutki opodatkowania to
nie tylko zmniejszenie przychodu, dochodu lub majątku podatnika, ale również dalsze
następstwa tego procesu związane z podziałem dochodu narodowego5.
W aspekcie formalno-prawnym w literaturze przedmiotu występuje kilka
podobnych do siebie definicji. Zdaniem Jana Głuchowskiego podatek to „pieniężne,
przymusowe, ogóle, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych
związków publicznoprawnych”6. Na podobne elementy zwraca uwagę J. Sobiecha,
definiując podatek jako „pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne, ogóle

3

M. Wersalski, Ogólna charakterystyka dochodów budżetowych, w: System instytucji prawo-finansowych
PRL, red. M Wersalski, t. III, Wrocław-Warszaw-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 23-24
4
A. Wyszkowski, Podatki pośrednie i dochodowe w systemie podatkowym, UE, Białystok 2010, s. 31
5
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 113
6
J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1993, s. 5
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świadczenie nakładane i pobierane przez państwo i inne związki publicznoprawne na
podstawie przepisów prawnych określających wysokość, terminy i inne warunki ich
nakładania i pobierania”7. Natomiast według P.M. Gaudemeta i J. Moliniera podatek to
„pobranie dokonane w drodze przymusu przez władzę publiczną; jego zasadniczym celem
jest pokrycie obciążeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności podatkowej
obywateli”8. Nowym elementem jaki został uwzględniony w tej definicji, jest koncepcja
tzw. „zdolności podatkowej”, czyli indywidualnej zdolności do ponoszenia ciężarów
podatkowych.
Przytoczone definicje podatku nie oddają jednak kompletnej istoty tego
instrumentu, dlatego dla pełniejszego jego zdefiniowania należy sięgnąć do literatury
prawniczej lub też bezpośrednio do ustaw obowiązujących w poszczególnych krajach. W
polskim systemie prawa podatkowego definicja legalna podatku zawarta została w art. 6
Ordynacji podatkowej9, zgodnie z którą: „podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa,
województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej”. Definicja ta jest
dość nietypowa, określa podatek jedynie jako zbiór pewnych elementów, które razem
składając się na pojęcie podatku, wyznaczające jego cechy. Uwzględniając przedstawioną
definicję, można stwierdzić, iż podatki są: publicznoprawne, przymusowe, bezzwrotne,
nieodpłatne, wynikające z ustawy podatkowej. Do powyższych cech należy jeszcze dodać
jeszcze pieniężny charakter tego obciążenia. Co do zasady, podatki są uiszczane w walucie
będącej prawnym środkiem płatniczym w kraju10.
Każdy istniejący podatek ma przypisane mu funkcje, dzięki którym władza
publiczna możne realizować zamierzone cele społeczno-gospodarcze. Skuteczność
osiągania tych celów oraz efektywność oddziaływania danego podatku zależy głównie od
prawidłowej konstrukcji danego podatku. Z kolei prawidłowo funkcjonujący system
podatkowy musi być spójny, a podatki wchodzące w jego skład powinny być
zharmonizowane w sposób niepowodujący wzajemnych sprzeczności pomiędzy sobą w
aspekcie przypisanych im funkcji. W literaturze przedmiotu wymienia się z reguły trzy

7

J. Sobiech, Podatki i opłaty publiczne, w: Finanse publiczne, red. E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki, J.
Wolniak (red.), PWN, Warszawa 1995, s. 95
8
P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 407
9
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
10
A. Wyszkowski, dz. cyt., s. 32
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podstawowe funkcje podatków, a mianowicie funkcję fiskalną, redystrybucyjną oraz
funkcję motywacyjną (stymulacyjną, bodźcową)11.
Najpowszechniejszym podatkiem jest podatek dochodowy. Jest to obowiązkowe
świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od
dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód z
podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania.
Prawo w niektórych krajach (między innymi w Polsce) wyróżnia pojęcia podatku
dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych12.
Podatki dochodowe mogą być unitarne, ceduralne lub mieszane, choć możliwe są
także inne nazwy. Gaudemet i Moliner te pierwsze nazywają syntetycznymi, a te drugie
analitycznymi. Podatek unitarny opodatkowuje globalnie cały dochód podatnika na tych
samych zasadach, bez względu na źródło uzyskiwanych przychodów. Podatek ceduralny
oznacza odrębne opodatkowanie dochodów z różnych źródeł, najczęściej różną stawką
podatkową. Jak podkreśla Roman Rybarski, podatek unitarny został wymyślony przez
uczonych, więc jest wytworem nauki. Wprowadzono go po raz pierwszy w Prusach, a
następnie został przyjęty w Austrii, obowiązywał także w Polsce międzywojennej.
Natomiast podatek ceduralny z czasem „wyrósł z życia”. Przez wiele lat praktyczniej było
obliczać dochód dla poszczególnych źródeł przychodów, gdyż można było opodatkować
dochód u samego źródła i stosować różne stawki podatkowe. Na zasadzie ceduralnej
oparty był między innymi podatek dochodowy ustanowiony w Wielkiej Brytanii w roku
1842 i we Włoszech w roku 1864. W podatkach dochodowych o charakterze mieszanym
nad proporcjonalnymi podatkami z różnych źródeł przychodów nadbudowany jest
progresywny podatek unitarny obciążający sumę dochodów z poszczególnych źródeł. Taki
charakter miał podatek wprowadzony w Wielkiej Brytanii w roku 1910, we Francji w 1914
i we Włoszech w 192513.
W literaturze podkreśla się, że podatki unitarne są konieczne z uwagi na różne
możliwości ustalenia i kontroli wysokości dochodów z różnych źródeł przychodów.
„Opodatkowanie w sposób absolutnie identyczny dochodów, które nie są w takim samym
stopniu możliwe do zweryfikowania przez organy podatkowe, oznaczałoby w istocie
karanie osób osiągających dochody dające się ustalić bez najmniejszego marginesu obawy

11

N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992, s. 131
A. Gomułowicz, J. Małecki, dz. cyt., s. 61
13
R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne
konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 76
12

7

o pomyłkę, w stosunku do osób, których dochody są mniej więcej uchwytne”

14

- pisze

Marek Kalinowski. Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że stanowisko takie opiera się
na domniemanej nierzetelności podatników uzyskujących dochody ze źródeł trudniejszych
do kontrolowania oraz przekonaniu, że są oni skłonni dochody takie ukrywać. Widać, że
we współczesnym świecie przyjęło się domniemanie, że podatnicy mają naturalną
skłonność do unikania lub wręcz uchylania się od płacenia podatków. Tymczasem
dochody, których nie można ukryć, są często opodatkowane nie tylko tak samo, ale nawet
surowiej niż dochody, którymi podatnicy mogą łatwiej „manipulować”15.
Podatek ceduralny nie może jednak być zastosowany w warunkach progresji
podatkowej. To wprowadzenie progresji zrodziło konieczność odejścia od opodatkowania
ceduralnego na rzecz unitarnego. Gdyby podatek dochodowy był proporcjonalny, byłby
rzeczą obojętną, gdzie się go potrąca i gdzie pobiera16.
Aby zrozumieć ideę podatku dochodowego należy przyjrzeć się dokładnie jego
historii. Pierwszy raz został on wprowadzony w 1978 w Wielkiej Brytanii od dochodów
powyżej 60 funtów rocznie. Jego najwyższa stawka wynosiła 10% i była płacona od
dochodów powyżej 200 funtów rocznie. Większość Brytyjczyków nie podlegała jednak
temu podatkowi, ponieważ średni roczny dochód wynosił wówczas 20 funtów na osobę.
Podatki płacono, więc od dochodów dziesięciokrotnie wyższych od średniej krajowej. W
1802 r. po pokoju w Amiens, podatek ten został zniesiony. Wprowadzono go jednak
ponownie już rok później. Jego najwyższą stawkę zredukowano do 5%, ale jednocześnie
obniżono dolny próg opodatkowania do 50 funtów. W roku 1804 najwyższa stawka
opodatkowania została ponownie podniesiona do 10%. Pomimo, że wprowadzono ten
podatek w celu uzyskania dochodów na prowadzenie popieranych przez społeczność
wojen z napoleońską Francją, cieszył się on wyjątkową złą opinią. Jego przeciwnicy
podkreślali jego sprzeczność z naturalnymi prawami człowieka oraz inkwizytorki
charakter17. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii William Pitt podkreślał, że uczynił to z
wielką niechęcią, wbrew swojemu przekonaniu, bo uznawał, że wprowadzenie tego
podatku jest wbrew zwyczajom i naturze Brytyjczyków18. Istniał powszechny pogląd, jak
pisze Alvin Rabushka, że „podatek dochodowy jest ciężarem zbyt ohydnym, by nakładać

14

M. Kalinowski, Współczesne systemy podatkowe, TNOiK, Toruń 1996, s. 56
R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny…, dz. cyt., s. 77
16
Tamże
17
R. Gwiazdowski, Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania, CAS, Warszawa 2001, s. 7
18
http://kwasnicki.blog.pl/2016/01/10/z-historii-podatku-dochodowego [26.10.2017]
15
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go na człowieka, gdyż ujawnia stan jego finansów urzędnikowi podatkowemu” 19. Wobec
takiego społecznego nastawienia w roku 1816 Brytyjski Parlament stosunkiem głosów 238
do 201 zniósł podatek dochodowy i polecił zniszczyć wszystkie deklaracje podatkowe.
Wielu jednak urzędników nie zastosowało się do tego nakazu i dlatego gdy przywrócono
podatek dochodowy łatwiejsza była kontrola podatkowa, a historycy mają dziś dostęp do
danych statystycznych z tego okresu. Historia ta pokazuje jednak w jaki sposób
administracja fiskalna już wtedy traktowała przepisy prawne. Pod tym względem do dziś
niewiele się zmieniło, a jeżeli już to wyłącznie na gorsze20. W 1842 roku podatek
dochodowy wprowadzono ponownie przez konserwatywnego premiera Roberta Peel’a,
zmuszonego uczynić ten krok przez rosnący deficyt budżetowy, spowodowany chwilowym
spadkiem dochodów państwa z tytułu obniżonych taryf celnych. Premier Peel opodatkował
dochody powyżej 150 funtów rocznie, przy średnich dochodach wynoszących 24 funty
rocznie21. W roku 1853 William Gladstone przeprowadził w Parlamencie ustawę o podatku
dochodowym na kolejne 7 lat. W okresie pierwszych dwóch lat stawka jego miała wynosić
7 pensów od funta od dochodów powyżej 150 funtów i 5 pensów od funta od dochodów
wynoszących od 100 do 150 funtów. W kolejnych dwóch latach najwyższa stawka
podatkowa miała być zredukowana do 6 pensów od funta, a w okresie ostatnich 3 lat do 5
pensów od funta. Jednakże Gladstone nie dotrzymał swoich obietnic. Wybuch wojny
krymskiej zmusił go do podwyższenia stawki podatkowej do 1 szylinga i 2 pensów od
funta, a więc z 3% do 6%. Historycy podkreślają, że właśnie te ówczesne wydarzenia na
arenie międzynarodowej spowodowały dymisję całego rządu. Można domniemywać, że
podwyżka podatku dochodowego była również przyczyną utraty poparcia dla Gladstone’a
w Izbie Gmin. To wówczas podatek dochodowy pokazał swój prawdziwy, przez co bardzo
niebezpieczny charakter, mianowicie polityczny. W roku 1858 Wiliam Gladstone, będąc w
opozycji, twardo przeciwstawiał się utrzymaniu podatku dochodowego na poziomie 7
pensów od funta, który ówczesny premier potrzebował dla zrównoważenia budżetu. Gdy
jednak sam powrócił na stanowisko Ministra Finansów w roku w 1859 roku, podniósł ten
podatek do 9 pensów od funta. Jak pokazuje ta historia wśród polityków od początków
finansów publicznych „punkt widzenia zależał od punktu siedzenia”. Przyznać jednak
należy, że Gladstone cały czas podkreślał, że po osiągnięciu równowagi budżetowej będzie
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dążył do całkowitego wyeliminowania tego podatku22. Jak pisze Alvin Rabuskha,
Gladstone obawiał się jednak, że samo istnienie podatku dochodowego, jako dość łatwo
dostępnego źródła dochodów państwa, zachęcać będzie do zwiększania wydatków
publicznych i przyczyni się do rozrostu rządu23. I dalej pisze Rabuskha „Do głowy mu
jednak nie przyszło, że w przyszłości podatek ten będzie wynosić ponad 50%” 24. Zgodnie
ze swoimi obietnicami Gladstone w 1866 roku zmniejszył podatek dochodowy do 4
pensów od funta. W kolejnych latach podjął próbę całkowitego zlikwidowania podatku
dochodowego, lecz jego porażka w wyborach i objecie władzy przez Benjamina
Disraeliego udaremniło te plany. Od tego momentu podatek dochodowy stał się bardzo
trwałym elementem systemu podatkowego25.
Brytyjscy politycy XIX wieku przyjęli, że wszelki wzrost podatków, czy taryf
celnych jest wyłącznie przejściowy i należy go jak najszybciej zlikwidować. Doszli oni do
wniosku, że trudniej jest zmniejszać już raz podniesione taryfy celne, łatwiej to zrobić z
podatkiem dochodowym. Owe niskie taryfy celne dużo bardziej sprzyjały rozwojowi
gospodarczemu niż niskie podatki bezpośrednie, dlatego też kolejni kanclerze skarbu, dla
zrównoważenia budżetu, zmniejszając cła importowe podnosili na krótko podatki
dochodowe. Polityka utrzymywania niskich podatków od dochodów osobistych skończyła
się z końcem XIX wieku. Wzrost podatku do ok. 10%, po 1890 roku spowodowany był
wzrostem wydatków na cele socjalne. Natomiast I wojna światowa wymusiła podniesienie
podatków do ponad 5 szylingów od funta dochodów, czyli powyżej 25%. W 1918 roku
stopa opodatkowania osiągnęła już poziom 30%. Łącznie z dodatkowymi tytułami
opodatkowania dochodów (np. podatek od nadmiernego zysku) przychody państwa w
1918 roku z tytułu podatku dochodowego były aż 17 razy większe niż w roku 1905.
Wbrew wcześniej składanym obietnicom, po wojnie rząd nie obniżył podatków do
poziomu sprzed wojny, zamiast tego ustalono podatek dochodowy na poziomie 20%.
Chcąc stworzyć pozory chęci do zniesienia podatku, rząd w 1920 roku powołał Komisję
Królewską (Royal Commission), która jednak po burzliwych obradach utrzymała podatki
od dochodów. Początkowo, w okresie międzywojennym, podatki te wzrosły do poziomu
25-30% aby jeszcze bardziej wzrosnąć w czasie II wojny światowej, najpierw do 40% a
potem nawet do 50%. Podatek ten w niewielkim stopniu, bo do ok. 45% został
zmniejszony po wojnie. W 1944 roku wprowadzono nowy system płacenia podatku.
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Zamiast płacenia go raz lub dwa razy w roku pracodawcy odprowadzali odpowiednią
kwotę podatku w momencie wypłaty (Pay tax As You Earn – PAYE). W XX wieku stale
obniżano próg płacenia podatku, co naturalnie powodowało wzrost liczby płatników tego
podatku. W XIX wieku podatki płaciło co najwyżej kilka procent społeczeństwa
brytyjskiego, w 1930 roku podatki te płaciło 22%, w 1944 roku ponad 30%, a obecnie już
prawie wszyscy pracujący26.
Interesujące jest to, że z formalnego punktu widzenia, Brytyjczycy nadal traktują
podatek dochodowy jako podatek czasowy. Co roku prawa do poboru tego podatku
wygasają 5 kwietnia, w związku z tym Parlament musi corocznie wpisywać je do prawa
finansowego (Financial Act). Przez cztery miesiące, kiedy to Financial Act uprawomocnia
się, pobór podatku dokonywany jest na podstawie tymczasowej ustawy o poborze podatku
(Provisional Collection of Taxes Act) z 1913 roku27.
W przypadku Stanów Zjednoczonych podatek dochodowy po raz pierwszy
wprowadzono w roku 1861 z uwagi na wojnę domową, która pociągnęła za sobą
zwiększenie wydatków publicznych, dla których koniecznie należało znaleźć źródło
finansowania. Dochód do 600 USD był zwolniony z podatku. Dochody powyżej tej kwoty,
lecz mniejsze niż 10 000 USD opodatkowane były stawką 3%, a powyżej 10 000 USD
stawką 5%. W roku 1864 stawki podatkowe zwiększono odpowiednio do 5 i 10%. Jednak
w roku 1872 podatek dochodowy został zlikwidowany. Liczne próby jego wprowadzenia
spotykały się z poważnym oporem. Gdy w roku 1894 uchwalono nową ustawę
wprowadzającą podatek od dochodów powyżej 4 000 USD w wysokości 2%, Sąd
Najwyższy uznał ją za sprzeczną z Konstytucją. Aby „przechytrzyć” Sąd Najwyższy, jak
to nazwali Hall i Rabushka, 12 lipca 1909 roku Kongres uchwalił XVI Poprawkę do
Konstytucji, która została ratyfikowana 29 lutego 1913 roku. Jej zwolennicy postrzegali
podatek dochodowy jako obciążenie dla bogatych, twierdząc, że to rodziny Carnegie, czy
Rockefeller powinny płacić, oszczędzając w ten sposób klasę średnią. W istocie mniej niż
2% rodzin amerykańskich zobowiązane były składać deklaracje podatkowe. Podatek
dotyczył jedynie dochodów przewyższających 3 000 USD dla osób samotnych i 4 000
USD dla małżeństw. Stawki podatkowe wynosiły zaś od 1% za pierwsze 20 000 USD
dochodu podlegającego opodatkowaniu do 7% od dochodu powyżej 500 000 USD, czyli
według dzisiejszej wartości pieniądza - równowartość 7,7 miliona USD. Jak przypominają
Hall i Rabushka podczas debaty nad XVI Poprawką zwolennicy podatku dochodowego
26
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zapewniali, że taki podatek w wysokości do 10% nie może być rozwiązaniem złym. Ale
już pięć lat później i tylko rok po ratyfikacji XVI poprawki, w roku 1914, zmniejszono
kwoty wolne od podatku, najniższą stawkę dla najniższych dochodów podniesiono z 1%
na 6%, a najwyższą z 7% na 77%28.
Wraz z II wojną światową najwyższa stawka wzrosła do 94% i pozostawała na tym
niewiarygodnie wysokim poziomie jeszcze w latach 50. Co szczególnie istotne, do II
wojny światowej średnia stawka na rodzinę z dochodem w wysokości 50 000 USD, nigdy
nie wzrosła powyżej 4%. Od II wojny światowej nigdy nie spadła poniżej 14%.
Marginalne stawki dla klasy średniej wzrosły w sposób jeszcze bardziej dramatyczny.
Marginalna stawka podatkowa dla średniej klasy przed II wojną światową nigdy nie
wzrosła powyżej 8%. Od tego czasu nigdy nie spadła poniżej 22%, wzrastając w latach 70.
do 33% podczas okresów wielkiej inflacji29.
Podatek dochodowy był wyśmienitym źródłem dochodów państwa w okresie
zwiększenia jego potrzeb za sprawą różnych wydatków wojennych. Jednak kształtował się
on początkowo na poziomie kilku procent dochodów i obejmował jedynie kilka procent
najbogatszego społeczeństwa. Nie jest więc faktem, że podatek ten jest rzeczą oczywistą,
zwłaszcza w postaci obecnie obowiązującej. Natomiast samo istnienie tego podatku, jako
dość łatwo dostępnego źródła dochodów państwa, zachęcało od początku do zwiększania
wydatków publicznych i przyczyniało się do rozrostu rządu. Podkreślić należy jednak, że
przez cały wiek XIX wysokość podatku dochodowego zmieniała się, w zależności od
sytuacji - raz malała, raz rosła. W XX wieku sytuacja ta uległa całkowitej zmianie. I wojna
światowa pociągnęła za sobą ogromne koszty, które stały się uzasadnieniem znacznego
podwyższenia podatków, także dochodowego. Jednak po wojnie nie zmniejszono stawek
podatkowych do poziomu przedwojennego, a w okresie II wojny światowej najwyższą
stawkę podatkową w wielu państwach wywindowano do 50% i nie obniżono jej w czasie
pokoju. Kolejne grupy polityków przekonywały swoich wyborców, że progresywne
opodatkowanie najbogatszych jest powodem, aby na nie właśnie ci biedniejsi oddawali
swój głos30.
Wysokie progresywne opodatkowanie dochodów ludności wprowadzono po II
wojnie światowej i utrzymywało się przez długi czas. Jeszcze w połowie lat
siedemdziesiątych XX wieku stawki w górnych progach podatkowych sięgały (a nawet
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przekraczały) 80%. W 1975 r. górna stawka opodatkowania dochodów ludności w
Wielkiej Brytanii wynosiła 83%, w Portugalii 80%, Irlandii 77%, a we Włoszech 72%. O
poważnym obniżeniu obciążeń podatkowych można w zasadzie mówić dopiero od połowy
lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia. Impulsem do wprowadzenia poważnych zmian w
systemie podatkowym krajów europejskich była reforma amerykańskiego systemu
podatkowego zapoczątkowana w 1981 roku. Głównym jej elementem było poważne
obniżenie stawek podatkowych. Przebiegała ona w kilku etapach. W 1981 r. progresja
podatkowa w granicach 14-70% została zredukowana do przedziału 11-50%. Następny
etap obejmował rok 1987, gdy górne stawki podatkowe spadły do 38,5%, a w 1988 r.
nawet do 28%. Stany Zjednoczone obniżając podatki zwiększyły swoją atrakcyjność jako
miejsce lokat kapitału, poprawiły konkurencyjność swoich wyrobów w wymianie
międzynarodowej przez obniżenie kosztów płacowych oraz zapoczątkowały zmianę
systemów podatkowych w wielu krajach. Obniżenie podatków miało jednak przejściowy
charakter. W okresie prezydentury Georga Busha oraz Billa Clintona progresja podatku
dochodowego została zwiększona. Obecnie w USA obowiązuje pięć stawek podatkowych
w przedziale 15-39.6%31.
Jak pokazuje historia podatku dochodowego okazuje się, że jest on doskonałym
instrumentem oddziaływania propagandowego, wyśmienicie sprawdza się podczas
kampanii wyborczych. Dlatego tak trudno jest obecnie prowadzić debatę na temat podatku
dochodowego w społeczeństwach demokratycznych, w których kalkulacja polityczna jest
ważniejsza od ekonomicznej, a głosy wyborców mają decydujące znaczenie.

31

A. Krajewska, Podatki, Unia Europejska, Polska, Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004, s. 82-84

13

1.2. Charakterystyka konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych
Kluczowymi

elementami

konstrukcji

podatku

dochodowego

mającymi

najistotniejsze znaczenie są: przedmiot opodatkowania, podmiot opodatkowania oraz
budowa skali podatkowej.
Podmiot podatku jest podstawowym elementem jego konstrukcji. Jest nim każda ze
stron stosunku podatkowego, a więc z jednej strony jest to podmiot zobowiązany do
zapłaty podatku, a z drugiej podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia
podatkowego. Co do zasady, zobowiązany do zapłaty podatku jest podatnik, chociaż nie
jest to jedyny podmiot, który może być zobowiązany do poniesienia świadczenia
podatkowego. Podmiotami uprawnionymi do trzymania świadczenia podatkowego są
państwo lub jednostka samorządu terytorialnego, reprezentowana przez określny organ
podatkowy. Podmiot zobowiązany do zapłaty podatku nazywany jest bierną stroną
stosunku prawnopodatkowego, a podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia to
czynna strona tego stosunku32.
W polskiej rzeczywistości zgodnie z brzmieniem art.1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) opodatkowaniu tym podlegają wszystkie
osoby fizyczne. Wobec braku określenia pojęcia osoby fizycznej w przepisach prawa
podatkowego stosować należy definicję zawartą w art. 8 Kodeksu cywilnego zgodnie z
którą osobą fizyczną jest każdy człowiek, zasadniczo od chwili urodzenia aż do śmieci lub
uznania za zmarłego33. W całym wskazanym okresie osoba dysponuje zdolnością prawną,
czyli może być podmiotem rozmaitych praw i obowiązków34.
Podatek dochodowy od osób fizycznych ma charakter osobisty, a więc podatnikiem
tego podatku jest osoba fizyczna osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu. Nie ma
przy tym znaczenia, czy dochody te osiągnęła samodzielnie, czy też pochodzą z udziału w
spółce niebędącej osobą prawną. W takich wypadkach podatnikiem nie jest spółka, tylko
każdy ze wspólników i to on płaci podatek od przypadającego mu udziału w dochodzie
spółki35. Osobisty charakter podatku dochodowego powoduje, że podatnikiem jest zawsze
osoba fizyczna bez względu na rodzaj i strukturę prawno-organizacyjną działalności, która
przynosi dochody objęte tym podatkiem. Pewne odstępstwa od zasady, że każda osoba
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fizyczna płaci podatek od swoich dochodów występują przy opodatkowaniu małżonków
oraz osób samotnie wychowujących dzieci36.
Gdy w Polsce uchwalano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych
posłużono się argumentem, że każdy obywatel uzyskujący jakiekolwiek przychody
powinien zostać podatnikiem, by czuł się związany ze sprawą finansów państwa.
Przyczynić się to miało do umocnienia modnego wówczas określenia „społeczeństwa
obywatelskiego”. Od samego początku był to jednak argument nietrafiony, ponieważ aby
mogła zaistnieć zakładana przez projektodawców ustawy więź między obywatelem, a
państwem, konieczne byłoby wprowadzenie bezpośredniego rozliczania zobowiązań
podatkowych, bez pośrednictwa instytucji „płatnika” zaliczek. Wprowadzenie jednak tej
instytucji sprawiło, że część podatników, rozliczając się za pośrednictwem zakładów pracy
lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najmniejszej nawet mierze nie odczuwa
bezpośrednio opodatkowania. Można przypuszczać, że nałożenie na zakład pracy
obowiązku „płatnika” zaliczek na podatek dochodowy pracowników miało na celu
uniknięcie psychologicznego efektu, jaki mogłoby wywrzeć bezpośrednie zetknięcie się
podatnika z pieniędzmi, które w wyniku ubruttowienia, a następnie zainkasowania
podatku, pozostały dla niego czysto teoretycznymi, a w konsekwencji zażegnanie
problemów ze ściąganiem należności podatkowych. Łatwiej jest bowiem zdyscyplinować
płatnika i wyegzekwować od niego należności z tytułu rozliczenia pracowników, niż
egzekwować je bezpośrednio od tych pracowników. Zakładany cel nie mógł zostać
zrealizowany37.
Zakres podmiotowy każdego podatku zawsze określany jest przez prawodawcę
możliwie najszerzej, chyba że jest to podatek korzystny dla podatników i wówczas
państwu zależy, aby jak najmniej podatników skorzystało z tego podatku38. W sensie
formalnoprawnym podmiotem opodatkowania jest ten, na kim ciąży obowiązek uiszczenia
podatku. Definicja ta wiąże się jednak z koniecznością rozróżnienia formalnego i
materialnego ciężaru opodatkowania, co będzie istotne z punktu widzenia rozważań na
temat przeżywalności podatku. Jak pisze Hanna Litwińczuk, „w niektórych przypadkach
podmiot, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku, ponosi jednocześnie inny podmiot
niż ten, który podatek formalnie zapłacił. Pozwala to wyróżnić podatnika w sensie
36
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formalnym, który z mocy prawa zobowiązany jest do zapłacenia podatku i podatnika w
sensie materialnym, który ponosi ekonomiczny ciężar podatku”39. Podatnika w sensie
formalnym należy odróżnić od płatnika, który zobowiązany jest do obliczenia podatku
należnego od kogoś innego, pobrania go i odprowadzanie do kasy państwa, bez względu
na to czy dla podatnika od którego płatnik podatek pobiera, jest on dalej przerzucalny czy
też nie40.
Drugim

elementem

konstrukcji

podatku

jest

przedmiot

opodatkowania.

Przedmiotem podatku dochodowego jest stan faktyczny lub prawny, z wystąpieniem
którego ustawa łączy obowiązek podatkowy. Innymi słowy, przedmiot podatku to prawne
określenie tego od czego ma być płacony podatek. Tym stanem faktycznym będącym
przedmiotem podatku jest np.: posiadanie nieruchomości, uzyskanie dochodu, przychodu,
obrotu, a stanem prawnym np.: nabycie własności nieruchomości lub przyjęcie spadku41.
Opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlega dochód. Definicje dochodu
można podzielić na dwie grupy. Do grupy określającej dochód w sposób węższy zalicza
się teorię źródeł, teorię periodyczności, teorię przychodów i teorię funduszu
konsumpcyjnego. Do drugiej grupy zaliczyć należy teorie określające dochód jako czysty
przyrost majątku. Koncepcja ta zdecydowanie przeważa we współczesnych systemach
podatkowych, czego konsekwencją jest używanie klauzul generalnych przy definiowaniu
źródeł przychodów lub wręcz uogólnienia typu: „inne źródła”, „dochody różne”. Gdy
pojawiły się podatki dochodowe uznawano, że opodatkowaniu może podlegać jedynie
dochód, który ma charakter pieniężny, pochodzi ze stałego źródła i jest okresowy, to
znaczy, że stanowi bogactwo42.
W doktrynie zwraca się uwagę, że przedmiotem opodatkowania powinien być tak
zwany czysty dochód, zarówno w znaczeniu podmiotowym, jak i przedmiotowym43.
Opodatkowanie czystego dochodu w sensie podmiotowym jest związane z pozostawieniem
podatnikowi pewnego minimum dochodu zwolnionego z opodatkowania na poziomie tak
zwanego minimum socjalnego44. Pominięcie tego elementu doprowadziłoby do
konieczności zwrotu pobranych podatków w postaci różnorodnych świadczeń socjalnych
nawet na rzecz tych osób które przy jednej konstrukcji podatku byłyby wstanie egzystować
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bez takiego zasilenia45. Można tu dodać, że mamy do czynienia z tym samym
mechanizmem, jak w przypadku opodatkowania świadczeń i płac strefy budżetowej, czyli
przelewania z jednej kieszeni państwowej do drugiej, która to operacja kosztuje
podatników dodatkowe pieniądze. Cytowani autorzy zauważają nie bez racji, że zasada
opodatkowania czystego dochodu w ujęciu podmiotowym nie jest w Polsce respektowana.
„Nie przewidziano żadnego wyraźnego minimum bytowego, czy tak zwanego dochodu
gwarantowanego. Nie można bowiem uznać za takie minimum wprowadzenia kuchennymi
drzwiami symbolicznej kwoty wolnej od podatku, uwzględnianej drogą pośrednią poprzez
obniżenie podatku w pierwszym szczeblu progresji o ustaloną na każdy rok podatkowy
kwotę. Kwota ta w istocie stanowi podatek od dochodu, który nie podlega w danym roku
opodatkowaniu. Wysokość tego dochodu jest jednak ustalana na poziomie dużo niższym
niż najskromniejsze minimum już nie tylko społecznej, ale nawet biologicznej
egzystencji”46. Drugim typem jest wycena podstawy opodatkowania dokonywana przez
podatników. Może być ona prowadzona bezpośrednio przez danego podatnika, który
deklaruje wysokość przychodu, dochodu, lub obrotu czy wartość majątku, bądź też przez
osobę trzecią, która najczęściej jest inny podatnik wykonujący świadczenie na rzecz
pierwszego podatnika, np. zakład pracy dokonujący wypłaty wynagrodzenia lub najemca
płacący za czynsz wynajmującemu47.
Przy opodatkowaniu dochodu istotne jest, jaką stawką jest opodatkowany dochód w
danej wysokości. Stawki podatkowe są wyrażone w liczbach absolutnych, a więc kwotowo
albo stosunkowych. Stawka podatkowa wyrażona w liczbach absolutnych właściwa jest na
przykład dla podatku pogłównego, czyli od każdego podatnika pobierana jest ta sama
wysokość podatku. Stawki stosunkowe mogą być stałe lub zmienne. Stała stawka
stosunkowa, zwana też proporcjonalną lub liniową, stanowi procentowo stałą wielkość w
stosunku do podstawy opodatkowania, bez względu na wielkość tej podstawy. Przy stałej
stawce, np. w wysokości 20%, od każdej złotówki dochodu pobierane jest 20 groszy
podatku, bez względu na to, która to złotówka, z wyjątkiem ewentualnych kwot wolnych
od opodatkowania. Zastosowanie tej stawki nie zmienia proporcji różnych podstaw
opodatkowania po ich opodatkowaniu, to znaczy, że podstawa opodatkowania dwa razy
większa od niej przed opodatkowaniem, pozostanie od niej dwa razy większa również po
opodatkowaniu. Natomiast kwota wolna podatku zmienia się proporcjonalnie do zmiany
45
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podstawy opodatkowania. Dwukrotny wzrost podstawy opodatkowania powoduje
dwukrotny wzrost kwoty podatku. Dwukrotne zmniejszenie podstawy opodatkowania
powoduje dwukrotne zmniejszenie kwoty podatku48. Stałą stawkę opodatkowania
przedstawia tabela 1:
Tabela 1: Przykład liniowej stawki opodatkowania.
Podstawa opodatkowania

Stawka podatkowa w %

Kwota podatku

10 000

10

1000

20 000

10

2000

30 000

10

3000

Źródło: H. Litwińczuk, Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, dz. cyt., s. 14

W przypadku stawek stosunkowo zmiennych wysokość stawki zmienia się wraz ze
zmianą podstawy opodatkowania. Istnieje średnia, czyli przeciętna stawka podatkowa i
marginalna, zwana niekiedy końcową lub graniczną stawka podatkowa. Marginalna stawka
podatkowa pokazuje o jaki procent wzrośnie obciążenie podatkowe, jeżeli podstawa
opodatkowania zostanie podwyższona o jedną jednostkę49. Prowadząc analizę podatkową,
należy zwrócić szczególna uwagę na znaczenie marginalnych stawek opodatkowania
indywidulanych dochodów w przeciwieństwie do stawek przeciętnych. W tym miejscu
trzeba oddać głos ekonomistom: „Przeciętna stopa podatkowa to po prostu ogólna suma
zapłaconego podatku podzielona przez jego podstawę – globalny dochodów w przypadku
indywidualnego podatku dochodowego. Tymczasem krańcowa stopa podatkowa jest
rosnącym procentem dodatkowych dochodów. Stopa krańcowa przewyższa przeciętną na
każdym poziomie dochodu i jest tą właściwą zmienną, która wpływa na decyzje jednostek
o zwiększeniu lub zmniejszeniu podaży pracy lub oszczędności”50.
Zmienne stawki podatkowe mogą być uszeregowane rosnąco lub malejąco, czyli
progresywnie, degresywnie lub regresywnie. W przypadku stawek progresywnych
przeciętna stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.
Zastosowanie progresji prowadzi do zmiany proporcji różnych podstaw opodatkowania po
podatkowaniu w porównaniu z proporcją przed opodatkowaniem. Dana podstawa
opodatkowania przed zastosowaniem progresji dwukrotnie wyższa od niej podstawy
48
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opodatkowania, po opodatkowaniu i zastosowaniu progresji będzie wyższa mniej niż
dwukrotnie, zależnie od stopnia stawek progresywnych51.
Generalnie w skalach progresywnych wielkość podatku rośnie szybciej niż
podstawa opodatkowania. Wyróżniamy, więc progresję globalną i ciągłą. Progresja
globalna występuje wówczas, kiedy każda kolejna wyższa stawka ma zastosowanie do
całej podstawy opodatkowania52, co ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Przykład konstrukcji progresji globalnej
Podstawa opodatkowania w zł

Stawka podatkowa w procentach

Poniżej 20.000

Kwota wolna od podatku

20.000-40.000

15

40.000-60.000

25

Powyżej 60.000

40

Źródło: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Woltres Kluver, Warszawa 2016, s. 24.

Zastosowanie skali progresywnej powoduje znaczny skokowy wzrost podatku na
granicach przedziału (podatek od 39.000 zł wynosi 5850 zł, od 41.000 – 10 250).
Natomiast opodatkowanie w danych przedziałach jest proporcjonalne. Z tych przyczyn ten
rodzaj skali nie jest w praktyce stosowany. Natomiast przy progresji ciągłej wyższa stawka
ma zastosowanie tylko do nadwyżki dochodów ponad granicę poprzedniego przedziału
skali. Ma ona zastosowanie właśnie przy podatku dochodowym od osób fizycznych 53.
Przykładem progresji ciągłej jest skala opodatkowania dochodów osób fizycznych
w Polsce, co ilustruje tabela 3.
Tabela 3. Przykład konstrukcji progresji globalnej
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
do
85.528
85.528

Wysokość
podatku
18% podstawy obliczenia
minus kwota 556,02 zł
14.839,02 zł + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Źródło:. art. 27 u.p.d.o.f. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm
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Gomułowicz i Małecki wyróżniają progresję liniową, przyspieszoną i opóźnioną.
W pierwszym przypadku przeciętna stawka podatkowa pozostaje stała w stosunku do
zwiększającej się podstawy opodatkowania. W drugim przypadku przeciętna stawka
podatkowa zwiększa się wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. W trzecim
przypadku przeciętna stawka podatkowa zmniejsza się w stosunku do zwiększającej się
podstawy opodatkowania54. Te rodzaje progresji ilustruje tabela 4.
Tabela 4. Przykład konstrukcji progresji opóźnionej, liniowej i przyspieszonej
Podstawa w
opodatkowaniu w
złotych

Stawki podatkowe w poszczególnych
typach progresji w procentach
opóźniona
liniowa
przyspieszona

Poniżej 20.000
20.000-40.000
40.000-60.000
Powyżej 60.000

0
15
25
30

0
15
30
45

0
15
35
60

Źródło: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Woltres Kluver, Warszawa 2016, s. 25

Zastosowanie jednego z powyższych typów progresji mówi o tempie progresji,
czyli jej stromości. Progresja jest tym bardziej stroma, im szybciej wzrasta stawka
podatkowa w porównaniu ze wzrostem podstawy opodatkowania55.
Skala regresywna występuje wówczas, kiedy stawka podatkowa maleje waz ze
wzrostem podstawy opodatkowania. Są one bardzo rzadko stosowane. Ten rodzaj skali
podatkowej obrazuje tabela 5.
Tabela 5. Przykład konstrukcji skali regresywnej.
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
do
5.000
50.000

100.000

100.000

Wysokość
podatku
10%
5000 zł + 5% nadwyżki ponad
50.000 zł
7500 zł + 1% nadwyżki ponad
100.000 zł

Źródło: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Woltres Kluver, Warszawa 2016, s. 25
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Skala degresywna stanowi połączenie skali progresywnej i skali proporcjonalnej.
Przy skali degresywnej wielkość podatku początkowo rośnie w sposób progresywny, a po
osiągnięciu pewnej wielkości, w sposób proporcjonalny. Teoretycznie rzecz ujmując,
omówione wyżej skale progresywne są w dosłownym rozumieniu skalami degresywnymi,
gdyż zawsze od pewnego poziomu dochodu, przychodu czy majątku ma zastosowanie
skala proporcjonalna. Jednakże w literaturze oraz w praktyce przyjęło się takie skale
uznawać za progresywne. Natomiast skala degresywna występuje wtedy, gdy progresja
dotyczy niskich podstaw opodatkowania i szybko przechodzi w opodatkowanie
proporcjonalne56.
Gaudemet i Moliner piszą o progresji bezpośredniej, klasowej i szczeblowej. W
progresji bezpośredniej stawka podatku wzrasta w sposób ciągły wraz ze wzrastającą
wartością przedmiotu opodatkowania do pewnej granicy, po przekroczeniu której progresja
zanika i podatek staje się proporcjonalny. W progresji klasowej przedmiot opodatkowania
podzielony jest według klas różnej wartości, licząc za każdym razem od wartości
najniższej, do których stosuje się coraz wyższe stawki podatkowe dla całej podstawy
opodatkowania. W progresji szczeblowej podstawa opodatkowania podzielona jest na
części, do których stosuje się coraz wyższe stawki podatkowe, jednak tylko do wartości
danego szczebla liczonego od wartości poprzedniego szczebla a nie od wartości szczebla
najniższego57.
Z punktu widzenia niektórych rozważań teoretycznych wygodnie jest posługiwać
się konstrukcją ciągłej progresji krańcowej, która powoduje monotoniczny wzrost progresji
wraz z dochodem. Progresję szczeblową można traktować jako szczególny przypadek
progresji nieściśle monotonicznej. Analogicznie regresja podatkowa oznacza spadek
krańcowej stawki podatkowej wraz z dochodem, zaś liniowość oznacza stawkę stałą.
Progresja podatkowa może być też rozumiana jako wzrost średniego obciążenia
podatkowego. W takim przypadku podatek liniowy z występująca kwotą wolną od
opodatkowania będzie wykazywał progresję wartości średniej58.
Przebieg progresji, czyli skala podatkowa, zależy z jednej strony od wysokości
minimalnej i maksymalnej stawki podatkowej, od których zaczyna i kończy się progresja,
a z drugiej strony od wielkości podstawy opodatkowania objętej daną stawką. Dana stawka
podatkowa dla danej podstawy opodatkowania tworzą stopnie (przedziały) skali
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podatkowej. Poszczególne stopnie różnią się wielkością podstawy opodatkowania i
wysokością stawki podatkowej. O przebiegu progresji i kształcie skali podatkowej
decyduje długość i regularność (względnie nieregularność) stopni skali podatkowej59.
Gomułowicz i Małecki podkreślają, że progresywna skala podatkowa może dzięki
zastosowaniu pewnych instrumentów objawiać działanie proporcjonalne i regresywne
wewnątrz poszczególnych stopni skali podatkowej. Do tych instrumentów należą różne
ulgi, zwolnienia (przedmiotowe oraz podmiotowe) oraz wyłączenia podatkowe60.
Zdaniem Marka Kalinowskiego „narastanie ciężarku podatkowego jest tym
łagodniejsze, im większa liczb stawek podatkowych zastosowana została do dochodu o
określonej wysokości, a tym samym, im większa jest liczba przedziałów skali, w których
mieści się dany dochodów”61. Jest to oczywiście prawda, jednak należy pamiętać, że
nacisk musi zostać tutaj położony na słowo „narastanie”, a nie na „ciężar”. Oczywiście
narastanie jest łagodniejsze, gdy wprowadzimy cztery skale różniące się o 10%, niż dwie
skale z różnicą 30%. Spłaszczenie progów podatkowych poprawia samopoczucie części
podatników dzięki łagodniejszemu, nie-szokowemu, przejściu z jednego progu do
kolejnego. Część podatników, która zbliżyła się tylko do kolejnego progu, nie
przekraczając go, zostaje w wyniku zastosowania większej liczby progów obciążona
wyższym zobowiązaniem podatkowym. Jednocześnie operacja zwiększania liczy
przedziałów skali podatkowej powoduje ogólnie podwyższanie kosztów ściągania
podatków w wyniku zwiększenia komplikacji przy liczeniu zaliczek. Najważniejsze jednak
jest to, że zmiana skali podatkowej może łączyć się z relatywnym obniżaniem lub
podwyższaniem podatków. Może też nastąpić połączenie, a więc realnie podwyższenie dla
jednej grupy podatników i obniżenie dla innej. W przypadku realnego obniżenia podatków
można liczyć na efekt „przyzwolenia” ze strony grup podatników uciekających przed
nadmiernymi zobowiązaniami. Natomiast zwiększenie ciężarów podatkowych może tylko
spotęgować chęć ucieczki niektórych podatników w szara strefę gospodarczą. Z kolei szarą
strefę próbuje się zwalczać przy pomocy coraz bardziej restrykcyjnych przepisów
podatkowych. Efekt tych działań jest jednak raczej odwrotny od zamierzonego. Do szarej
strefy uciekają rzesze nowych podatników. W efekcie istnieje bardzo duża rozbieżność
pomiędzy kosztami ponoszonymi przez podatnika a wpływami Skarbu Państwa. Jak więc
widać, stawki progresywne mogą być budowane w różny sposobów: wznosić się stromo
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lub łagodnie, dla różnych przedziałów podstawy opodatkowania lub dla całej podstawy
opodatkowania Wybór formy zależy od celów, jakim podatki mają służyć. Im większy jest
nacisk na idee sprawiedliwości, na którą najczęściej powołują się zwolennicy progresji,
tym progresja będzie budowana szczeblowo, co jednak zwiększa koszty procesu ściągania
podatków. Im większy natomiast nacisk kładzie się na redystrybucyjną funkcję podatków,
tym progresja ogólna jest bardziej stroma62.
Istota progresji podatkowej polega na nieproporcjonalnie wyższym opodatkowaniu
przedmiotu podatku, jeżeli jego wartość przekroczyła określony poziom (próg podatkowy),
poprzez zastosowanie większej stawki podatkowej. Im wzrost stawki jest gwałtowniejszy
tym bardziej stroma jest progresja podatkowa. W konstrukcji progresywnych skal
podatkowych występują tzw. przedziały podatkowe. Poszczególnym z nich przypisano
odpowiednie stawki, których wysokość wzrasta w kolejnych przedziałach. Faktycznie więc
efekty progresji podatkowej są odczuwalne dla podatników w momencie przejścia do
wyższego szczebla skali podatkowej. Pod tym względem progresywne skale podatkowe w
większym stopniu realizują fiskalną funkcję podatków, chociaż mogą skłaniać podatników
do ukrywania własnych dochodów, czy też szukania uniknięcia wyższego opodatkowania.
Progresji podatkowej dodatkowo przypisuje się funkcje społeczne uznając ją za sposób
realizacji zasady sprawiedliwości społecznej pod względem ekonomicznym63.
W wielu poglądach, szczególnie polityków, pojawiają się twierdzenia, iż podatek
progresywny, przez niewspółmierne wyższe koszty opodatkowania osób bogatszych jest
bardziej sprawiedliwy niż podatek liniowy, ponieważ pozwala na niwelowanie
nierówności społecznych. O słuszności takich poglądów można by długo debatować, także
z powodów rozumienia wyrażenia „sprawiedliwość społeczna” w odniesieniu do
podatków. Z jednej strony nauka ekonomii posługuje się pojęciem „słuszności poziomej”
oznaczającym, iż osoby znajdujące się w takich samych okolicznościach powinny ponosić
jednakowe ciężary podatkowe. Zasada ta realizowana jest za pomocą konstrukcji podatku
liniowego. Nie oznacza to, że zamożniejsi płacą tyle samo co pozostali, płacą bowiem
proporcjonalnie więcej w stosunku do wysokości uzyskiwanych swoich dochodów. Z
drugiej strony zakres działalności państwa w toku rozwoju historycznego ulegał
rozszerzeniu. W rezultacie sektor publiczny wykazywał i stale wykazuje zwiększony popyt
na środki finansowe w celu ich redystrybucji dla realizacji zadań publicznych, zgodnie
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zresztą z prawem Wagnera64. Sposobem na jego zaspokojenie był wzrost obciążeń
podatkowych, czemu sprzyja konstrukcja podatku progresywnego. Zasada słuszności
poziomej została zastąpiona zasadą słuszności pionowej, określana również zdolnością
płatniczą. Za społecznie uzasadnione – sprawiedliwe – uznano więc, iż podatnicy
osiągający wyższe dochody powinni ponosić nieproporcjonalnie wyższe ciężary
podatkowe65.
Opodatkowanie dochodu nie jest jednak istotnym elementem zasilania budżetów
współczesnych państw. Podatki dochodowe, szczególnie od osób fizycznych, mają jednak
ogromny ciężar polityczny i medialny. Jak zauważył Irving Kristol, intelektualna historia
tego podatku, która dopiero musi być w całości napisana jest fascynującym tematem66.
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1.3. Współczesne systemy podatkowe
Z pojęciem podatku dochodowego związane jest pojęcie systemu podatkowego.
Podstawową kwestią jaka się wyłania podczas analizy systemu podatkowego to natura
systemu jako takiego. Eugeniusz Tegler stawia pytanie, „czy systemem podatkowym jest
każdy zbiór istniejących w danym czasie w danym państwie podatków, czy tez o systemie
można dopiero mówić wówczas gdy, tworzą one wewnętrznie uporządkowaną, logiczną,
jednolitą całość?”67. Autor ten dostrzega w pracach kilku teoretyków pogląd, że system
podatkowy to ogół obowiązujących podatków, pobieranych obok siebie. Sam zresztą
podziela to przekonanie, twierdząc, że w praktyce bardzo rzadko system podatkowy
stanowi logicznie zbudowaną całość. Stanowisko takie jest jednak bardzo rzadkie68.
Według P.M. Gaudemeta, system podatkowy jest to całość podatków stosowanych
w określonym czasie i w określonym kraju69. Definicja ta jest najprostsza, jednak nie w
pełni precyzyjna. Nie uwzględnia bowiem ona koniecznych, występujących w
rzeczywistości związków między poszczególnymi elementami systemu oraz elementów
systemu, które nie są podatkami70. W polskiej literaturze najczęściej spotykana definicja
określa system podatkowy jako „ogół podatków obowiązujących w danym kraju,
stanowiących jednolitą, wewnętrznie zgodą pod względem, ekonomicznym i prawnym
całość”71.
Większość autorów podziela pogląd, że o systemie podatkowym można dopiero
mówić wówczas gdy podatki tworzą całość. Według A. Gomułowicza i J. Małeckiego
istniejące obok siebie różne rodzaje podatków nie tworzą jeszcze systemu podatkowego.
Jak piszą ci autorzy jest to „co najwyżej urzędowy spis obowiązujących podatków” 72. Jak
jednak zaważył Marek Kalinowski „podatki tworzą zbiór nawarstwiających się konstrukcji
normatywnych, pochodzących z różnych, niekiedy odległych okresów historycznych, w
którym często trudno doszukać się porządku”73. Praktyka polityczna sprawia, że podatki
bardziej przypominają instrument, za pomocą którego rządy próbują osiągnąć
krótkoterminowe cele społeczno-gospodarczo-polityczne, niż spójny i logiczny system,
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kierujący się konkretną myślą przewodnią. Oznacza to, że w praktyce systemy podatkowe
nie tworzą całości organizacyjnej, którą powinien charakteryzować się cały system74.
Powinno zatem dziwić, że wielu autorów, w ogóle nie zwraca uwagi na rzucający się oczy
fakt, iż obowiązujące podatki nie odpowiadają podawanej przez nich samych definicji
systemu podatkowego75.
Najwłaściwiej byłoby przyjąć pogląd i definiować system podatkowy jako ogół
pobieranych w danym państwie w danym czasie podatków lub też całokształt prawnoorganizacyjnych form opodatkowania, którego elementami są poszczególne podatki, a w
ich ramach różne elementy tych konstrukcji (stawki podatkowe, ulgi, zwolnienia itp.)76.
Zagadnienia podatkowe powinny być przedmiotem analiz jako podstawy potencjalnej
budowy racjonalnego systemu prątkowego. W sensie możliwości prawnych ustawodawca
może dowolnie kształtować system podatkowy i jego składowe. W praktyce jednak kształt
systemu i możliwości dokonywania w nim zmian wpływają: tradycje historyczne oraz
warunki administracyjne, ekonomiczne i polityczne77.
System podatkowy składa się zatem nie tylko z podatków określonych przez normy
prawne zawierające zakres danego podatku, ale także norm prawnych regulujących ogólne
zasady stosowania szczegółowych rozwiązań oraz odpowiedzialności i uprawnienia
zarówno podmiotów zobowiązujących do uiszczenia podatku jak i podmiotów
zobowiązanych do jego poboru. Poszczególne systemy podatkowe kształtowały się w
wyniku długotrwałej ewolucji, zanikania lub przekształcania dawnych oraz powstawania
nowych podatków. W różnych okresach występowały odmienne systemy podatkowe.
Ponad to w poszczególnych systemach podatkowych występowały różnice wynikające z
dominującego w danym państwie przedmiotu działalności gospodarczej (rolnictwo,
przemysł, handel). W konsekwencji nie ma i nie będzie uniwersalnego, idealnego systemu
podatkowego, który mógłby być wzorem powielanym w innych państwach. Z tych
powodów każdy ustawodawca, stojąc przed problem budowy lub przebudowy systemu
podatkowego nie ma pełnej swobody. Otoczenie w którym funkcjonuje, narzuca mu pewne
rozwiązania i ogranicza możliwość wyboru. Wśród czynników wpływających w znacznym
stopniu na ostateczny kształt systemu podatkowego należy wymienić tradycje historyczne,
struktury administracyjne oraz polityczne i ekonomiczne. Każdy z tych czynników
oddziałuje na system podatkowy w inny sposób i z inna siłą. Na kształt systemu
74
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podatkowego wpływa ponadto przyjęty podział administracyjny państwa, a szczególnie
jego wewnętrzna organizacja. System podatkowy w kraju o jednolitych strukturach
państwowych jest inny, niż w państwie federalnym (związkowym), a oba te systemy różnią
się osią sytemu podatkowego państwa gdzie struktury samorządowe uzyskały
samodzielność i zostały wydzielone z jednolitych struktur państwa. Na kształt
obowiązujących w poszczególnych państwach systemów podatkowych oddziałują również
struktury polityczne. Należy stwierdzić, że rodzaje podatków, a w szczególności ich
stawki, skale oraz zwolnienia i ulgi będą preferowane przez liberałów, inne przez
konserwatystów, a inne przez socjaldemokratów78.
Systemy podatkowe można różnie sklasyfikować. Zdaniem Marka Kalinowskiego
najogólniejsza klaryfikacja mogłaby się opierać na kryteriach zewnętrznych i
wewnętrznych. Jednakże podane przez tego autora przykłady nie wydają się przekonujące.
Za kryteria zewnętrze uważa on ciężar podatkowy i charakter nakładanych podatków, a za
wewnętrzne podstawy społeczno-polityczne lub społeczno-ekonomiczne. Tymczasem owa
zewnętrzność i wewnętrzność maja charakter przestronny. Coś może być zewnętrze i
wewnętrzne tylko względem czegoś innego. Można doszukiwać się wewnętrznych
kryteriów podziału systemu podatkowego w nim samym, a zewnętrznych w czynnikach na
ten system oddziałujących. Kalinowski proponuje podział w oparciu o kryterium struktury
ekonomicznej i rozwoju ekonomicznego oraz wyodrębnia systemy podatkowe krajów
rozwijających się, uprzemysłowionych i socjalistycznych79. Klasyfikacja ta nie oddaje
jednak prawdziwego obrazu rzeczywistości. Państwa socjalistyczne w rzeczywistości nie
istnieją, jednakże teorie socjalistyczne są obecne w programach rządowych wielu państw,
pomimo, że ich systemy podatkowe są zupełnie inne od tych jakie występowały w
państwach realnego socjalizmu. Ponadto systemy podatkowe poszczególnych państw
znacznie różnią się od siebie, zwłaszcza gdy porównamy kraje o większym wpływie teorii
socjalistycznych z tymi, gdzie wpływy te są mniej widoczne, jak np. Francje czy Włochy z
jednej strony i z drugiej Stany Zjednoczone po reformach prezydenta Ronalda Regana oraz
Wielką Brytanię po reformach premier Margaret Thatcher. Trudno umieścić je wszystkie
w jednej grupie. Nie jasne jest również kryterium uprzemysłowienia. Cechami
charakteryzującymi systemy podatkowe państw uprzemysłowione ma być: silna presja
podatkowa, przewaga podatków bezpośrednich w strukturze dochodów państwa oraz
stosowanie rozwiniętych technik podatkowych. Podczas, gdy w krajach rozwijających się
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presja podatkowa jest słaba, w dochodach budżetowych dominują podatki pośrednie, a
techniki podatkowe są stosunkowo przestarzałe. Tymczasem w Polsce występuje bardzo
silna presja podatkowa mierzona stosunkiem wielkości podatków do PKB. Stawia to
Polskę w grupie państw uprzemysłowionych. Jednak z punktu widzenia wysokości
wpływów z poszczególnych podatków należelibyśmy do państw rozwijających się ze
względu na przewagę podatków pośrednich. Natomiast trzecia zmienna, czyli rozwinięte
techniki podatkowe jest kategorią czysto subiektywną i zależą od rozumienia pojęcia
„rozwinięty”.

Jeżeli

rozwinięte

techniki

podatkowe

stosowane

w

państwach

uprzemysłowionych przeciwstawić technikom przestarzałym stosowanym w państwach
rozwijających się, można dojść do wniosku, że rozwinięte są techniki nowoczesne, będące
przeciwstawieństwem przestarzałości. Tu z kolei pojawia się pytanie co znaczy
nowoczesność? Czy nowoczesność należy rozpatrywać w sensie metrykalnym czy też
innowacyjnym?80.
Jeszcze inny jest podział według kryterium ustroju politycznego kraju, w którym
podatki obowiązują. Mirosław Pietrewicz pisze, że „wyodrębniając dwa zasadniczo różne
typy ustrojów państwowych: demokratyczny i autorytarny, stwierdzamy empirycznie, że w
państwach o ustroju liberalno-demokratycznym mamy generalnie do czynienia z dużą rolą
podatku dochodowego obciążającego osoby fizyczne”81. Jest to efekt demokratycznego
sposobu powoływania władzy ustawodawczej decydującej o kształcie systemu
podatkowego. Większość wyborców to osoby średnio i mniej zamożne. One wybierają
polityków, którzy obiecują przesunięcie ciężaru opodatkowania na bardziej zamożna
mniejszość. Dotyczy to jednak tylko państw demokratycznych. W przypadku „liberalnodemokratycznych” rodzi się pytanie o definicję liberalności. Należy sobie zadąć pytanie
czy Stany Zjednoczone były takim państwem gdy najwyższa stawka podatku
dochodowego wynosiła 70%, czy też wówczas gdy najniższa stawka tego podatku została
zredukowana do 28%? Nie wiadomo też jaki system podatkowy miałby charakteryzować
państwa autorytarne. Autorytaryzm polityczny nie przesądza o charakterze systemu
ekonomicznego i podatkowego. Państwa autorytarne mogą prowadzić zarówno politykę
etatystyczną, jak i wolnorynkową82.
Można także spotkać podział systemów na lewicowe i prawicowe. Podział ten
opiera się na trzech kryteriach. Pierwszym jest wysokość maksymalnych stawek
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podatkowych, drugim stosunek opodatkowania do oszczędności i wydatków, a trzecim
stopień progresji skali podatkowej. Jak podkreśla M. Kalinowski „podwyższenie wartości
każdego z tych trzech czynników świadczy o lewicowym charakterze systemu
podatkowego, zaś stosunkowo słaba wartość świadczy o prawicowym nachyleniu systemu
podatkowego”83. Choć kryteria tej klasyfikacji wydają się dość wyraźne, problematyczne
jest wyznaczenie granicy. Której przekroczenie zmienia system podatkowy z lewicowego
na prawicowy i odwrotnie. Każda ze zmiennych może kształtować się inaczej. Przy niskiej
progresji wysokość stawek podatkowych może być duża, choć odwrotną relację trudno
sobie wyobrazić. Stawki można określić na bardzo wysokim poziomie, ale jak je rozróżnić,
by progresja była łagodna, np.: 50%, 55%, 60%. Przy niskich stawkach trudno wprowadzić
progresję ze względu na zbyt małą rozpiętość pomiędzy hipotecznym zerem, czyli brakiem
opodatkowania, a niską marginalna stawką podatkową. Przy dowolnych stawkach i
progresji można zwolnić z opodatkowania oszczędności, co utrudni klasyfikację. Niezbyt
szczęśliwe się wydaje także zastosowanie ideologicznego nazewnictwa. Dla tych samych
zmiennych

można

wyobrazić

sobie
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bardziej

neutralne

politycznie

i

światopoglądowo84.
Te same kryteria można wykorzystać przy klasyfikacji opartej na rozróżnieniu
funkcji, jakie pełnią systemy podatkowe i podzielić je na liberalne (w klasycznym
znaczeniu), które dla uniknięcia zabarwienia ideologicznego można nazwać neutralnymi i
interwencjonistyczne, które z kolej można podzielić na fiskalne i redystrybucyjne. Systemy
neutralne nie służą redystrybucji dochodu narodowego, lecz gromadzeniu środków na
finansowanie podstawowych działań państwa. Budowane są w przekonaniu, ze
najważniejszy jest wzrost gospodarczy. W jego wyniku następuje zwiększanie podstawy
opodatkowania i tym samym dochodów państwa, przy niezwiększonych stawkach
podatkowych. Podatki nie powinny utrudniać działalności gospodarczej i akumulacji
kapitału. Funkcja neutralnego systemu podatkowego jest przede wszystkim fiskalna, czyli
dochodowa. Fiskalizm ma jednak niski poziom ze względu na ograniczone potrzeby
państwa. Dlatego właściwsze byłoby używanie nazwy dochodowa, podobnie jak w
przypadku funkcji podatków. W pewnym stopniu neutralny system podatkowy pełni tez
funkcję rozdzielczą, czyli redystrybucyjną, polegająca na przekazywaniu instytucjom
odpowiedzialnym za realizację poszczególnych funkcji państwa środków odebranych
podatnikom.
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mikroekonomicznym. Podatki są neutralne, gdy nie wpływają na alokację czynników
produkcji i gdy podatnicy nie kierują się przewidywanymi skutkami, jakie dla ich decyzji
mieć będą przepisy podatkowe. Podstawowym celem takiego systemu powinna być
neutralność pomiędzy opodatkowaniem przychodów z różnych źródeł oraz różnych form
organizacyjnych i prawnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Oczywiście żaden podatek nie jest całkowicie neutralny, gdyż jak pisze Jerzy
Harasimowicz „już sam fakt nałożenia podatku lub jego zniesienia obiektywnie działa
bodźcowo lub hamująco”85. System podatkowy, który nie narusza swobodnego rozwoju
gospodarki byłby cudem. Chodzi więc o taką jego konstrukcję, aby był w miarę neutralny.
Postulat ten bardziej spełniają podatki pośrednie niż bezpośrednie. Niektórzy przypisują
neutralność podatku VAT i akcyzy, lecz jest on płacony przez ostatecznego konsumenta i
powiększa cenę, zmniejsza popyt na towary opodatkowane. Podatki dochodowe, a
zwłaszcza progresywny podatek dochodowy, również nie może spełniać warunku
neutralności. Progresja oddziałuje negatywnie na skłonność do pracy, oszczędzania i
inwestowania. Różne ulgi, zwolnienia i wyłączenia także w sposób nienaturalny wpływają
na procesy gospodarcze86.
Internacjonalistyczne systemy podatkowe opierają się na założeniu, że państwo
powinno prowadzić aktywną politykę gospodarczą i społeczną oraz uczestniczyć w
procesach ekonomicznych bezpośrednio, jako właściciel różnych przedsiębiorstw albo
przynajmniej pośrednio przez system koncesji i działań regulacyjnych i przede wszystkim
podatków. Systemy te można podzielić na fiskalne i redystrybucyjne. W tych pierwszych
państwo ściąga wysokie podatku na własne potrzeby i stara się za ich pomocą lokować
środki w strefy, które uznaje a pożądane i zniechęcać do podejmowania działań
uznawanych za szkodliwe. Podatki wówczas pełnią funkcję stymulacyjną. Państwo nie
prowadzi jednak redystrybucji za pomocą podatków. Systemy redystrybucyjne są takie
fiskalne, z tym, że część dochodów podatkowych przeznaczana jest na proste transfery
socjalne.
Do klasyfikacji systemów podatkowych na neutralne i interwencjonistyczne mogą
posłużyć te same zmienne w oparciu o które dzielono systemy podatkowe na prawicowe i
lewicowe. Systemy prawicowe są bowiem, lub przynajmniej powinny być jeżeli
mielibyśmy je nazywać prawicowymi w naukowym sensie, neutralne, a lewicowe –
interwencjonistyczne. Im bardziej zaś lewicowe, tym bardziej redystrybucyjne. Pierwszą
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zmienną jest wysokość najwyższych krańcowych stawek podatkowych. Im niższa jest
stawka tym system jest bardziej neutralny, mniej interwencjonistyczny. Drugą zmienna jest
wysokość progresji. Zależność jest taka sama, im niższa progresja, tym system bardziej
liberalny. Niektórzy rzecznicy tradycyjnego liberalizmu są nawet zwolennikami podatku
„pogłównego”, czyli nie o tej samej stawce podatkowej dla wszystkich, ale o tej samej
kwocie podatku. Trzecią zmienną jest stopień uznawania inwestycji za koszt uzyskania
przychodu lub wysokość stawek amortyzacyjnych. Czwartą zmienną jest stopień
skomplikowanego systemu podatkowego. Ciekawe, ze im bardziej interwencjonistyczny
system podatkowy, a zwłaszcza im bardziej redystrybucyjny, tym bardziej jest on
skomplikowany87.
Systemy podatkowe istniejące obecnie w krajach Europy Zachodniej ukształtowały
się po II wojnie światowej. Zmiany systemu podatkowego w dużym stopniu dokonywały
się pod wpływem doktryny J.M. Keynesa odchodzącej od neutralności podatków oraz
nakładającej na podatki wiele funkcji pozafiskalnych. Opodatkowanie dochodów ludności
stało się jednym z najistotniejszych narzędzi redystrybucji dochodów ludności,
umożliwiających zarówno realizację idei sprawiedliwości społecznej, jak i stymulowanie
pożądanych zachowań w sferach produkcji i konsumpcji. Wysokość opodatkowania
bezpośredniego w krajach Unii Europejskiej zależy od suwerennej decyzji kraju
członkowskiego. Dokonując analizy podatków bezpośrednich w poszczególnych krajach
należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ich wysokość oraz kształtowanie się stawek w
określonym odcinku czasowym88.
W krajach UE obowiązują zbliżone rozwiązania dotyczące opodatkowania
dochodów osób fizycznych. Podobieństwa dotyczą konstrukcji i zasad. W zbliżonym
kierunku zmierzają też zmiany systemu podatkowego dokonywane w ostatnich latach. W
kwestiach szczegółowych istnieje jednak wiele różnic. Wspólne cechy konstrukcji podatku
dochodowego od osób fizycznych w krajach UE polegają na tym, że:
 podatek ten jest odnoszony do całości dochodów podatnika, a nie do jego
poszczególnych części;
 podatek jest progresywny, zaś rozwiązania szczegółowe znajdują wyraz w różnej
licznie progów oraz wysokości początkowej i najwyższej stawki;
 istnieje kwota dochodów wolna od podatku uwzględniająca minimum egzystencji;
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R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny…, dz. cyt., s. 61
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 obciążenia podatkowe często są dostosowane do zmiany kosztów utrzymania przez
stworzenie automatycznej lub półautomatycznej indeksacji bądź też, sporadycznie
przez zmianę progów podatkowych;
 obciążenia podatkowe uwzględniają zdolność płatniczą i stan za pomocą systemu
ulg i zwolnień podatkowych;
 systemy podatkowe zwierają preferencje dotyczące sposobu uzyskiwania dochodu
oraz sposoby jego wydatkowania89.
Ani w teorii ani w praktyce nie ma konsensusu dotyczącego optymalnego poziomu
opodatkowania i idealnej struktury podatków. Nie ma więc wzorca, z którym można by
porównywać podatki istniejące w różnych krajach. Systemy podatkowe są często efektem
wielu

historycznie

nastających

i

nieskorelowanych

ze

sobą

decyzji.

Celem

podejmowanych reform jest doskonalenie systemu podatkowego i dostosowanie go do
aktualnych potrzeb gospodarczych i oczekiwań społecznych. W rozwiniętych gospodarczo
krajach UE panuje powszechna zgoda, że reformy podatku dochodowego powinny się
przyczyniać

do

poprawy

jego

efektywności,

uproszczenia,

sprawiedliwości

i

przejrzystości.
W opodatkowaniu dochodów od osób fizycznych w większości państw UE
stosowana jest progresja podatkowa z tym, że jest ona zróżnicowana w poszczególnych
państwach, w zakresie zarówno, co do liczby i pojemności dochodowej progów
podatkowych, jak też co do liczby i wysokości obowiązujących stawek. Liczbę progów
podatkowych oraz wysokość stawek w krajach UE prezentuje poniższa tabela:
Tabela 6. Liczba progów podatkowych od podatku dochodowego osób fizycznych w
krajach Unii Europejskiej w latach 1992-2017.
Kraj

Liczba progów

Stawki podatkowe (w %)

Austria

6

25; 35; 42; 48; 50; 55

Belgia

5

25; 30; 40; 45; 50

Dania

4

6; 15; 25; 40

Finlandia

4

6,5; 17,5; 21,5; 31,75

Francja

4

14; 30; 41; 45

Grecja

4

22; 29; 37; 45

89
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Hiszpania

5

19; 24; 30; 37; 45

Holandia

3

36,55; 40,85 ;51,95

Irlandia

2

20; 40

Luksemburg

17

8;10; 12; 14; 16; 18…39

Niemcy

3

14; 42; 45

Portugalia

5

14,5; 28,5; 37; 45; 48

Polska

2

18; 32

Szwecja

3

31; 51; 56

Wielka Brytania

3

20; 40; 45

Włochy

5

23; 27; 38; 41; 43

Źródło: www.europa.eu [28.10.2017]
Niejako przy okazji należy podkreślić iż stawka proporcjonalna występuje w 7
państwach tzw. „Nowej Unii”, co ilustruje poniższa tabela:
Tabela 7: Wysokość stawki podatku liniowego w krajach UE.

Źródło:

opracowanie

własne

Państwo

Wysokość stawki

Bułgaria

10%

Czechy

15%

Estonia

20%

Litwa

15%

Łotwa

23%

Rumunia

16%

Słowacja

19%

Węgry

15%

na

podstawie:

http://www.eioba.pl/a/5bhu/brudna-historia-podatku-

dochodowego [28.10.2017]

Obecnie obserwujemy presję na obniżanie i upraszczanie podatków. Wyraźnym
przejawem tego jest zmniejszenie liczby progów podatkowych. Podczas gdy jeszcze na
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w niektórych krajach Unii Europejskiej
obowiązywało kilkanaście, a nawet więcej stawek podatkowych (np. w 1992 r. we Francji
12 stawek, w Niemczech 18, w Hiszpanii 17 i aż 25 w Luksemburgu) w obecnie
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obowiązującym ustawodawstwie liczba stawek waha się od 2 do 6, z wyjątkiem
Luksemburga, gdzie nadal obowiązuje 17 stawek. Duża liczbę stawek w Luksemburgu
tłumaczono względami psychologicznymi. Niewielkie skoki stopy opodatkowania
pozwalały przy niewielkim wzroście dochodów łatwiej znosić progresję podatkową,
działały na podatnika znieczulająco i przeciwdziałały podejmowaniu prób uchylenia się od
podatków. Obecnie coraz powszechniej uznaje się jednak, że wymóg prostoty i jasności
systemu podatkowego jest ważniejszy co skłania do zmniejszenia liczy progów
podatkowych90.
Stałym elementem podatku dochodowego jest kwota wolna od podatku, mająca na
celu uwzględnienie osobistego charakteru tego podatku, a w szczególności zdolności
płatniczej podatnika. Generalnie rzecz ujmując kwota ta powinna zapewniać minimalną
ilość środków finansowych pozostawioną do jego dyspozycji. Oznacza to, że wysokość
kwoty wolnej od podatku powinna nawiązywać do minimum egzystencji lub minimum
socjalnego. Spośród 27 państw Unii Europejskiej w 12 z nich minimum podatkowe
występuje jako odliczenie pewnej kwoty od dochodu, w 8 kolejnych jako odliczenie od
podatku, a w pozostałych 7 w postaci stawki zerowej. Wysokość minimum jest niezwykle
zróżnicowana. Nie wszędzie przysługuje ono każdemu podatnikowi, niezależnie od
wielkości uzyskiwanego dochodu i sytuacji rodzinnej. Polska kwota minimum wolnego od
podatku jawi się jako drastycznie niska na tle kwot wolnych od podatku przewidzianych w
prawodawstwie państw Unii Europejskie, co prezentuje poniższa tabela:
Tabela 8. Wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego w krajach UE.
Państwo
Cypr
Finlandia
Wielka Brytania
Luksemburg
Austria
Hiszpania
Belgia
Malta
Niemcy
Francja
Dania
90

Kwota wolna od podatku (w euro)
19 500
16 700 (zmiana w 2016 – wcześniej 16 500)
14 100 (zmiana 2016/2017 – wcześniej 13 500)
11 265
11 000
9 230 (do określonego limitu dochodu)
8 710
8 500 / 11 900 (odpowiednio: zeznania
małżonkowie)
8 652 (zmiana w 2016 – wcześniej 8 354)
5 963
5 750

indywidualne

/

A. Krajewska, dz. cyt., s. 96

34

Portugalia
Słowacja
Szwecja
Chorwacja
Słowenia
Holandia
Grecja
Litwa
Estonia
Irlandia
Włochy
Łotwa
Czechy
Polska

4 104
3 800 (dla podatników o rocznym dochodzie poniżej 19 800 EUR)
3 600
3 470
3 302 – 6 519 (w zależności od wysokości dochodu)
2 130 (zasada – brak możliwości zastosowania w indywidualnych
przypadkach)
2 100 (dla dochodu do 42 000 EUR)
1 992
2 040 (zmiana – wcześniej 1728 EUR)
1 650 / 3 300 / 2 190 (odpowiednio: osoby samotne/małżonkowie
lub partnerzy/ wdowy i wdowcy
1880
900
895
750

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.eioba.pl/a/5bhu/brudna-historia-podatkudochodowego [28.10.2017]

Reasumując w minionych latach mogliśmy obserwować w większości korzystne
dla podatników zmiany zachodzące w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej.
Co prawda, z jednej strony w dwóch krajach (Austrii i Grecji) wzrosły obciążenia
podatkowe osób najbogatszych, jednak z drugiej – w 10 państwach nastąpiła obniżka
stawek podatku lub wzrost kwoty wolnej. W 2015 r. dwa kraje o liniowej stawce
podatkowej zmieniły ją na niższą: Estonia z 21% na 20% i Łotwa z 24% na 23%. Z kolei
w 2016 r. Węgry obniżyły stawkę liniową z 16% na 15%. W Austrii natomiast
zmniejszono najniższą stawkę skali podatkowej z 36,5% do 25% oraz podwyższono próg
podatkowy, od którego płaci się stawkę 50% (z 60 tys. euro do 90 tys. euro), wprowadzono
jednak nową stawkę 55% dla najbogatszych (będzie ona obowiązywać czasowo – do 2020
r.). Stawki podatku obniżono także w Hiszpanii, Holandii i Irlandii. W Grecji wzrosła
natomiast najwyższa stawka podatku solidarnościowego z 2,8% do 8% (dla osób
najbogatszych). Z kolei kilka krajów podwyższyło kwotę wolną od podatku: Niemcy z 8
354 euro do 8 652, Estonia z 1 848 euro do 2 040 (przewidywany dalszy sukcesywny
wzrost do 2018 r. – kwota wolna ma być na poziomie 2 460 euro), Finlandia z 16 500 euro
do 16 700 euro, Wielka Brytania z ok. 13 500 euro do ok. 14 100 euro91.
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https://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-04-26-poziom-podatku-dochodowego-w-polsce-sredni-na-tleinnych-krajow-ue.html [12.11.2017]
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W doktrynie podatkowej podkreśla się nie ma uniwersalnego systemu
podatkowego, który pasowałby do każdego z państw. Budując system podatkowy, należy
uwzględnić wiele czynników politycznych, gospodarczych i społecznych. Zdaniem R.
Mastalskiego nie należy budować systemu podatkowego w oderwaniu od wymienionych
czynników92. Dodatkowo podkreśla się uwarunkowania historyczne, które wpływają na
system podatkowy w danym państwie. Opinia ta powielana jest również przez innych
teoretyków podatków. Słusznie zauważa H. Dzwonkowski, że „w rezultacie wpływu
różnorodnych czynników na kształt obowiązującego systemu podatkowego trudno nieraz
znaleźć w tym systemie myśl przewodnią, która łączyłaby te podatki w uporządkowaną
całość. W rezultacie często powstaje nieuporządkowany zbiór podatkowy, a nie system”93.
Adam Smith, autor wydanego w 1776 roku Bogactwa narodów i opublikowanej w
1759 roku Teorii uczuć moralnych, dawał w jednym z wykładów receptę na harmonijny
rozwój społeczeństw: „Bardzo mało jest wymagane by doprowadzić państwo do dobrobytu
nawet z najniższego poziomu barbarzyństwa, mianowicie pokój, niskie podatki i
tolerancyjne kierowanie sferą sprawiedliwości. Wszystkie formy rządów, które zbaczają z
tej naturalnej ścieżki, lub które odwołują się do potrzeby zahamowania rozwoju
społecznego na jakimś szczególnym etapie, są nienaturalne i po to by utrzymać się u
władzy, zmuszone są odwoływać się do represji i tyranii”94.
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ROZDZIAŁ II
ANALIZA RÓŻNYCH NURTÓW MYŚLI EKONOMICZNEJ W
KONTEKŚCIE OPODATKOWANIA DOCHODÓW

2.1. Analiza różnych nurtów myśli ekonomicznej w kontekście opodatkowania
dochodów

Mogłoby się

wydawać,

że

debata

na

temat

ekonomicznych

aspektów

opodatkowania nie powinna być specjalnie trudna, gdyż o opłacalności i efektywności
opodatkowania powinien decydować prosty rachunek matematyczny. Niestety tak nie jest.
Sama ekonomia, a raczej ekonomiści, nieustannie toczą spór o to, czym w ogóle jest
ekonomia, a w szczególności, czy jest ona nauką normatywną, czy też nie. Trudno uznać
bezwzględną poprawność stanowiska jakiejś grupy ekonomistów na temat podatków.
Jednakże wiedza o ich poglądach na samą ekonomię może ułatwić ocenę zajmowanego
przez nich stanowiska w sprawie podatków, dlatego należy temu zagadnieniu poświęcić
nieco więcej uwagi.
Podejścia jakie powstały wobec systemów podatkowych można podzielić na dwa
główne nurty: poglądy o charakterze liberalnym, stanowiące o jak najmniejszym
zaangażowaniu

aparatu

państwowego

w

życie

obywateli

oraz

poglądy

interwencjonistyczne, których przedstawiciele oponowali za ingerencją państwa we
wszelkie aspekty życia społecznego i gospodarczego.
Doktryną, która znalazła trwałe miejsce w literaturze przedmiotu, jest liberalizm,
którego kontynuatorzy określani są często mianem neoliberałów. Odwieczny konflikt
między interesem publicznym, a prywatnym widać jaskrawo w poglądach głoszonych
właśnie przez liberałów. Wolność to fundament na którym bazuje teoria liberalna. Zgodnie
z głoszoną przez liberałów koncepcją wolności państwo w żadnej mierze nie powinno
zakłócać gry, jaką stwarza funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Tylko bowiem
swobodna gra sił rynkowych, a zatem popytu i podaży, jest w stanie sprawić, że dojdzie do
osiągnięcia harmonii i zjawiska, które sprawi, ze wystąpi korzystna, z punktu widzenia
społecznego, alokacja dóbr i usług na runku. Wolny rynek to swoboda w zakresie
działalności

gospodarczej,

swoboda

dysponowania

własnością

prywatną
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przekwalifikowaną na jakąś część kapitału, ale także prawo zawłaszczania tego co się
osiąga własną pracą95.
Idea wolności gospodarczej stała się podstawą głoszenia haseł, aby system
podatkowy był tak tworzony, żeby tej wolności sprzyjał. Przełomową rolę odegrała w tej
kwestii myśl podatkowa Adama Smitha96. Jego dzieło Badania nad natura i przyczynami
bogactwa narodów wydane w 1776 roku, okazało się dziełem przełomowym. Smith
reprezentował nurt liberalny, który pod koniec XVIII wieku zdobył wielu zwolenników.
Teoria liberalna pojawiła się w opozycji do merkantylizmu, którego przedstawiciele
propagowali protekcjonistyczną rolę państwa w gospodarce. Liberałowie widząc jak złym
gospodarzem jest państwo i jak dużo szkód czyni protekcjonizm, uczynili z postulatu
minimalnej roli państwa i wolności gospodarczej główny punkt swojej teorii. Poglądy
„genialnego Szkota” lub „ojca ekonomii” jak współcześnie określa się, A. Smitha, a
którego cechą jako autora pism ekonomicznych było to, że nie był ekonomistą z
wykształcenia, pojawiły się pod wpływem wielu wcześniejszych i obecnych mu autorów97.
Smith wzorował się na pracach Monteskiusza i dlatego w jego koncepcjach pobrzmiewa
echo poglądów, które jak trafnie ujmował francuski myśliciel, filozof i prawnik: „Nic nie
wymaga większej mądrości i ostrożności niż ustalenie tego, co należy brać od poddanych,
a co im pozostawić”98.
Smith sformułował cztery podstawowe zasady na których musi się opierać każdy
system podatkowy i które do dziś są podzielane przez większość teoretyków skarbowości,
niezależnie od wyznawanych przez nich poglądów. Są to zasady: równości, pewności,
dogodności i taniości podatków.
Pierwsza zasada mówiąca o równości podatkowej, określana jest w literaturze jako
zasada równości lub sprawiedliwości. Dotyczy ona bowiem podstawy opodatkowania, a
więc jego istoty. Z tego względu zasada ta budzi największe kontrowersje. Pozostałe
zasady dotyczą techniki poboru, dlatego nie budzą już takich zastrzeżeń i emocji99. Zasadę
pierwszą Adam Smith sformułował następująco: „Poddani każdego państwa powinni
przyczyniać się do utrzymania rządu w jak najściślejszym stosunku do ich możliwości,
czyli proporcjonalnie do dochodu, jaki każdy z nich pod opieką państwa uzyskuje.
Jednostkom, które składają się na wielki naród, wydatki rządowe wydają się podobne do
95
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wydatków administracyjnych, wspódzierżawców wielkiego majątku, wszyscy muszą w
nich uczestniczyć proporcjonalnie do wielkości dzierżawy, jaka na każdego z nich
przypada. To co się nazywa równością lub nierównością opodatkowania, polega na tym,
czy się tej zasady przestrzega, czy też się ją lekceważy”100.
Ekonomiści analizujący tę zasadę akcentowali różne jej aspekty. Zgodzić się należy
z głosami niektórych ekonomistów i prawników, że współcześnie zasada ta doczekała się
wielu interpretacji, w tym takich, które są odmienne od tych, które prezentowano za życia
jej autora101. M. Pietrewicz, podkreślając przełomowe znaczenie zasady równości,
wskazywał: „Niezależnie od późniejszych interpretacji, najważniejsze było to, że równość
w podatkach to uzależnienie wysokości podatku od materialnego położenia człowieka.
Oznaczało to, że nie – tak wówczas ważny - status osobisty człowieka, jego przynależność
stanowa, przesądza o jego stosunki do obowiązku podatkowego, lecz to co on posiada lub
zarabia. Zgodnie z zasadą równości, polityka podatkowa nie zna przedziałów i
przywilejów stanowych, lecz uwzględnia jedynie fakty ekonomiczne, czyli wielkość
dochodu, majątku, konsumpcji”102. Z kolei zdaniem N. Gaj w zasadzie równości
najważniejsze jest podkreślenie, iż „sprawiedliwym obciążeniem jest proporcjonalne
obciążenie różnych dochodów, jakie obywatele uzyskują pod opieką państwa” 103. Niestety
często jednak w literaturze zasada ta rozumiana jest jako konieczność dostosowania
opodatkowania do zdolności płatniczej podatnika, a więc według niektórych jest to do
pogodzenia z progresją podatkową104. Przypisywanie Smithowi postulowania za progresją
podatkową stanowi właśnie główną nadinterpretację jego tez. Z tych też względów Z.
Federowicz stanowczo oponuje przeciwko przekłamaniu tez A. Smitha i twierdzi, że
cytowane powyżej sformułowanie jest bardzo ogólne i nie można w nim znaleźć postulatu
opodatkowania progresywnego105.
Druga zasada traktuje o pewności podatków, które muszą być precyzyjne i jasno
określone, a niekształtowane dowolnie przez organy podatkowe. Zasada pewności podatku
oznacza, że jego wysokość powinna być z góry określona, a termin płatności, sposób
zapłaty, suma, jaką należy zapłacić, powinny być jasne i zrozumiałe zarówno dla
podatnika, jak i dla każdej innej osoby. A. Smith podkreśla, że stabilne i jednoznaczne
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określone zasady przeciwstawiają korupcji i są lepiej przez podatników przyjmowane.
Zasada pewności opodatkowania oznacza ponadto, że podatek powinien być stabilny.
Stawki podatku oraz zasady opodatkowania powinny być ustalane na dłuższy czas.
Stabilność podatkowa umożliwia wcześniejsze uwzględnianie obciążeń podatkowych w
dochodach gospodarstw domowych i przedsiębiorstw106.
Trzecia zasada mówi o dogodności podatków, które powinny być pobierane w
takim czasie i w taki sposób, aby podatnikowi było najdogodniej je zapłacić, „czyli
wówczas, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że ma je czym zapłacić”107. Bez
względu na rodzaj podatku, jest on najczęściej płacony z uzyskanego dochodu, nawet
wówczas, gdy nie jest to podatek dochodowy, lecz na przykład majątkowy. Trudno byłoby
bowiem uznać za dogodną dla podatnika konieczność uszczuplenia masy majątkowej w
celu zapłacenia od tegoż majątku jakiegoś podatku. Byłoby to równie niedogodne, jak i
nierozsądne108.
Czwarta zasada traktuje o taniości podatków, które powinny być ściągane jak
najmniejszym kosztem, aby ich efekt skarbowy był jak największy. Smith w Bogactwie
narodów pisze: „Każdy podatek powinien być tak pomyślany, by suma, jaką zabiera się z
kieszeni ludności lub do tych kieszeni nie dopuszcza, w najmniejszym jak tylko można
stopniu przekraczała kwotę, jaką podatek ten wnosi do skarbu państwa”109. W przeciwnym
razie wzrastające koszty poboru podatków pociągają za sobą automatycznie zwiększenie
samych podatków dla zrównoważenia ponoszonych kosztów ich poboru110.
Aby tak się działo, należy według A. Smitha przestrzegać następujących reguł:
 do poboru podatku nie należy angażować zbyt wielkiej liczby urzędników;
 podatek nie powinien hamować aktywności i przedsiębiorczości podatników, nie
powinien naruszać źródła dochodu, z którego płacone są podatki;
 kary i konfiskaty nie powinny rujnować podatników;
 podatnicy nie powinni być zbyt często nawiedzani i nękani przez poborców
podatkowych, bo będą chcieli od tej „udręki” się wykupić a to prowadzi do
korupcji i zmniejszania dochodów budżetu państwa111.
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Należy pamiętać, iż Smith podkreślał, że podatki powinny być zrównoważone i
raczej niskie, gdyż wysokie podatki zachęcają do ich unikania, co powoduje, że wpływy z
nich są mniejsze112. Adam Smith zwracał również uwagę, że jeżeli podatki są
niewspółmiernie wysokie w stosunku do stanu bogactwa to wywołują negatywne
następstwa dwojakiego rodzaju. Po pierwsze obniża się poziom dochodów publicznych, po
drugie zamiera działalność gospodarcza. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jeśli właściciel
kapitału uzna podatki za zbyt wygórowane to skłonny będzie przenieść swoją działalność
gospodarczą do takiego państwa, gdzie podatki są łagodniejsze. Tę argumentację można
wesprzeć tym, co na temat fiskalizmu sądzi współczesna szkoła podażowa w ekonomii,
zwłaszcza wskazując na istnienie tzw. „krzywej Laffera”113.
Wskazane powyżej zasady podatkowe podporządkowane zostały niemalże
wyłącznie zabezpieczeniu interesów podatników. Upatrywać w tym można reakcję na
lekceważenie przez państwo praw i interesów jednostki oraz nadużycia fiskalizmu. Widać
wyraźnie, iż A. Smith traktuje państwo bardzo nieufnie. Podkreśla to w swych dziełach
wielokrotnie i przy każdej okazji. „Nie ma chyba takiej sztuki, której jeden rząd uczyłby
się prędzej od drugiego, niż sztuka wyciągania pieniędzy z kieszeni ludności”114.
Niebezpieczeństwo „drogiego i kosztownego podatku” Smith widzi w nadmiernie
rozbudowanej administracji skarbowej w stosunku do potrzeb. Jeżeli pobór podatku
wymaga wielkiej liczby urzędników to ich wynagrodzenie pochłania większą część sumy z
wpływów podatkowych115.
Oceniając z dzisiejszej perspektywy treść zasad podatkowych sformułowanych w
1776 r., należy podkreślić, że były one tworzone, aby uwzględniać interesy podatnika oraz
żeby były dla niego przyjazne. A. Smith chciał, aby ciężar, jakim jest podatek, był dla
obywatela jak najmniej dotkliwy. Obecnie znaczenie zasad podatkowych Adama Smitha
uznają nawet zwolennicy pokeynesowskiego kierunku interwencjonistycznego. Zdumienie
budzi jednak fakt, że nie dostrzegają oni sprzeczności pomiędzy lansowaną przez nich
koncepcją zmiennej polityki podatkowej, dostosowanej do zmieniającej się sytuacji
społeczno-ekonomicznej, a głoszoną przez Smitha zasadą pewności116.
Trudno nie zgodzić się zatem z A. Gomułowiczem, który napisał, iż: „Adam Smith
był za życia i dotychczas pozostał jedną z najwybitniejszych indywidualności
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podatkowego Olimpu. Jego wkład w myśl podatkową wyznaczył nauce o podatkach ram,
w których przez długi czas się rozwijała. W dalszym ciągu teoria podatkowa korzysta z tez
tego genialnego Szkota”117.
Spomiędzy wielu autorów, którzy w XIX wieku kontynuowali i pogłębiali myśl
Adama Smitha, należy wymienić Davida Ricardo w Anglii i J.B. Say’a we Francji.
Obydwaj odnosili się do podatków krytycznie i twierdzili, że rząd w ten sposób przejmuje
kapitał, który mógłby zostać przeznaczony na lepszy rozwój gospodarki i wykorzystuje
nieproduktywnie. Bardziej krytyczny był Ricardo, który w wydanych w 1817 roku
Zasadach ekonomii politycznej i opodatkowania analizuje podatki od płodów rolnych,
renty, gruntu, złota, domów, zysków, płac, towarów. Swoją uwagę skupia na możliwości
przerzucania podatków i dochodzi do wniosku, że niezależnie od tego na kogo podatek
zostaje nałożony, płacimy go „zawsze w końcu z kapitału lub z dochodu kraju”. Zjawisko
to według niego wpływa niekorzystnie na rozwój118.
Zasadniczo poglądy Ricarda znacząco nie odbiegają od reprezentowanych przez
Smitha, lecz w przypadku podatków doszli oni nieco do odmiennych wniosków119. Jako,
że Ricardo był przedstawicielem nurtu liberalnego, to w przypadku funkcji podatków stał
on na stanowisku, że powinny one pełnić rolę przede wszystkim dochodową. Ingerowanie
przez podatki w rynkowy podział dochodu i majątku było dla niego dużym złem.
Potwierdzeniem tego poglądu jest tzw. „reguła edynburska”, zawierająca postulat
neutralności opodatkowania – pozostaw go (możliwości dochodowe podatnika) w takim
stanie, w jakim go zastałeś. Kwintesencja tej reguły mieści się w tezie: „pozostaw go we
względnie takiej samej sytuacji finansowej w jakiej go zastałeś”. Po nałożeniu podatku
warunki dochodowe i majątkowe podatnika powinny pozostać w miarę niezmienione, w
porównaniu z tymi, jakie były przed nałożeniem podatku. Stąd też Ricardo był przeciwny
redystrybucyjnemu systemowi podatkowemu o dynamicznym charakterze120.
Zdaniem Ricardo o racjonalności i sprawiedliwości podatku, a także o szkodliwości
jaką może on powodować w stosunku do dochodu podatnika nie przesądza jeden wybrany
podatek, a cały system podatkowy. Formułuje on dlatego maksymę zgodnie z którą
obciążenia podatkowe jako całość nie mogą powodować naruszenia źródła opodatkowania.
Oczywistym jest, iż istnieje zależność między zwiększaniem wysokości obciążenia
podatkowego, a zmniejszeniem siły nabywczej podatnika, zwykle powoduje to zjawisko
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przekreślenia motywu zysku, a co za tym idzie zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej. W tej sytuacji nie trzeba dochodzić do daleko idących wniosków, aby
stwierdzić, że jest to zachowanie bardzo niekorzystne zarówno dla podatnika jak i przede
wszystkim dla państwa. Ricardo dostrzega fakt, iż to zdolność podatników do ponoszenia
ciężarów podatkowych stanowi o sile państwa, ponieważ to wpływy z zapłaconych przez
nich podatków zasilają budżet państwa. Autor reguły edynburskiej oczywiście wskazuje na
fakt, iż zapłata podatku powoduje zmianę sytuacji dochodowej i majątkowej podatnika,
jednak wyraźnie podkreśla, iż zmiana ta nie może być nadmierna, a podatek ma spełniać
ideę neutralności, dzięki czemu nie będzie powodował rezygnacji podatnika z prowadzenia
działalności

będącej

źródłem

opodatkowania.

Etyczny

postulat

opodatkowania

realizowany będzie w stanowieniu takiego prawa podatkowego, które będzie przyjazne dla
podatnika, a więc będzie respektowało jego zdolność płatniczą oraz przyjazne dla państwa,
czyli zapewni stabilny trwały dochód budżetowy121.
Kolejnym głośnym kontynuatorem myśli Adama Smitha był Jean Bapitse Say. Do
historii ekonomii weszły szczególnie dwie jego myśli. Pierwsza o tym „że nie ma dobrych
podatków, wszystkie są złe” i chodzi o to by były jak najmniej złe. Druga to „najlepszy
plan finansowy polega na tym, żeby wydawać mało”122. J.B. Say sformułował pod adresem
podatków wiele postulatów, mając na uwadze fakt, by najmniej szkodziły one
podatnikowi. Dla potrzeb swojej analizy Say zdefiniował podatek w sposób następujący:
„podatek stanowi tę część produktu narodowego, która z rąk obywateli przechodzi do rąk
rządu. Bez względu na to, pod jaką nazwą występuje – podatek, opłata, cło, subsydium czy
danina, jest to zawsze ciężar nałożony na osoby prywatne lub ich zrzeszenia, przez władzę
zwierzchnią, aby ich kosztem dostarczyć środków na cele konsumpcyjne, jakie ta władza
uzna za właściwe”123. Sugerował, aby liczba podatków nie była zbyt duża, a ciężary
podatkowe zbyt uciążliwe dla podatnika. Uważał, że ciężar podatków powinien być
sprawiedliwie rozkładany między członków danego społeczeństwa. Nakładając podatki
władze powinny kierować się między innymi respektowaniem zasady moralności124. N.
Gajl zauważa, iż warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną głoszoną przez Say’a zasadę, która
do dnia dzisiejszego nie straciła na aktualności. Chodzi o postulat stosowania oceny całego
systemu opodatkowania łącznie, a nie tylko każdego podatku indywidualnie. Ocena
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poszczególnych podatków nie może bowiem przesądzać o ocenie całego systemu
podatkowego125.
Say w swoich poglądach idzie dalej niż Smith, albowiem stał na stanowisku, iż
państwo nie powinno ingerować w sprawy ekonomiczne i działalność obywateli na tym
polu. Tej myśli podporządkował on także idealny według niego system podatkowy i zasady
podatkowe, charakteryzujące się w założeniu łagodnymi formami obciążenia z konstrukcją
podatkową, nieprzeszkadzające rozwojowi kapitałów i gospodarki rolniczej, przemysłowej
oraz usług. Podobnie jak Smith, Say także sformułował szereg zasad którymi powinien
odpowiadać dobry system podatkowy. Były to następujące zasady:
1. system obciążeń charakteryzujący się najbardziej umiarkowaną ilością podatków;
2. ustalenie tego rodzaju podatków, które pociągają za sobą najmniej ciężarów i które
nie obciążają podatnika bez dostatecznej korzyści dla skarbu;
3. wprowadzenie

systemu

podatkowego,

którego

ciężar

byłby

podzielony

sprawiedliwie;
4. wprowadzenie takich podatków, które raczej sprzyjają, a nie sprzeciwiają się
zasadom moralności, tzn. zwyczajom pożytecznym dla społeczeństwa126.
Podatek zbyt wysoki, według Say’a powoduje podwójnie opłakany skutek,
albowiem pozbawia podatnika bogactwa i nie wzbogaca przy tym rządu. Jak pisał:
„dochód każdego podatnika jest wskaźnikiem miary i granicy jego konsumpcji”127. Say był
przeciwnikiem stosowania indywidualnych ulg i przywilejów podatkowanych, które
uważał za niesprawiedliwe, ponieważ uprzywilejowanie jednostki jest prawie zawsze
niesprawiedliwością wobec ogółu. Krytykował również podstawową zasadę egzekucji
podatkowej, nakładającą na podatnika, który nie uiścił podatku, jeszcze wyższy ciężar
postaci odsetek i kar. Pisał: „nie masz środków na zapłacenie 10 franków? W takim razie
nie będę się od Ciebie ich domagał”. Taka zasada nie prowadzi do niczego dobrego i tylko
pogarsza relację między podatnikami, a państwem128.
O ile dla A. Smith uważał, iż zasada sprawiedliwości podatkowej zostanie
osiągnięcia, gdy zastosujemy opodatkowanie proporcjonalne, o tyle J.B. Say preferował
opodatkowanie progresywne, jako bardziej sprawiedliwe129. Jak pisał: „jedynie podatek

125

N. Gajl, dz. cyt., s. 55
R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny…, dz. cyt., s. 99
127
J.B. Say, dz. cyt., s. 768
128
R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny…, dz. cyt., s. 99
129
M. Kosek-Wojnar, dz. cyt., s. 146
126

44

progresywny jest podatkiem sprawiedliwym”130. W swoim dziele powołuje się on nawet na
te części bogactwa, w których można znaleźć argumenty za tym rodzajem opodatkowania.
Say zupełnie inaczej rozumiał kwestię równomierności opodatkowania niż Smith. O ile
argumentacja A. Smitha jest bardziej natury ekonomicznej, niż etycznej, o tyle w
przypadku Saya jest przeciwnie, posługuje się on pojęciem sprawiedliwości rozłożenia
ciężarów podatkowych. Według koncepcji francuskiego ekonomisty sprawiedliwym
podatkiem jest podatek progresywny, co stara się argumentować stanowiskiem, że podatek
stanowi ofiarę ponoszoną na rzecz społeczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie
ofiara ta nie może oznaczać konieczność rezygnacji przez niektóre rodziny z rzeczy
niezbędnych dla jej utrzymania131.
Biorąc pod uwagę poglądy Saya na system gospodarczy, można go uznać za
zwolennika nieograniczonego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Swoją teorię Say w
dużej mierze oparł na stworzonym przez siebie prawie rynków, zwanym obecnie „prawem
Saya”132. W dużym uproszczeniu jego program ekonomiczny wyraża twierdzenie: „wolny
handel za zewnątrz, pełna swoboda działania wewnątrz kraju”.133 Adam Krzyżanowski
podkreślał w związku z teorią Saya, że „znaczne wydatki państwa podwyższają stopę
procentową, zmniejszają wysokość płac i innych dochodów”134. Dlatego budżet państwa
powinien być możliwie jak najmniejszy. Oznacza to maksymalne zawężenie funkcji
państwa i jego bezpośrednio zadań finansowanych wprost z budżetu135.
Reasumując wkład Saya w teorię opodatkowania, należy podkreślić, iż wiele
zagadnień udało mu się usystematyzować i rozwinąć. Można mieć chyba jedynie żal do
historii, że nieco słabiej oceniła wkład Saya w teorię niż chociażby Smitha136.
Przytaczając

przedstawicieli

szkoły

liberalnej

nie

sposób

zapomnieć

o

przedstawicielu Austriackiej Szkoły Ekonomii, Henrym Hazlitt. W swoim najsłynniejszym
dziele Ekonomia w jednej lekcji, w rozdziale 5 zatytułowanym Podatki zniechęcają do
produkcji pisze, że „jest nieprawdopodobne by bogactwo wytworzone przez wydatki
rządowe w pełni kompensowało bogactwo zniszczone podatkami, jakie nakłada się by
opłacić te wydatki. We współczesnym świecie nigdy się nie zdarza, aby od wszystkich
ściągano podatek dochodowy według tej samej stopy. Wielkie obciążenie podatkami
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dochodowymi nakłada się na niewielką część dochodu narodowego; podatki dochodowe
trzeba ponadto uzupełnić innymi. Podatki w nieunikniony sposób wpływają na
postepowanie tych, od których są pobierane. Gdy opodatkowanie dochodu sięgnie 50, 60,
70 procent, ludzie zaczynają pytać samych siebie, dlaczego mają pracować sześć, osiem,
czy dziewięć miesięcy w roku dla rządu, a tylko sześć, cztery czy trzy miesiące dla siebie i
swoich rodzin. Gdy tracą, tracą pełną kwotę, ale wolno im zachować tylko część z kwoty,
którą zyskują; uznają zatem, że w tej sytuacji głupota jest ryzykować kapitał, na dodatek
kapitał, który można zaryzykować, niezmiernie się kurczy jest opodatkowany, zanim
jeszcze ulegnie akumulacji”137. Kapitałowi, dzięki któremu powstają nowe miejsca pracy,
nie pozwala się zaistnieć oraz zniechęca się także ludzi, by tę część, która mimo to
powstanie, zainwestowali w nowe przedsięwzięcia. Zwolennicy wydatków rządowych
twierdzą, że rozwiążą problemy bezrobocia, a tym samym sami go tworzą. Pewna ilość
podatków jest oczywiście niezbędna, aby rząd mógł pełnić swoje funkcje. Jednak im
większy procent dochodu narodowego pobiera się w formie podatków, tym bardziej
zniechęca się społeczeństwo do prywatnej produkcji i zatrudnienia. Jeżeli całkowite
obciążenie podatkowe wzrasta ponad poziom akceptowalny, niemożliwe staje się
stworzenie takiego systemu podatkowego, który nie zniechęci do produkcji i jej
niezakłuci138.
Reasumując poglądy zgłaszane przez przedstawicieli doktryny liberalnej pod
adresem podatków były konsekwencją głoszonych przez nich poglądów dotyczących roli
państwa i finansów publicznych. Przypomnieć w tym miejscu należy, że postulaty te miały
na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów podatnika przed ingerencją państwa.
Podatki nie powinny osłabiać skłonności do oszczędzania, nie powinny również wpływać
na przebieg procesów gospodarczych. Powinny być przede wszystkim niskie139. S. Owsiak
zwraca uwagę na to, iż zwolennicy liberalizmu „negują progresywne skale podatkowe,
gdyż rozkład dochodów w społeczeństwie jest skutkiem działania mechanizmu
rynkowego, dlatego jego korekta narusza filozofię rynku”140.
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2.2. Opodatkowanie dochodu w świetle założeń interwencjonizmu państwowego
Przełom XIX i XX wieku przyniósł zwiększoną falę krytyki istniejących stosunków
społeczno-gospodarczych i ich wolnorynkowego uzasadnienia. Towarzyszył temu rozwój
nowych teorii politycznych, odchodzących od założeń państwa „nocnego stróża” i haseł
absolutnej wolności. Opowiadały się one za interwencjonizmem i głosiły potrzebę
równości społecznej, która wymaga realizacji nawet za cenę uszczerbku dla wolności, a
osiągana jest za pomocą korygujących działań państwa. Za najlepszy środek
interwencjonizmu uznano system podatkowy. Podatki zaczęły być ściągane już nie tylko
na sfinansowanie potrzeb publicznych, lecz także w celu redystrybucji dochodu
narodowego. Pomoc dla najbiedniejszych uznano za „funkcję publiczną” państwa141.
Dość powszechnie sądzi się, że liberalne podejście do funkcji państwa i gospodarki,
które dominowało w filozofii politycznej na przełomie XVIII i XIX wieku zmieniło się
pod wpływem filozofii Johna Stuarta Milla, jednego z przedstawicieli tak zwanego
liberalizmu socjalnego. Mill zakładał, że jednostki w swoim postępowaniu kierują się
dążeniem do własnego szczęścia, a ustrój społeczny i polityczny państwa powinien być
zbudowany w taki sposób, aby nie krępować ich działań i zapewnić jak największą ilość
szczęścia dla jak największej liczby ludzi. Przejawem tego szczęścia jest zaspokojenie
przez poszczególne jednostki ich pragnień i potrzeb. Można uznać, że środkiem do
zaspokojenia tych pragnień i potrzeb, czyli do osiągnięcia szczęścia jest właśnie dochód.
Im większy dochód jednostki będą mogły osiągnąć dzięki istniejącemu systemowi
gospodarczemu i im większa część tego dochodu będzie im pozostawiana po
opodatkowaniu, tym więcej dóbr potrzebnych do realizacji własnych pragnień i potrzeb
będą mogły one nabyć i tym większy będzie poziom ich przyjemności 142.
Największą zasługa Milla w ramach tworzenia teorii opodatkowania, jest
sformułowania „koncepcji równej ofiary”. U jej podstaw leżały zagadnienia wywodzące
się z teorii utylitarystycznej. Koncepcja równej ofiary, nawiązuje do zasady zdolności
płatniczej oraz stanowi próbę skonkretyzowania pojęcia sprawiedliwości podatkowej143.
Mill formułuje tezę, że „fakt życia w społeczeństwie, zobowiązuje każdą jednostkę do
ponoszenia swojej części (ustalonej w oparciu o jedną sprawiedliwą zasadę) „ofiar” w celu
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ochrony społeczeństwa lub jego członków przeciw krzywdzie molestacji” 144. Stosowanie
proponowanej przez niego „zasady równości ofiary” miało skutkować zrównaniem
krańcowych użyteczności dochodów, pobieranych przez podatek od równych podatników.
Twierdził, że podatnicy powinni być traktowani równo, to znaczy, że przy takim samym
dochodzie powinni płacić równe podatki145.
A. Gomułowicz odnosząc się do kwestii równej ofiary, interpretuje to następująco:
„Istota finansowej ofiary (podatku) polega na tym, iż z punktu widzenia podatnika,
umniejsza możliwość zaspokojenia dóbr prywatnych. Zatem im wyższy podatek, tym
mniejsza możliwość zaspokojenia indywidualnego szczęścia w zakresie konsumpcji”146.
J.M. Mill uważał, iż podatek nie może być traktowany jako wynagrodzenie za usługi
państwa, bo ludzie, którzy potrzebując najwięcej opieki ze strony państwa, jak np.,
upośledzeni na ciele i umyśle, musieliby płacić najwyższe podatki. Podatnicy powinni być
zatem traktowani równo, co nie oznacza, iż powinno występować opodatkowanie
progresywne. Sugerował, że należy wyłączyć z opodatkowania dochody, które zapewniają
podatnikowi minimum egzystencji. Zaproponował, aby dochody z pracy (dochody
niefundowane) były niżej opodatkowane niż dochody z przedsiębiorstw i kapitałów
(dochody fundowane)147. Millowi obca była myśl, żeby podatki wykorzystywać dla celów
redystrybucyjnych. Wręcz dystansował się od stosowania przez państwo podatków, jako
środka do zwalczania nierównego rozłożenia dochodu, albowiem wówczas podatki
wpływałyby hamująco na rozwój przemysłu i handlu. Sprawiedliwe rozłożenie ciężaru
podatkowego według Milla w myśl zasady równego traktowania podatników oznacza taka
samą ofiarę finansową lub taka samą stratę w dobrobycie148.
Z powyższych rozważań trudno sformułować jednoznacznie opinie na temat
praktycznych zasad opodatkowania według Milla. Z jednej strony można wyciągnąć
wniosek, iż Mill postulował opodatkowanie podatkiem pogłównym, z drugiej zaś strony
można zauważyć, odwołanie się do podatku liniowego. Generalnie, należy stwierdzić, iż
Mill postulował, aby każdy obywatel, w wyniku nałożenia podatku, tracił jednakową
użyteczność. Problem było jednak to, że każdy ma inną funkcje użyteczności, stąd tez
określenie przez system podatkowy równego poziomu użyteczności było niemożliwe.
Żeby jednak to wyznaczyć Mill postulowałby stawka podatku powodowała taką samą
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utratę użyteczności. Stąd też, jeżeli każdy obywatel miałby poświęcić taką samą
użyteczność, to należy pobierać od niego jednakowy udział w dochodach w formie
podatku149. Zgodnie z głoszonym przez siebie poglądom, iż państwo nie powinno
ingerować w przebieg procesów gospodarczych, był przeciwnikiem progresywnego
opodatkowania dochodu, argumentując, iż będzie ono antybodźcem dla wzrostu produkcji.
Na szczególną uwagę zasługuje następująca jego wypowiedź: „pobierając od dochodów
znacznych podatki większe niż od dochodów mniejszych, to znaczy to samo, co obarczać
podatkiem pracowitość i oszczędność, to znaczy wymierzać karę tym, który gorliwiej
pracowali i więcej zaoszczędzili od innych”150. Z powyższej argumentacji wynika, że J.S.
Mill, podobnie jak A. Smith, był zwolennikiem opodatkowania proporcjonalnego, choć
jego uzasadnienie było nieco inne. Ponadto mocniej niż „ojciec ekonomii”, akcentował on
koniczność zwolnienia z opodatkowania ludzi żyjących w ubóstwie. Nie można mówić o
równej ofierze w przypadku gdy będzie się żądało na cele publiczne np. 10% od dochodu
człowieka zamożnego i od człowieka żyjącego w nędzy; wymagana ofiara od tego
ostatniego byłaby nie tylko większa niż nałożona na pierwszego, lecz jest z nią całkowicie
nieporównywalna, gdy pozbawia go środków zapewniających podstawowy pozom
egzystencji151.
Następcy Milla skoncentrowali się na zagadnieniu jak włączyć państwo w proces
zapewniania ludziom szczęścia, do tego państwo potrzebowało coraz większej części
dochodu wypracowanego przez jednostki. Choć sam Mill nie był zwolennikiem progresji
podatkowej to jednak zapoczątkowana przez niego ewolucja myśli liberalnej, prowadząca
do akceptacji interwencjonizmu musiała prowadzić do akceptacji podwyższania podatków,
z których te interwencjonistyczne działania państwa musiały być finansowane. Pretekst do
tego dał zresztą sam Mill, wyróżniając w Zasadach ekonomii politycznej dwie kategorie
obowiązków i czynności rządowych. Do pierwszej z nich zaliczył te, które „nie inaczej, jak
tylko przez rząd mogą i muszą być wykonywane”. Do drugiej zaś te, które „chociaż przez
rząd najczęściej wykonywane, mogłyby wszakże z identycznym skutkiem być
pozostawienie działalności i opiece osób prywatnych”152. Jednakże katalog czynności
koniecznych i wskazanych jakie musza być wykonywane przez rząd Mill bardzo
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rozszerzył, otwierając pod tym względem w doktrynie liberalnej przysłowiową „puszkę
Pandory”153.
Rozbudowane koncepcje interwencjonistyczne powstały również pod koniec XIX
wieku w Niemczech. Podejmując konkurencję polityczną z Wielka Brytanią, Niemcy
potrzebowały zwiększyć wpływy państwa na gospodarkę. Z tego właśnie powodu
odrzucono tam zasady ekonomii klasycznej i uznano wytwórczy charakter działalności
państwa. Szkoła niemiecka, której głównym przedstawicielem jest Adolf Wagner
uwypukliła funkcje opodatkowania154.
Poglądy A. Wagnera dotyczące państwa i zadań, które powinno ono spełniać miały
zasadniczy wpływ na sformułowaną przez niego koncepcję opodatkowania. Nowy i
przełamujący dotychczasowe schematy myślowe jest sposób ujęcia funkcji podatków. Po
raz pierwszy w sposób uporządkowany, tworzący spójną całość prowadzone były
rozważania nad znaczeniem zadań fiskalnych, które można zrealizować przy pomocy
polityki podatkowej. W doktrynie zasad podatkowych trwałe miejsce uzyskała socjalna
funkcja

opodatkowania.

Uznawana

w

czasach

współczesnych

Wagnerowi

za

kontrowersyjną zdobyła uznanie teoretyków, którzy opowiadali się za polityką
redystrybucji dochodów155.
Podatki, zdaniem Wagnera nie powinny pełnić wyłącznie funkcji fiskalnej i służyć
jedynie do zapewnienia państwu dochodu. Uszczuplając majątek lub dochód niektórych
podatników, mogą one zmienić strukturę społeczną i sytuację gospodarczą państwa. Stąd
płynęła aprobata dla progresji przy opodatkowaniu dochodów, opodatkowania „dochodu
niezasłużonego” z zysków spekulacyjnych i koniunkturalnych. Ponadto koncepcja
specjalnego opodatkowania dochodów z własności oraz realnego opodatkowania majątku
kapitału, tak aby podatki te nie mogły być pokrywane z bieżącego dochodu, lecz musiały
uszczuplać majątek, by piramida majątkowa mogła ulec spłaszczeniu. Wagner lansował też
ideę uprzywilejowanego opodatkowania dochodów z pracy, gdyż dochód jako taki, nie
może być miernikiem zdolności płatniczej podatnika. Jego zdaniem dla celów
podatkowych należy uwzględnić sposób powstania dochodu, a także sytuację
poszczególnych podatników, rozróżniając opodatkowanie różnych źródeł dochodu156.
Jak pisał Roman Rybarski, dla Wagnera różnica pomiędzy gospodarstwem
państwowym, a prywatnym sprowadza się do stosunku wydatków do dochodów. W
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gospodarstwie państwowym dostosowuje się dochody do wydatków, a nie wydatki do
dochodów. Państwo samo określa zakres swojego działania i swoich funkcji, a następnie
rozważa, jak pokryć koszty pełnienia tych funkcji. Tymczasem gospodarstwo prywatne
dąży do uzyskania jak największego dochodu, a konsumpcje dostosowuje do rozmiaru tego
dochodu. Kryzys finansowy państwa wyraża się więc, w niemożności osiągnięcia
dochodów do już ustalonych wydatków, co nie wydaje się Wagnerowi wielkim
problemem157. Jego zdaniem elastyczność podatków sprowadza się do zagadnień ściśle
prawnych i oznacza, że podatek ma być skonstruowany tak, by mógł dostosowywać się do
zmiany zapotrzebowania finansowego lub zmiany kwoty, która ma być pokryta
podatkami158. W tego typu ujęciu kieszeń podatników musi być niewyczerpalna, co jak
wiadomo jest założeniem dość iluzorycznym.
Progresywne opodatkowanie dochodów służyć będzie redystrybucji na rzecz klas,
które z tych dochodów nie posiadają. Cele te ma realizować między innymi wysokie
opodatkowanie spadków oraz opodatkowanie luksusowej konsumpcji. Zadaniem państwa
jest dążenie do realizacji sprawiedliwości społecznej. W imię realizacji tej zasady
opowiadał się za dokonaniem korekty podziału dochodu narodowego. Twierdził, że
państwo powinno świadczyć usługi w zakresie oświaty, służby zdrowia oraz powinno
pomagać ubogim. Uważał, że mechanizm rynkowy nie jest w stanie skutecznie sprzyjać
zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Rozwój cywilizacyjny spowoduje bowiem, że państwo
musi zwiększać swoje funkcje. Istotną jego zasługą było dokonanie klasyfikacji podatków.
Wyodrębnił mianowicie podatki bezpośrednie i pośrednie, zwracając uwagę na to, iż
podatki

bezpośrednie

nie

są

przerzucalne,

natomiast

pośrednie

są

podatkami

przerzucalnymi. Do podatków bezpośrednich zaliczył: dochodowe, przychodowe,
majątkowe oraz podatki od przedmiotów zbytu. Podatkami pośrednimi, a zatem
przerzucalnymi były w jego przekonaniu podatki konsumpcyjne, cła, oraz dochodu
monopoli skarbowych159.
A. Wagner zaprezentował nowe, odmienne od głoszonych przez zwolenników
liberalizmu, spojrzenie na podatki w ogóle. W swych dziełach nie tylko wskazał na
konieczność spełniania przez podatki funkcji fiskalnej, ale także wymienił funkcję socjalną
do której przywiązywał ogromne znaczenie. Argument, jakim się posłużył aby udowodnić,
że podatki obok funkcji fiskalnej powinny spełniać funkcje pozafiskalne, był taki, iż „jako
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ogólna zasada, niesłusznym jest wniosek, ze dystrybucja dochodu i własności jest
uświęcona i że podatki nie powinny jej zmieniać”. Twierdził, że zwłaszcza w fazie
socjalnej rozwoju państwa będzie co musiało dokonywać redystrybucji dochodu
narodowego na korzyść klas nieposiadających. Polegać to powinno na progresywnym,
opodatkowaniu dochodów fundowanych, spadków oraz luksusowej konsumpcji. Uważał,
iż wydatki publiczne nie powinny wzrastać do poziomu, który spowodowałby wzrost
podatków nadmiernie obciążający podatników. Dzisiaj można byłoby określić to
następująco: Opowiadał się za progresją podatkową, niemniej jednak powinna to być
progresja łagodna, ponieważ nie powinna ona doprowadzać do wysychania źródeł
podatku160.
Z jednej strony można u Wagnera odnaleźć echa rozwijającego się coraz
dynamiczniej marksizmu. Z drugiej strony nie sposób zauważyć, że jego doktryna
stanowiła odpowiedź na pewnego rodzaju zapotrzebowanie na taką właśnie nową doktrynę
ze strony coraz bardziej ekspansyjnego państwa niemieckiego. Było to takie samo
zapotrzebowanie, jakie państwo, zgodnie z doktryną, stwarza na dochody161.
Na początku XX w. w gospodarce zaczęły coraz wyraźniej zaznaczać się nowe
zjawiska, takie jak postępujący proces monopolizacji, pogłębiające się kryzysy
ekonomiczne, wzrost zróżnicowania społecznego, narastanie bezrobocia. O ile Wagner,
opowiadając się za socjalną funkcją opodatkowania, dostrzegał istotę nienaruszalności
źródeł podatkowych (aczkolwiek nie widział wszystkich skutków redystrybucji), o tyle
socjaliści naukowi, jak sami siebie tytułowali, traktowali podatki, jako narzędzie do walki
klasowej i instrument fiskalizmu. Karol Marks i Fryderyk Engels uważali, iż nadmierne
obciążenia fiskalne, realizowane szczególnie poprzez wysoką progresję podatkową,
pomogą zatrzeć różnice klasowe i zaprowadzić rządy proletariatu 162. Engels zauważył, że
w czasie wojny francusko-pruskiej wydatki na zbrojenia były tak duże, iż nieuchronna
stała się drastyczna podwyżka podatków. Automatycznie spowodowało to, iż najuboższe
warstwy społeczne przeszły na stronę „obozu socjalistycznego”. Wysokie podatki spełniały
więc dwie funkcje. Po pierwsze miały za zadanie zniszczyć zamożnych kapitalistów,
dokonując „despotycznych wtargnięć w prawo własności”, a po drugie miały „pchnąć
ubogie masy ludności prosto w objęcia socjalizmu”163.
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Marks i Engels interesowali się podatkami przede wszystkim pod kątem widzenia
ich roli i zadań w ustroju kapitalistycznym. Wysuwając postulaty reform podatkowych
traktowali je jako jeden z elementów walki klasowej prowadzonej na gruncie istniejących
kapitalistycznych stosunków społeczno-gospodarczych. Wybiegając w przyszłość i
tworząc

wizję

przyszłego

ustroju

socjalistycznego

Marks

zwalczał

koncepcję

„nieokrojonego dochodu z pracy”. Wskazywał on na potrzebę przeznaczenia części
produktu społecznego na rozszerzenie produkcji, na różnego rodzaju rezerwy, na
szkolnictwo, urządzenia zdrowotne i inne podobne zadania, na utrzymanie niezdolnych do
pracy itd. Nie określał on jednak form i zasad podziału produktu społecznego w przyszłym
społeczeństwie socjalistycznym, pozostawiając te sprawy do rozwiązania samemu życiu.
Podobnie Engels, przewidując w ustroju socjalistycznym zastąpienie społecznej anarchii
produkcji społecznie planowym regulowaniem produkcji, a kapitalistycznego sposobu
przywłaszczania przez sposób „przywłaszczania produktów, ugruntowany w samej naturze
nowoczesnych środków produkcji: z jednej strony, przez bezpośrednie społeczne
przywłaszczanie produktów jako środków utrzymania i rozszerzenia produkcji, z drugiej
przez bezpośrednie indywidualne przywłaszczanie produktów jako środków do życia i
użycia”, nie rozwijał sposobu przywłaszczania produktów w przyszłym ustroju
socjalistycznym, a nawet przeciwnie krytykował celowość zbyt szczegółowego jego
określania na przyszłość, w oderwaniu od konkretnych warunków miejsca i czasu. Uznanie
przez Marksa i Engelsa potrzeby progresywnego opodatkowania w okresie przejściowym
dotyczy prywatnych dochodów i majątków, a więc odnosi się do wstępnej fazy
budownictwa socjalistycznego. Wysunięta zaś przez Engelsa w innym miejscu teza
zniesienia podatków w przyszłości nie określa warunków, w jakich ma to się dokonać164.
Progresja jest rozwiązaniem zalecanym przez doktrynę marksistowską dla
społeczeństw, w których gospodarka opiera się na zasadach rynkowych jako środek
służący do likwidacji gospodarki rynkowej. Nie bez przyczyny Engels we wstępie do Walk
klasowych we Francji autorstwa Marksa stwierdzał, iż wzrost wydatków państwa
doprowadza podatki do takiej wysokości, która popycha uboższe masy ludowe w objęcia
socjalizmu. Wysokie podatki są więc, zdaniem twórców „socjalizmu naukowego” dobra
metoda prowadząca do obalenia sytemu rynkowego i ustanowienia komunizmu z czego
zwolennicy wysokich podatków, będący jedocześnie wrogami komunizmu, nie zdają sobie
sprawy. Dlatego Manifest komunistyczny zaleca „wysoki podatek progresywny” obok
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wywłaszczenia własności ziemskich i zmienia prawa dziedziczenia jako jeden ze środków,
które ekonomicznie wydają się niedostarczenie i nieuzasadnione, ale mogą znaleźć
zastosowani jako środki przewrotu w całym sposobie produkcji. Progresja podatkowa nie
jest natomiast marksistom potrzeba w sprawiedliwym społeczeństwie bezklasowym. A że
sprawiedliwość w takim społeczeństwie nie ma nic wspólnego ze społecznym
odczuwaniem sprawiedliwości to już cackiem inna historia165.
Dominację liberalizmu gospodarczego przełamać udało się dopiero po I wojnie
światowej, kiedy to światu zostało zaprezentowane słynne dzieło angielskiego ekonomisty
Johna Maynarda Keynesa Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, a wraz z nim
zapoczątkowana została teoria interwencjonizmu166. Była to odpowiedź na kryzys w
Stanach Zjednoczonych, który nastąpił pod koniec lat dwudziestych. Wdrożono wtedy w
życie program reform ekonomiczno-społecznych nazywany „New Deal”.
Ogólna teoria procentu i zatrudnienia Keynesa, przez pewien czas, była książką,
która robiła najbardziej oszałamiająca karierę w dziejach księgarstwa. W ciągu kilku
zaledwie lat keynesowska „rewolucyjna” teoria zawładnęła naukami ekonomicznymi i
wkrótce wpłynęła na zmianę polityki państwa. Tymczasem ekonomia w stary stylu,
otoczona zastałą pogardą i niesławą. Jednak Ogólna teoria w rzeczywistości nie była
wcale rewolucyjna, powtarzała tylko stare i dawno porzucone błędne teorie
merkantylistyczne i inflasjonistyczne167, jak to określił M. Rothbard: „ubierając je
najwyżej w nowa, pełną błyskotek formę oraz faszerując neologizmami i niezrozumiałym
często żargonem”168.
Koncepcja Keynesa zakładała, że procesy rynkowe nie są w stanie przebiegać
samoistnie, a pozostawione same sobie prowadzą do bezrobocia i kryzysu gospodarczego.
Wobec tego konieczna staje się interwencja państwa w gospodarkę, której nadrzędnym
celem ma być napędzanie popytu. Keynes proponował w tym wymiarze kilka
instrumentów. Opowiadał się za progresją podatkową. Pieniądze odebrane w podatkach
bogatszym warstwom społecznym miały zostać przekazane, w formie wsparcia socjalnego,
grupom uboższym i bezrobotnym. Zadaniem państwa miało być również organizowanie
robót publicznych, udzielanie tanich kredytów i stosowanie ulg inwestycyjnych dla
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podmiotów gospodarczych, zarówno prywatnych jak i publicznych 169. Keynes uważał że
poprzez podatki można dokonywać odpowiednich zmian i korekt w podziale dochodu, co z
kolei odbija się na strukturze popytu. Co jest bardzo istotne, Keynes, w swoich poglądach
zmienił kolejność funkcji podatków. Jego zdaniem najważniejszą jest funkcja
pozafiskalna, a nie fiskalna170.
W wygłoszonym 20 października 1940 roku przed Marshall Society wykładzie
zatytułowanym Potencjał wojny i wojenne finanse, Keynes zaprezentował swój plan.
Proponował, aby zamiast zwykłego podatku dochodowego obciążyć zarobki opłatą łącząca
w sobie podatek progresywny i obowiązkowe oszczędności, czyli tzw. odroczone wypłaty
przekazywane na oprocentowane rachunki, które miały zostać zrealizowane po wygraniu
wojny. Keynes wierzył, że zgromadzone pieniądze wydane po wojnie powstrzymają
zapaść, która w jego mniemaniu miała nastąpić, gdy wojenne wydatki się skończą. O
dziwo wówczas nawet A. Hayek określił podejście Keynesa jako pomysłowe171.
W kwestii podatków Keynes opowiadał się za ich „elastycznością”, bowiem miały
się one dostosowywać do cyklów koniunkturalnych, ale musiały też być zharmonizowane
z wydatkami państwowymi. Keynes zalecał, aby w fazie recesji wydatki były na
stosunkowo wysokim poziomie; podatki wtedy powinny być niższe. Natomiast kiedy rytm
gospodarczy się ożywia i następuje faza prosperity należy zahamować wydatki i tym
samym podwyższyć podatki172. Kolejnym krokiem według Keynesa miały być inwestycje
publiczne. Celem państwa jest tworzenie nowych miejsc pracy, inwestowanie w
infrastrukturę, ale również wspieranie upadających przedsiębiorstw. Państwo musi
zaangażować się w bezpośrednią działalność gospodarczą, a wszystko po to, by popyt był
na jak najwyższym poziomie. Stąd często koncepcja Keynesa bywa nazywana ekonomią
popytową. Jego zdaniem wydatki publiczne ożywiają gospodarkę, napędzają konsumpcję i
zwielokrotniają zyski173. Warto podkreślić, że Keynes chciał, aby wydatki państwowe
finansować kosztem deficytu budżetowego. Teoria interwencjonizmu państwowego
rezygnowała więc z zasady równowagi budżetowej i pozwalała na zadłużanie się państwa.
Keynes twierdził, że kwestia deficytu budżetowego schodzi na drugi plan. Ważniejsze jest
pobudzenie gospodarki, bowiem zrekompensuje to nadmierne wydatki i w przyszłości
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pozwoli osiągnąć stan równowagi174. Potrzebę powszechnej ingerencji państwa w
gospodarkę uzasadniano następująco: dzięki redystrybucji budżetowej państwo ogranicza
gromadzenie się bogactwa (progresywny system podatkowy) oraz realizuje cele społeczne
(wydatki publiczne egalitaryzujące społeczeństwo). Interwencjonizm wpływa na przebieg
cyklu koniunkturalnego oraz przeciwdziała bezrobociu. Działania rządowe neutralizują
efekty zewnętrzne wynikające z negatywnego wpływu industrializacji na środowisko
naturalne,

sprzyjają

racjonalnemu

podziałowi

dobrami

rzadkimi

(zapobiegają

wyczerpywaniu podstawowych zasobów naturalnych), wpływają na bezpieczeństwo pracy,
jakości produktów oraz życia175.
Cały absurd teorii interwencjonizmu państwowego tkwi w niedorzecznych
założeniach, które obrał Keynesa. Uważał on, że w ekonomii popyt i konsumpcja są
nadrzędne względem podaży. Pod koniec dwudziestego stulecia tę tezę udało się obalić.
Robert Mundell, Arthur B. Laffer i Jude Wanniski uważani są za twórców ekonomii
podażowej (wywodzącej się i opartej na prawie Saya), w której to producent jest centralną
postacią na rynku. To podaż generuje popyt, a nie odwrotnie. Natomiast konsumpcja jest
zawsze pochodna względem produkcji176.
Bez względu jednak na spór o prawdziwy charakter doktryny Keynesa, który wiodą
ze sobą już nie tylko jego zwolennicy i przeciwnicy, ale także różne odłamy w obozie
zwolenników, pozostaje faktem, że zdecydowana większość współczesnych państw, jeżeli
nie wszystkie, nawet te, które realizują neoklasyczne rozwiązania gospodarcze, nie może
uciec od interwencjonizmu, którego Keynes był „ojcem chrzestnym”. To za jego sprawą
przyjęto, że państwo dla uzyskania środków na prowadzenie własnej działalności
gospodarczej i dla celów stymulacyjnych powinno wykorzystywać system podatkowy na
zasadzie „elastycznego reagowania” na aktualne potrzeby gospodarcze. Można pokusić się
o stwierdzenie, że najbardziej istotnym elementem myśli Keynesa było wskazanie
celowości znaczącego poszerzenia zakresu oddziaływania państwa na gospodarkę i jej
kontrolowania przez administrację publiczną oraz odrzucenie prawa Saya i oparci teorii
ekonomii na zasadzie efektywnego popytu, uznanej za jedną z pierwszych zasad ekonomii.
Jednakże dla uzyskania odpowiedniego efektu Keynes prawo Saya najpierw zniekształcił
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żeby móc je łatwiej odrzucić. Jak pisał Nelson Hiltberg „zmajstrował kukłę, którą potem
znokautował”177.
W dwóch powojennych dekadach w krajach wysoko rozwiniętych wpływy
keynesistów były wyraźne, zarówno w odnoszącej sukcesy gospodarcze Europie
Zachodniej jaki w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza podczas prezydentury J.F,
Kennedy’ego. Z czasem jednak poglądy na rolę państwa w gospodarce zaczął się zmieniać.
Andrzej Wojtyna trafnie pokazuje zmianę zainteresowania myślą J.M. Keynesa „od okresu
lat siedemdziesiątych, w których adekwatne wydawało się stwierdzenie, że obecnie
wszyscy jesteśmy keynesistami. Do sytuacji z początku lat osiemdziesiątych, kiedy
keynesizm nabierał coraz więcej cech wymierającego gatunku i modne stało się
powiedzenie, że żaden szanujący się ekonomista poniżej czterdziestki nie jest
keynesistą”178.
Analiza argumentów używanych w dyskusji przez zwolenników i przeciwników
Keynesa pozwala konkludować, że ich debata jest dziś w dużej mierze ideologiczna, a nie
naukowa. Z jednej strony Stanisław Owsiak uważa go „wybitego ekonomistę i autora
„atrakcyjnej teorii”179. Z drugiej strony Ludwig von Mises zalicza go, obok Karola Marksa
do „gromady” autorów lansujących „pseudoekonomiczne doktryny”180.
Jak pisze ironicznie Murrey Rothbard, na przełomie lat 30. i 40. XX wieku
przeciwnicy kapitalizmu twierdzili, że cierpi on na nieuleczalną chorobę „wieczystej
stagnacji” i próbowali ją leczyć za pomocą interwencjonizmu państwowego. W latach 50.
pomimo wielkiego boomu powojennego, ci sami krytycy nie przestali utyskiwać na
kapitalizm, który, ich zdaniem, rozwijał się co prawda, ale za wolno. Dlatego, w celu
odgórnego nadania gospodarce rozpędu, należało porzucić kapitalizm wolnorynkowy i
wzmocnić interwencję rządu. Miło to doprowadzić do zwiększenia inwestycji i
oszczędności, spowodować podwyższenie stopy wzrostu. W 1958 roku pojawił się John
Kenneth Galbraiht ze swoim bestsellerem Społeczeństwo dobrobytu. Okazało się, że
problem z kapitalizmem polega nie na tym, że generują stagnację lub rozwija się za wolno,
ale na tym, iż rozwinął się za bardzo. Do akcji musiał wkroczyć rząd, żeby nałożyć na
konsumentów wysokie podatki w celu uwolnienia ich od nadmiernego bogactwa. Ale czas
teorii nadmiernego dobrobytu też dobiegł kresu. Jej miejsce zajął prąd przeciwstawny,
mianowicie zaniepokojenie ubóstwem. Okazało się, że problemem nie jest wcale nadmiar
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dobrobytu, lecz rozprzestrzeniająca się skrajna nędza. I tym razem rozwiązanie miało
polegać na wkroczeniu rządu i nałożeniu podatków na bogatych w celu podźwignięcia z
nędzy biednych. Galibarth był bardzo krytyczny wobec ekonomii podaży, wedle której
obniżka i spłaszczenie podatków prowadzić ma do wzrostu gospodarczego. Według tego
poglądu niepowodzenia gospodarcze najwyraźniej płyną stąd, że bogaci mają zbyt niskie
dochody i nie chcą inwestować, a biedni dochody zbyt wysokie i nie chce im się pracować.
To bardzo nośne hasło pokazuje jednak, że Galibarth nie rozumiał istoty procesów
zachodzących w gospodarce i psychologii ludzkiej181.
Pisząc o współczesnych obrońcach interwencjonizmu oraz progresji podatkowej nie
można pominąć największego obecnie obrońcy równości społecznych i zwolennika
progresywnego opodatkowania dochodów – Thomasa Piketty’ego, który swoje poglądy
przedstawił w swoim głośnym dziele Kapitał XXI wieku.
Książka francuskiego ekonomisty pozornie poświęcona jest badaniom nad
kapitałem i jego stopą zwrotu. Piketty bowiem całkowicie pominął dorobek Ludwika von
Misesa i Eugena von Böhm-Bawerka, dwóch najwybitniejszych teoretyków kapitału i
stopy jego zwrotu. W swojej książce ani razu nie powołał się na prace tych ekonomistów,
podczas gdy siedemdziesiąt razy odniósł się do Marksa. Co prawda, Piketty wykazuje
znajomość niektórych elementów koncepcji Davida Ricardo, jednak wydaje się, że nie ma
pojęcia o głównym wkładzie angielskiego ekonomisty do teorii kumulacji kapitału, który
to wkład w zupełności wystarcza, by zakwestionować tezy Piketty’ego w tym zakresie. W
rezultacie, koncepcja francuskiego ekonomisty opiera się na braku znajomości kluczowej
roli kapitału w produkcji. To od niego bowiem zależy wzrost produktywności pracy,
realnych płac i ogólnego poziomu życia. Piketty nigdy nie zgłębił również tego, że
wolność gromadzenia wielkich fortun jest niezbędna dla rozwoju nowych produktów i
nowych branż, co stanowi kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego 182.
Motywem przewodnim książki Piketty’ego jest atak na kapitalistów i tzw.
opatrzony w pisaną pod Nobla pseudoteorię współczesnego systemu wolnorynkowego, co
ma ukryć prawdziwe intencje autora. Podstawowe założenia francuskiego ekonomisty
sprowadzić można do kilku popularnych sloganów takich jak:
 Kapitał jest szkodliwy, a ponieważ nie przyczynia się do wzrostu gospodarczego,
lecz do zubożenia mas, należy go niszczyć, czyli ograniczać podatkami i
regulacjami. Definicja kapitału podana jest w książce w sposób wybiórczy – tak,
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aby pasowała do kolejnych tez autora.
 Z powyższego założenia wynika, że w kapitalizmie bogaci są coraz bogatsi, a
biedni coraz biedniejsi.
 Bogaci są uprzywilejowani, a biedni wyzyskiwani. Autor nie wyjaśnia pochodzenia
bogactwa i kapitału, uznając domyślnie, że jego źródłem jest dziedziczenie,
matactwa i wyzysk;
 Z powyższego powodu kapitał jest podejrzany, a pobudzenie się poprzez
inwestowanie szkodliwe183.
Piketty proponuje, więc podatek w wysokości 80% od dochodu przewyższającego
1 milion euro/dolarów rocznie. Pieniądze mają być zużyte przez państwo i wydane na
rozwój. Nie pisze jednak w jaki sposób ma się to odbywać. Celem tego programu ma być
„zniknięcie niekończącej się spirali nierówności”184.
Według T. Piketty’ego obserwowany od lat 80. ponowny wzrost nierówności to
efekt coraz ostrzejszej walki poszczególnych państw o kapitał i zmniejszania jego
opodatkowania oraz spowolnienia rozwoju gospodarczego po okresie nadrabiania przez
Europę Zachodnią zaległości. Różnica pomiędzy stopą zwrotu z kapitału a stopą wzrostu
gospodarczego zaczęła według niego wracać do normy sprzed XX wieku powodując
znowu kumulowanie kapitału, który rośnie szybciej niż wzrastają dochody z pracy. Aby nie
doprowadziło to znowu do napięć społecznych i międzynarodowych, jakie miały miejsce
w pierwszej połowie XX wieku, Piketty postuluje wprowadzenie globalnego,
progresywnego podatku od kapitału, który zmniejszyłby przewagę r nad g – niewielka
przewaga według ekonomisty powinna pozostać, aby właściciele kapitału mieli motywację
do prowadzenia produkcji. Proponowane przez niego stawki to: 0,1-0,5% rocznie od
majątku poniżej 1 mln euro, 1% między 1 a 5, mln euro, 2% między 5 i 10 mln euro oraz
od 5% do 10 % od majątków sięgających powyżej kilkuset milionów euro185.
Postulat 80% podatku dochodowego dla najbogatszych proponowana przez
Piektty'ego nie jest nowy, bowiem m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii
występowały w przeszłości podatki konfiskacyjne (na poziomie 80%), których głównym
celem nie było uzyskanie dochodów do budżetu, ale wywłaszczenie najbogatszych z
majątku i rozproszenie go wśród większego odsetka obywateli. Jednak od lat 80. XX
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wieku podatki dla najzamożniejszych zaczęły spadać i zdaniem Piketty’ego są symptomy
świadczące, iż trend ten będzie narastał m.in. z uwagi na mobilność kapitału i konkurencję
ze strony rajów podatkowych. Podatek silnie progresywny zapewniłby również znaczne
obniżenie długu publicznego. Ponadto w ten sposób można dostosować skalę podatkową
do możliwości podatników, a więc zapewnić sprawiedliwość systemu podatkowego, a
także zmniejszyć nierówności społeczno-ekonomiczne. Odwołując się do systemu
podatkowego,

Piketty

porusza

również

kwestię

opodatkowania

korporacji

międzynarodowych. W tym względzie autor uważa, iż należałoby ustanowić jeden podatek
od zysków na poziomie Unii Europejskiej, co w większym stopniu pozwoliłoby
optymalizować opodatkowanie w skali europejskiej, de facto zmniejszając wpływy do
budżetów krajowych186.
Piketty postępuje podobnie jak Keynes, dlatego podatki rozpatrywane są przez nich
jedynie pod kątem ich wpływu na dochody podatników, które stanowią podstawę
konsumpcji, a przez to gloryfikowanego popytu. Bez znaczenia jest w tym ujęciu sposób
dokonywania obniżki lub podwyżki podatków. W ich teorii nie zwraca się uwagi na
różnicę pomiędzy dochodami brutto, a dochodami po opodatkowaniu, koncentrując się
tylko na wysokości dochodu, który tworzy popyt. W takim ujęciu ja jak naśmiewa się
Artur Laffer, ludzie zdają się pracować dlatego, że są miejsca pracy a nie dlatego że
otrzymują płace, a oszczędzają dlatego, ze mają dochody, a nie dlatego, że oszczędności
mogą przynieść im konkretne korzyści w przyszłości187.
Krytyków Thomasa Piketty’ego nie brakuje. Jedni uważają, że tak naprawdę nie
jest on żadnym ekonomistą, lecz doradcą rządów w kwestii jak najlepiej dzielić bogactwo.
Nie doradzając im zresztą czegoś specjalnie nowego, czego by już wcześniej same nie
wiedziały, ale dostarczając „naukowej” legitymizacji starej, dobrej polityce podnoszenia
podatków. Politycy biją mu brawo, gdyż podoba im się jego program politycznoekonomiczny, żaden z nich, co oczywiste, nie przebrnął przez kilkaset stron dzieła,
przeczytali tylko wnioski i propozycje, i wpadli w zachwyt. Inni z kolei zarzucają mu, że
źle odczytuje i źle interpretuje dane statystyczne. Kwestionuje się też jego słynną już
formułę, że r>g, czyli zysk z zainwestowanego kapitału jest wyższy niż wzrost
gospodarczy. Z pewnością może tak być w krótkim okresie czasu, ale długofalowo r=g.
Inni twierdzą, że pojęcie kapitału jest dla niego słowem bez treści, nie operuje żadną jasną
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definicją kapitału, nie rozumie istotnej roli akumulacji kapitału w produkcji i rozwoju
gospodarczym, błędnie rozumie teorię zysku oraz teorię oszczędności i inwestycji, nie wie
skąd się bierze wzrost produktywności, nie rozumie jak powstaje bogactwo, nie wie co
determinuje zysk z kapitału. Z jego wywodów wynika absurdalny wniosek, że możliwe
jest zwiększenie produktywności, wprowadzenie nowych technologii, wzrost gospodarczy
bez akumulacji kapitału, ba w ogóle bez kapitału. Przeszacowuje też dwukrotnie ilość
kapitału, ponieważ do kapitału zalicza posiadane domy, posiadłości i nieruchomości, które
w rzeczywistości są dobrami konsumpcyjnymi podobnie jak samochody czy meble itd.
Wykazuje pewną znajomość koncepcji Davida Ricardo, ale nie zna zasadniczego wkładu
Ricardo do teorii akumulacji kapitału, zaprzeczającej całkowicie jego teorii188.
Piketty celowo dąży do powstrzymywania akumulacji kapitału za pomocą stawek
podatku dochodowego na poziomie 80% . Dąży również do zniszczenia zgromadzonego
kapitału poprzez opodatkowanie go według stawek na poziome 10% rocznie. Gdyby jego
propozycje zostały przyjęcie stanowiłyby poważny dodatek do destrukcyjnych sił
odpowiedzialnych za stan stagnacji i dekoniunktury. Popchnąłby one system gospodarczy
w kierunku znacznie bardziej dramatycznego spadku. Gdyby zalecany przez Piketty’ego
program został przyjęty, jego konsekwencje byłyby w takim samym stopniu
niszczycielskie, w jakim niewielka jest jego wiedza w dziedzice dogłębnej teorii
ekonomicznej. Powszechny sukces jego książki, podobnie zresztą jak Keynesa, jest miarą
ekonomicznej ignorancji naszych czasów Poparcie udzielone jego pracy powinno być
odbierane jako dowód ekonomicznej niewiedzy, tych którzy ją wyrazili189.
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2.3. Współczesna myśl neoliberalna w zakresie opodatkowania dochodu
Na przełomie lat 30. i 40. XX wieku ciężar walki z interwencjonizmem
państwowym wzięli na siebie przedstawiciele tzw. Austriackiej Szkoły Ekonomii –
ekonomiści z Uniwersytetu w Wiedniu – Ludwig von Mises oraz Friedrich August von
Hayek. W roku 1949 ukazała się książka von Misesa Ludzkie działanie. Seymour E. Harris
nazwał ją „Manifestem kapitalistycznym”. Mises bronił tradycyjnego kapitalizmu
wolnorynkowego i jego podstaw filozoficznych. Jego zdaniem interwencjonizm nie jest
system ekonomicznym, to znaczy nie jest metodą umożliwiającą ludziom osiąganie celów
gospodarczych. Jest on zaledwie zbiorem procedur utrudniających funkcjonowanie
gospodarki rynkowej, a w rezultacie niszczący ją. Przeszkadza on produkcji i ogranicza
możliwości zaspokajania potrzeb. Nie czyni on ludzi bogatszymi, lecz biedniejszym.
Oczywiście działania państwa mogą poprawić na jakiś czas sytuację wybranej grupy
społecznej, jednak zawsze dzieje się to kosztem innych grup. Wbrew twierdzeniom
zwolenników interwencjonizmu, to nie egoistyczne interesy różnych grup społecznych
wymagają gospodarki wolnorynkowej ale dobro ogółu. Działania interwencjonistyczne są
korzystne dla wąskich grup beneficjentów. Dlatego państwo musi podejmować dużo takich
działań, za każdym razem w interesie innej grupy. Za każdym razem każda z nich coś
zyskuje w wyniku jakiegoś działania, lecz traci w wyniku innych działań, które
uprzywilejowują inne grupy. Mises rozpatruje poczynania interwencjonistyczne nie tylko z
punktu widzenia ich skutków ekonomicznych, ale także politycznych 190. „Według idei
tkwiącej u podstaw władzy reprezentacyjnej, członkowie parlamentu mają reprezentować
cały naród, a nie poszczególne regiony, czy partykularne interesy grup wyborców. Jednak
parlamenty krajów interwencjonistycznych całkowicie odbiegają od tego ideału (…).
Każda zaproponowana ustawa i każdy przedsięwzięty krok wykonawczy osadzana są przez
polityków jedną miara: co to daje moim wyborcom i grupom nacisku, od których zależę.
W ten sposób interwencjonizm przeistoczył rząd parlamentarny w rząd lobbystyczny”191.
W swojej książce Socjalizm, Mises umieścił rozdział, który nazwał destrukcjonizm.
Określenie to później uległo zmianie, przyjmując nazwę państwa opiekuńczego. Wśród
rodzajów polityki ekonomicznej, które uważał on za destrukcyjne w ich oddziaływaniu na
porządek społeczny, były: obowiązkowe ubezpieczenia socjalne, polityka podatkowa,
która była używana albo do konfiskowania dochodów i bogactwa, albo do ich
190
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redystrybucji pomiędzy segmentami społeczeństwa, prawo pracy, związki zawodowe,
kontrolujące ceny i godziny pracy192. Wymienione wyżej elementy destabilizują moralność
i ekonomiczny fundament społeczeństwa. Dzięki nim jednostki tracą sens własnej
odpowiedzialności i coraz bardziej rozglądają się za zyskiem niepochodzącym z ich
działalności na rynku, lecz z nadużyć i manipulacji przepisów. Z każdym krokiem
oddalającym od rynkowego użycia zasobów i dochodów, państwo zwiększa swoje wpływy
i kontrole. Są one upolitycznione w takim stopniu, w jakim państwo interweniuje w
sprawy rynku. Z tego powodu Mises uważał, iż wszelki interwencjonizm prowadzi do
socjalizmu – „innej drogi niewolnictwa”193.
Podatki według Misesa mogą być konieczne do sfinansowania ograniczonych, a
jednak potrzebnych funkcji rządu, skierowanych do ochrony indywidualnych swobód i
mienia, lecz Mises przestrzegał, że kiedy wychodzą poza ograniczony poziom
rzeczywiście

niezbędny

w

wolnorynkowym

społeczeństwie,

wtedy

zagraża

to

funkcjonowaniu lub nawet może prowadzić do upadku ekonomii rynkowej194. Tak więc,
progresywny podatek dochodowy karze za sukces i osiągniecia, uzyskane przez pewna
część społeczeństwa w zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Jako tako redukuje inicjatywę
do oszczędzania, inwestowania i pracy. Końcowym rezultatem jest spowolnienie
formowania się kapitału, innowacji technologicznych oraz przedsiębiorczości w rozwoju
ekonomicznym społeczeństwa195. Ostatecznie, całkowicie konfiskujące podatki maja za cel
rzeczywistą destrukcję ekonomii rynkowej, poprzez rozprowadzenie bogactw i własności z
oczywistym lub domniemanym celem przekazania inicjatywy w ręce rządu196.
Z punktu widzenia analizy podatkowej najważniejsze wydają się spostrzeżenia von
Misesa dotyczące natury ludzkiego działania i zniekształcającego wpływu podatków na
dokonywane przez ludzi wybory197. Mises preferował pracę intelektualisty i nie zajmował
się politycznym propagowaniem swoich idei, dlatego większy rozgłos zdobyła
opublikowana w roku 1944 książka Friedricha von Hayeka – Droga do wolności198.
Podobnie jak L. von Mises i wielu innych liberałów, Hayek głosił postulat równości
wobec prawa. Dla niego równość wobec prawa nie była równoznaczna z równością
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ekonomiczną. W szczególności twierdził, że państwo nie powinno zniekształcać
mechanizmu rynkowego, przez realizowanie funkcji redystrybucyjnej. W swych pracach
wyraźnie nawiązywał do doktryny A. Smitha, w szczególności preferował ideę
„niewidzialnej ręki rynku”. Angażowanie się państwa w działalność gospodarczą było dla
niego równoznaczne z zagorzeniem dla wolności człowieka. Wolność człowieka, tak jak
własność, traktował jako dobro najwyższe199. Warto w tym miejscy zacytować jego
następującą wypowiedź: „co nasze pokolenie zapomniało, to fakt, że system własności
prywatnej jest najwyższym gwarantem wolności, nie tylko dla tych, którzy tę własność
mają, ale przede wszystkim dla tych, którzy jej nie mają”200. Godnym podkreślenia jest
fakt, że Hayek poglądy swe głosił w okresie gdy dominującą i nawet stosowaną była teoria
J.M. Keynesa, otwierając tym samym spór, który zdefiniował współczesną ekonomię.
Konflikt między Keynesem, a Hayekiem nie zakończył się jednoznacznym zwycięstwem
żadnej ze stron. Najpierw wygranym wydawał się Keynes, którego pomysły leżały u
podstaw polityki gospodarczej stosowanej przez wiele krajów Zachodu do lat 60. Potem
nastała era deregulacji spod znaku Reagana i Thatcher, gdy królem był Hayek. W praktyce
politycznej jednak nadal niestety triumfuje Keynes.
Argumenty Hayeka przeciwko interwencjonizmowi opierają się na przesłankach
metodologicznych i filozoficznych. Po pierwsze racjonalne planowanie w gospodarce jest
ogólnie niemożliwe ze względu na charakter ludzkiego poznania i wiedzy, która nigdy nie
jest dana jednemu człowiekowi, czy nawet grupie osób, w postaci skoncentrowanej, lecz
jest wypadkową wiedzy indywidualnej setek tysięcy podmiotów obecnych na rynku. Nie
jest to teoretyczna wiedza eksperta, lecz suma praktycznej wiedzy przedsiębiorców.
Informacje, na podstawie których jednostki podejmują decyzje, przekazywane są im przez
rynek za pośrednictwem cen. Zaburzanie mechanizmu kształtowania się cen na skutek
interwencjonistycznej polityki rządu, deformuje dane, na podstawie których podejmowane
są decyzje gospodarcze. Po drugie działania interwencjonistyczne państwa zagrażają, w
dłuższej perspektywie, ludzkiej wolności. Każdy interwencjonizm, chociażby powzięty był
początkowo w minimalnym zakresie, prowadzi siłą rzeczy do kolektywizmu. Nie ma
bowiem drogi pośredniej pomiędzy systemem wolnej konkurencji, a całkowitą
kolektywizacją życia. Raz podjęte działania interwencjonistyczne stwarzają sytuacje, w
których po pewnym czasie zmuszeni jesteśmy regulować więcej zjawisk, niż początkowo
zamierzaliśmy. Nie możemy wówczas ograniczyć tych działań tylko do wybranych sfer
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naszego życia, jak tego byśmy pragnęli, lecz musimy regulować je wszystkie. Prędzej czy
później kończy się to całkowitym zniewoleniem jednostki.
Hayek był zdecydowanym przeciwnikiem podatku progresywnego, „nawet w
najbardziej skrajnej postaci opodatkowanie progresywne nigdy nie posunęło się tak daleko,
że przetrwanie stało się trudniejsze dla jeszcze nieopodatkowanych bogatych niż dla
biednych”201. Jednoznacznie negując słuszność progresywnego systemu podatkowego
podkreśla, że jest to niezgodne z fundamentalną zasadą równości wobec prawa. Hayek
opowiada się za systemem opodatkowania proporcjonalnego. Ponadto uważa za konieczne
ustalenie maksymalnej stopy podatku bezpośredniego. Proponuje, by tą granicą był procent
dochodu narodowego, który państwo przejmuje w ramach podatków. Hayek upatruje
największe niebezpieczeństwo w redystrybucji dochodów, dokonującej się przez system
podatkowy, ubezpieczeniowy, politykę rolną i mieszkaniową. Polityka państwa dobrobytu
zagraża, jego zdaniem, wolności i cywilizacji. Autor jest zwolennikiem koncepcji
sprawiedliwości komutatywnej, czyli podziału dochodów za pośrednictwem mechanizmu
rynkowego, zgodnie z wartością, którą poszczególne usługi mają dla innych202.
Sprzeciwiając się progresywnemu opodatkowaniu Hayek argumentował, że pociąga ono za
sobą nierówne traktowanie obywateli. Według niego państwo ma prawa żądać równego
udziału w majątki każdego człowieka i niczego ponad to203.
Po drugiej wojnie światowej praktyka gospodarcza większości państw została
zdominowana przez teorie interwencjonistyczne. Jednakże zaowocowało to pod koniec lat
70. XX wieku nie tylko horrendalnymi podatkami204, ale także stagnacją gospodarczą,
inflacją i bezrobociem. W efekcie czego, jak pisze Wojciech Bieńkowski, nastąpiły dwa
negatywne zjawiska jednocześnie. Po pierwsze, ogólny, przeciętny poziom opodatkowania
dochodów ludności przekroczył poziom opłacalny (według teorii optymalnego
opodatkowania suma podatków nie powinna przekroczyć 1/3 dochodów). Po drugie, skala
wysokich podatków krańcowych zaczęła działać coraz bardziej antymotywacyjnie. W
takiej sytuacji zaczęto wnikliwie studiować prace teoretyków broniących klasycznych
zasad ekonomii, którzy utrzymywali, że ingerencja państwa w życie ekonomiczne jest nie
tylko kosztowna, ale także mało skuteczna. Ich zdaniem nawet niesprawny rynek jest i tak
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bardziej sprawny niż niesprawny rząd, który z definicji być nie może. Społeczeństwo
natomiast lepiej sobie samo radzi z rozwiązywaniem kwestii socjalnych, niż robią to
wyspecjalizowane agendy rządowe205. Lata 80. i 90. XX wieku przyniosły, więc ważne
teorie

ekonomiczne

podważające

idee

interwencjonizmu

państwowego.

Wśród

ekonomistów, którzy je reprezentowali i którzy jednocześnie odrzucali progresję,
proponując opodatkowanie proporcjonalne, najciekawszą argumentację przedstawili
naukowcy związani z nurtem neoklasycznym: Milton Friedman, George Gilder i Assar
Lindbeck. Ze względu na wielką różnorodność oraz przede wszystkim ekonomiczny
charakter argumentacji uzasadnione się wydaje szersze przedziwnie tego zagadnienia206.
Duży wpływ na upowszechnienie się nowego nurtu miały poglądy i koncepcja
amerykańskiego ekonomisty Miltona Friedmana, laureata nagrody Nobla w 1976 r. W
artykule opublikowanym w 1968 r. w American Economic Review, M. Friedman podjął
ostra polemikę ze zwolennikami interwencjonizmu państwowego. Postulował wydatne
ograniczenie roli polityki fiskalnej oraz rozszerzenie wpływu mechanizmu rynkowego w
gospodarce. Jego zdaniem, zasadniczym celem polityki gospodarczej powinna być walka z
inflacją. Państwo powinno się więc koncentrować głównie na kontrolowaniu podaży
pieniądza oraz obniżeniu stopy inflacji, która stanowi największe zagorzenie dla
stabilności gospodarki. Kierunek ten, akcentując rolę restrykcyjnej polityki monetarnej,
został określony jako monetaryzm207.
Zdaniem Friedmana najważniejszym składnikiem życia ekonomicznego jest
wolność jednostki w podejmowaniu decyzji mających bezpośredni wpływ na sytuację w
jakiej się znajdują. Wolność ekonomiczna jest ściśle związana z wolnością polityczną, a
nawet jej konstytutywnym warunkiem. Rząd ingerując w procesy rynkowe i naruszając
wolność jednostek w imię zasady równości, tak naprawdę nie jest w stanie tej równości
zapewnić. Społeczeństwo płaci więc cenę ograniczenia wolności, nie otrzymuje w zamian
ekwiwalentu w postaci zwiększonej równości208.
Milton Friedman wyklucza podatek progresywny z samego założenia, nie jest
według niego sprawiedliwe, że ktoś, kto osiąga większe dochody, musi oddawać państwu
procentowo więcej. Złamana jest tu zasada równości wobec prawa i jest to porostu karanie
za pracę. Progresywny podatek dochodowy może być narzędziem zwiększającym ciężary
podatkowe. Dzieje się to wtedy, gdy mimo występowania zjawisk inflacyjnych nie
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rewaloryzuje się progów i limitów podatkowych. Dochodzi wówczas do tzw. taksflacji209.
Rosnąca inflacja powoduje, że wraz ze wzrostem cen rosną dochody nominalne. Wyższe
dochody przenoszą podatników do wyższego poziomu opodatkowania nawet wówczas,
gdy ich realne dochody nie wzrosną. Jeśli, więc wysokość stopy opodatkowania nie
kompensuje przyrostu dochodów uzyskiwanych w wyniki inflacji, obniża się realny
dochód podatnika w stosunku do roku poprzedniego. Inną kwestią jest, że Friedman nie
wierzy w egalitaryzujące możliwości progresji podatkowej, gdyż jest ona osłabiona
poprzez różnego typu przeciwdziałanie podatników. Po pierwsze, zniechęcając do podjęcia
działalności wysoko opodatkowanej, progresja podnosi dochody osiągane w tej
działalności, przez co bardziej nierówny staje się podział przed opodatkowaniem. Po
drugie, dąży się do wprowadzenia innych ustawowych rozwiązań, umożliwiających
uchylanie się od podatków (redukcje stawek podatkowych, wyłącznie z opodatkowania
niektórych dochodów itp.), w rezultacie czego rzeczywiste stawki podatkowe są znacznie
niższe od stawek nominalnych, a ciężar podatkowy rozkłada się nierównomiernie i
przypadkowo. Ludzie znajdujący się w takiej sytuacji ekonomicznej płaca podatki różnej
wysokości, w zależności od źródła ich dochodów i możliwości uchylania się od nich210.
Wreszcie jak pisze Friedman: „gdyby w pełni egzekwować obowiązujące obecnie
(1956 r. wówczas była silna progresja) stawki podatkowe, to ich wpływ na bodźce
ekonomiczne mógłby okazać się tak znaczny, że spowodowałoby to zasadniczy spadek
społecznej efektywności działania. W ten sposób niezgodne z prawem uchylanie się od
płacenia podatków mogłoby stać się podstawą materialnego dobrobytu. Skoro tak,
osiągnięte by to zostało kosztem wielkiego marnotrawstwa zasobów i wprowadzenia
powszechnej nierówności”211.
Ściągane od obywateli podatki służą nieustannemu rozbudowywaniu aparatu
państwa, który nie wnosi w życie społeczne niczego pozytywnego, a przeciwnie - sprzyja
destrukcji. Okresy w dziejach ludzkości, kiedy zadania państwa były maksymalnie
zredukowane, stanowią przykład największej dynamiki rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Ograniczona władza daje jednak niewielkie możliwości działania ludziom, którzy pragną
absolutnego uszczęśliwiania innych. Friedman określa, więc że rząd jest nie tylko
szczególną formą dobrowolnego zrzeszania się ludzi dla realizacji określnych celów, ale
przede wszystkim jest instytucją posiadająca monopol i legitymację używania siły w celu
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narzucania pewnych ograniczeń. Z definicji powinien, więc być w swych działaniach jak
najbardziej ograniczony212.
Niską skuteczność progresji podatkowej w zakresie zmniejszenia dysproporcji
dochodów, a zarazem jej niekorzystne oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych
akcentuje też G. Gilder. Pisze on: „wysoce progresywne stawki podatkowe nie dokonują
redystrybucji dochodów; dokonują redystrybucji podatników, przesunięć z działalności
podlegającej opodatkowaniu do niepodlegającej mu, z inwestowania w kraju do
spekulacyjne zagraniczna walutą, z biur i fabryk na pola golfowe, tereny łowieckie i
tropikalne plaże, z biznesu jawnego i dokumentowanego do podziemia handlowego,
transakcji wyłącznie gotówkowych i naciągania, z aktywnej przedsiębiorczości do
społecznie jałowego, lecz lukratywnego pieniactwa”213.
Ważne spostrzeżenie poczynił też A. Lindbeck, formułując tzw. efekty substytucji,
polegające na zastępowaniu, pod względem progresji podatkowej, jedynych działań
związanych z gospodarowaniem innymi. Najważniejsze z nich to:
 zastępowanie czasy pracy czasem wolnym i reakcją;
 obniżenie intensywności pracy;
 zastępowanie uczestnictwa w rynku działaniami typu „zrób to sam”;
 wzrost

atrakcyjności

zatrudnienia

powiązanego

z

wysokimi

korzyściami

niepieniężnymi;
 erozja rzetelności podatkowej;
 spadek mobilności

pracowników jako skutek osłabionego oddziaływania

przestrzennego zróżnicowania płac;
 ucieczka ludzi o najwyższych dochodach do krajów o łagodniejszych systemach
podatkowych;
 zmniejszenia zainteresowania oszczędzaniem214.
Konkludując, według Lindbecka progresja sprzyja tworzeniu się społeczeństwa o
obniżonej aktywności produkcyjnej, o zwiększonym zainteresowaniu konsumpcją i
korzystaniem z czasu wolnego. Odrzucając z przedstawionych powyżej względów
progresję podatkową, liberałowie proponują w zamian liniowy podatek dochodowy, przy
czy, oprócz jednolitej i umiarkowanej stawki opowiadają się też za poszerzeniem bazy
podatkowej poprzez objęcie opodatkowaniem wszystkich dochodów oraz znoszenie ulg.
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Takie rozwiązanie problemu opodatkowania dochodów osobistych spełnia według
neoklasyków zasadę sprawiedliwości, a także eliminuje wszystkie wady systemu
progresywnego które opisane zostały powyżej215.
Przedstawiając poglądy przedstawicieli nurtu liberalnego nie sposób pominąć
jednego ze współczesnych przeciwników keynesizmu, amerykańskiego ekonomistę i
profesora na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii – Thomas’a Sowell’a. Swoje poglądy
określa jako najbliższe libertarianizmowi, chociaż jak sam twierdzi, mógłby nie zgodzić
się z ruchem libertariańskim w wielu sprawach. W swojej ostatniej książce Ekonomia dla
każdego, przytacza jak obrońcy progresji podatkowej rozumieją wzrost stawek tego
podatku. Kiedy stawki podnosi się o 10%, niektórzy mogą zakładać, że wpływy
podatkowe również wzrosną o 10%. W rzeczywistości jednak więcej osób może porzucić
wówczas trudniejszą do zniesienia jurysdykcję, emigrując do bardziej przyjaznych
podatkowo miejsc. W efekcie czego otrzymywane przez Skarb Państwa pieniądze mogą
nie sprostać oczekiwaniom polityków216.
Sowell zwraca również uwagę, że analizując rozmaitość zasad, jakimi rządzą się
różne rodzaje podatków, można powiedzieć, że obliczenie całkowitego obciążenia jakie
spoczywa na barkach konkretnych osób stanowi nie łatwe zadanie już w samej teorii, a
jeszcze trudniejsze jest w praktyce. Dyskusje wokół problematyki fiskalnej na ogół
uwzględniają aspekt rozkładania obciążeń podatkowych pomiędzy „bogatych” i
„biednych” , podczas gdy w rzeczywistości dużo częściej podatki nakładane są na dochody
niż na majątki. Osoba naprawdę bogata, która posiada wystarczający majtek, żeby nie
musieć pracować do końca życia – może osiągać bardzo niewielki dochód albo nawet nie
mieć go wcale w danym roku. Co więcej, zgromadzone już majętności mogą przez lata
pozostać nietknięte przez podatki. Większość ludzki opisywanych jako „bogaci” w
dyskusjach o systemie podatkowym nie jest w rzeczywistości majętna, a jedynie znalazła
się u szczytu swoich życiowych możliwości zarobkowych, do którego dochodziła
zazwyczaj przez dziesiątki lat pracy za skromniejsze wynagrodzenie, progresywna skala
podatkowa uderza w takie właśnie osoby, a nie w naprawdę bogatych217.
Podsumowując spojrzenia różnych nurtów na kwestie podatkowe warto posłużyć
się stwierdzeniem Rothbarda, według którego wśród wszystkich zasad opodatkowania
progresja podatkowa wzbudza najwięcej kontrowersji. Na czele ataku na nią stanęli
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konserwatywni ekonomiści i nawet jej przeciwnicy musieli niechętnie przyznać, że
zmniejsza ona bodźce do produktywnego działania. Stąd najwięksi propagatorzy
progresywnego opodatkowania kapitału przyznają, że stopień i intensywność progresji
muszą uwzględniać kwestie produktywności. Podatek progresywny oznacza, że człowiek,
który więcej zarabia, zapłaci wyższą stawkę. Innymi słowy, stanowi karę za świadczenie
konsumentom usług, które są wysoko cenione na ryku. Nakładanie kar na ludzi, którzy
najlepiej służbą konsumentom, szkodzi nie tylko im, ale również konsumentom. Dlatego
podatek progresywny niewątpliwe obniża bodźce do wydajnej pracy, osłabia mobilność i
poszukiwaniu zatrudnienia i kreuje elastyczność runku w służbie konsumentom. Nie ma
również wątpliwości, że progresywny podatek dochodowy zmniejsza bodźce do
oszczędzania, gdyż ludzie nie uzyskują zwrotu z inwestycji zgodnych z ich preferencjami
czasowymi; ich zarobek zostanie zmniejszony przez podatek. Zarzuty liberałów, że
podatek progresywny godzi w impuls do pracy i oszczędzania, są prawidłowe, lecz
zazwyczaj niedostatecznie dobitne, gdyż mało kto zdaje sobie sprawę, że sytuacja ta
wynika prosto z samej natury progresji218.
Obecnie po okresie fascynacji interwencjonizmem, można zaobserwować powrót
do poglądów A. Smitha. Odradzanie się teorii liberalnych staje się coraz bardziej
popularnie nie tylko w teorii ekonomii. W świecie nauki nigdy się nie zdarza, aby wracano
do dawnych koncepcji, z drugiej jednak strony jak pisze A. Schaff „jednym ciekawszych
metodologicznie problemów jest analiza recepcji starych pomysłów badawczych w
nowych warunkach historycznych, dlatego jest to to idea stara i nowa zarazem” 219.

218
219

M.N. Rothbard, Interwencjinim, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa 2009, s. 167-168
A. Schaff, Język a poznanie, PWN, Warszawa 1967, s. 11-12

70

ROZDZIAŁ III
WPŁYW OPODATKOWANIA PROGRESYWNEGO DOCHODÓW
NA ZACHOWANIA PODATNIKA I GOSPODARKĘ

3.1. Charakterystyka argumentów stosowania progresji w podatku dochodowym
Do grona zwolenników progresywnego podatku dochodowego należeli i należą
ekonomiści reprezentujący różne szkoły i kierunki ekonomiczne w różnych okresach
historycznych. Absolutną rację ma James Buchanan, że „dyskusja o skali podatkowej i
jego strukturze jest najczęściej dyskusja ideologiczną i odbywa się przez pryzmat
zewnętrznie narzuconych zasad etycznych220. Jak pisze: „Progresja jest zarówno
uzasadniona, jak i poddawana krytyce ze względu na jej zgodność, bądź sprzeczność ze
zbiorem norm, wybranych przez obserwatora. Zawsze gdy w grę wchodzą sądy
wartościujące, autentyczna analiza naukowa się kończy. Liczby jednak są bardziej
obiektywne, niż normy i dlatego należy się im przyjrzeć bliżej w analizie stawek
podatkowych221.
Zwolennicy progresywnego podatku dochodowego stosują najczęściej sześć
argumentów broniących tego podatku, mianowicie:
1. Progresja podatkowa występuje w większości cywilizowanych państw.
2. W liniowym opodatkowaniu dochodów najbardziej korzystają najbogatsi.
3. Za

progresywnym

opodatkowaniem

dochodów

opowiada

się

większość

społeczeństwa.
4. System podatkowy powinien służyć redystrybucji dochodu narodowego, a nie
wyłącznie gromadzeniu przez państwo środków finansowych.
5. Podatek progresywny jest bardziej sprawiedliwy od liniowego, a jeśli nawet
progresja sama w sobie w relacji do podatku dochodowego jest niesprawiedliwa, to
wyrównuje jeszcze większą niesprawiedliwość, jaką jest niekorzystne dla
najuboższych opodatkowanie proporcjonalne.
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6. Za podatkiem progresywnym przemawia teoria malejącej użyteczności krańcowej
oraz teoria zdolności płatniczej i to nie zależnie od pojmowania idei
sprawiedliwości222.
Analizując powyższe argumenty należy stwierdzić, że tylko pierwsze trzy są
weryfikowalne. Natomiast pozostałe trzy mają charakter aksjologiczny, przez co nie ma
możliwości ich weryfikacji i przypisania prawdziwości w sensie logicznym. Ponadto tylko
argument pierwszy można uznać prawdziwy. Drugi na bazie amerykańskich doświadczeń
historycznych niewątpliwie jest argumentem fałszywym Argument trzeci ze względu na
zwiększającą się liczbę zwolenników proporcjonalnego opodatkowania staję się również
fałszywy. Z pewnością trzeba się zgodzić, że progresywny podatek dochodowy występuje
w większości państw, ale należy pamiętać, że występują coraz bardziej efektowne próby
zastąpienia go podatkiem liniowym (nie tylko małych krajach jak Estonia, Litwa, czy
Łotwa, ale również w dużych, jak Rosja). Poza tym, sam fakt istnienia progresji
podatkowej w większości państw nie może stanowić wyłącznego argumentu za jego
stosowaniem. Trzeba rozważyć jego wady oraz zalety (jeżeli takie są) w stosunku do
pozostałych form opodatkowania dochodów, aby można było się odnieść się do jego
przydatności wobec gospodarki i finansów publicznych. Co do faktu, czy podatki powinny
służyć redystrybucji dochodu narodowego zdania wśród ekonomistów są bardzo
podzielone, zależnie od reprezentowanego nurtu, co zostało zaznaczone już w poprzednim
rozdziale. Nawet, jeżeli przyznamy rację, że we współczesnym świecie pewien zakres
redystrybucji jest pożądany, to należy zauważyć, że można ją skuteczniej prowadzić za
pomocą innych instrumentów finansów publicznych, niż podatek dochodowy. System
podatkowy powinien być skonstruowany w taki sposób aby państwo uzyskiwało
najwyższy, konieczny dochód przy zachowaniu najniższych kosztów i w ten sposób
uzyskane środki mogło przeznaczyć na wybrane cele społeczne. Jak słusznie zauważa R.
Gwiazdowski i trudno się z nim nie zgodzić, „jeżeli jeden podatek sam w sobie ma służyć
kilku celom na raz, to najczęściej nie jest w stanie dobrze spełnić żadnego ze stawianych
przed nim zadań”223. Przyjęcie poglądu, że podatki powinny służyć jako narzędzie
redystrybucji

z

pewnością,

nie

może

stanowić

wystarczającego

argumentu

przemawiającego na rzecz stosowania progresji podatkowej224.

222

R. Gwiazdowski, Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania…, dz. cyt., s. 22-23
R. Gwiazdowski, Równość i niesprawiedliwość…, dz. cyt., s. 149-150
224
R. Gwiazdowski, Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania…, dz. cyt., s. 23
223

72

Wielu zwolenników progresywnego opodatkowania dochodów posługuję się
również argumentami jego rzekomej sprawiedliwości i jednocześnie niesprawiedliwości
konkurencyjnych form opodatkowania oraz faktu, że progresja podatkowa ma zrównywać
nierówności społeczne. Te dwa argumenty są tak często potwarze i z taką determinacją
przez zwolenników progresji, że muszą stać się przedmiotem głębszej analizy.
Należy w tym miejscu ponownie przywołać wspominanego już Thomasa
Piketty’ego, który twierdzi, że nierówności rosną za szybko. Autor Kapitału XXI wieku nie
zajmuje się jednak żadną z naturalnych przyczyn występowania nierówności, jak również
nie poświęca specjalnie miejsca nierównością samych dochodów, które są następstwem
naturalnych przyczyn. Piketty skupia się natomiast na nierównościach majątkowych, do
których prowadzi trwałe gromadzenie oszczędności przez zamożniejszych i ich
przekazywanie następnym pokoleniom. Trzeba jednak zacząć od spostrzeżenia, że
podstawowa teza Piketty’ego o pogłębiających się nierównościach jest nieprawdziwa.
Pokazuje to prosta relacja liczby biednych do ogólnej liczny ludności świata. Wskaźnik ten
wyraźnie maleje w ostatnich 200 latach225.
Wykres 1: Udział ludności o dochodzie poniżej 1 USD dziennie (PPP) w stosunku
do ludności świata.

Źródło: kwasnicki.prawo.uni,wroc.pl/todownload/globalizacja_bieda.pdf. [09.04.2018]

Uznając jako granicę biedy 1 dolar, możemy stwierdzić, że przed rewolucją
przemysłową w XVII wieku niemalże cały świat żył w biedzie. W okresie rewolucji
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przemysłowej stosunek ludzi biednych w ogólnej liczy ludności świata zaczął powoli
spadać, tak że na początku XIX w. ok. 80% ludności żyło w biedzie. Przez cały wiek XIX i
XX tendencja ta się utrzymywała. Pod koniec XIX w. wskaźnik ten osiągnął wartość 65%,
a sto lat później ok. 20% skutkując niespotykanym w historii rozwoju wzrostem liczny
ludności świata226.
Również przewidywana liczna ludzi żyjących w ubóstwie do 2030 roku także
będzie się zmniejszać, co przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2: Przewidywana liczna ludzi żyjących w ubóstwie do 2030 roku.

dane szacunkowe
dane oficjalne
Źródło: R. Gwiazdowski, Sprawiedliwość i niesprawiedliwość, dz. cyt., s. 23

Ponadto Bank Światowy, który jeszcze w 1980 r. szacował, ze w skrajnym
ubóstwie żyje połowa ludności świata, w 2015 r. stwierdził już, że liczna ta spadła już
poniżej 10% pomimo, że globalna liczba ludności wzrosła o ponad 3 mld. (60%)227.
Analizując przytoczone dane zauważmy, że nic się nie zgadza w twierdzeniach
Piketty’ego. Pokazuje to, że zwolennikom równości nie chodzi jednak o fakty, ale o ideę a
dokładniej o ideologię, w myśl której to państwo ma wziąć na siebie ciężar wszelkiej walki
z nierównościami.
Chris Giles z Financial Times udowodnił, że dane, które zamieścił Thomas Piketty
w swej książce, różnią się od tych zamieszczonych w źródłach, na które się powoływał.
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Skorygowane przez Gilesa wykresy wykazują, na przykład, że w Wielkiej Brytanii,
Europie i Stanach Zjednoczonych, w ostatnich 50 latach nierówności nie rosły, jak to
sugeruje Piketty, ale malały. Zaś Phillip Magness, podsumowując swoje zastrzeżenia
względem teorii Piketty’ego, stwierdził wprost, że tak długo torturował on swoje dane, aż
wreszcie wyszło mu to czego oczekiwał228.
Jak pisze Arkadiusz Sieroń z Uniwersytetu Wrocławskiego: „Nierówności
dochodowe same w sobie nie stanowią problemu. Gospodarka nie jest bowiem grą o sumie
zerowej czy tortem o stałej wielkości, zatem kawałek jednej osoby, czyli jej dochód, nie
oznacza mniejszej części dla pozostałych jednostek. Mniejsze zarobki bogatych nie
pomogłyby biednym. Tylko retorycznie można zadać pytanie, w jaki sposób upadek WalMarta, bankructwo Buffeta, czy Microsoftu mogłyby pomóc biednym? Dla jednostek
zasadniczo bardziej liczy się ich absolutna sytuacja, a nie relatywna pozycja w
statystycznej tabeli dochodów”229. Pewien poziom nierówności zawsze będzie istniał.
Istnieją ku na to trzy główne powody. Po pierwsze, ludzie różnią się od siebie pod
względem ilości wykonywanej pracy, posiadanych zdolności, produktywności oraz
posiadanej ziemi, co wpływa na ich marginalną produktywność i w konsekwencji na
osiągany dochód. Po drugie, produktywność ludzi jest zmienna w czasie. Zgodnie z
koncepcją cyklu życia, na jego początku i pod koniec ludzie osiągają mniejsze dochody niż
w okresie swoich najlepszych lat produkcyjnych i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Na
początku jest finansowana własna konsumpcja długiem, natomiast na starość jest
konsumowany zgromadzony majątek.

Statystyki

jednak

obrazujące

nierówności

dochodowe biorą pod uwagę wyłącznie roczny dochód. Stanowią zatem jakby obraz
dynamicznej gospodarki, w której to nieustannie trwa proces awansu społecznego, a zatem
przeszacowują poziom nierówności dochodowych. I po trzecie, niektórych ludzi cechuje
wyższa skłonność do oszczędzania, a wiec będą bardziej powiększać swój majątek, który
będzie wytwarzał dodatkowy dochód w przyszłości230.
Warto również zwrócić uwagę za T. Sowellem, na fakt, że nawet tak powszechne
pojęcia jak „bogaci” i „biedni” są rzadko definiowane i często są używane w nielogiczny
sposób. Mówiąc o bogatych mamy na myśli ludzi posiadających duże zasoby. Jednak
większość danych statystycznych używanych w trakcie dyskusji o ludziach bogatych nie
dotyczy akumulacji bogactwa, lecz bieżących przepływów dochodu mających miejsce w
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określonym roku. Analogicznie biedni są zazwyczaj definiowani za pomocą wielkości
bieżącego dochodu, niż na podstawie rozmiarów bogactwa, które udało im się zgromadzać
lub tego, które ich ominęło. Dochód i bogactwo są nie tylko odmiennymi pojęciami z
samej swojej istoty, lecz różnią się także w sensie, do kogo i w jakich ilościach należą
walory składające się na każdą z tych kategorii. W związku z powyższym należy
podchodzić do tych pojęć z odpowiednią rozwagą231.
Praktyka zdecydowanie dowodzi, że progresja podatkowa nierówności nie obniża.
Zwolennicy progresji proponują, więc ją zaostrzyć, zgodnie z poglądem, że skoro nie
działa, to znaczy, że jest za niska. Jak wyjaśniał H. Peyton Young, podatek, który jest
„łagodnie” progresywny, nie ma wystarczającej siły, aby istotnie zmienić rozkład
dochodów. Podobnie zresztą mówiono kiedyś o pomocy społecznej, że musi być
wystarczająco duża żeby mogła być zauważalna232.
Najbardziej pouczającym przykładem absurdu przytoczonej teorii stanowi Wielka
Brytania, która w XIX wieku stosowała zasadę równości szans. Po II wojnie światowej
wprowadzono tam jeden za drugim środki, które miały odbierać bogatym i dawać ubogim.
Podatek dochodowy wzrósł tam do tego stopnia, że osiągnął charakterystyczny szczyt w
wysokości aż 98% od dochodu z własności i 86% od dochodów zapracowanych. Ponadto
uzupełniono to jeszcze cięższym podatkiem spadkowym. Znacznie rozszerzano zakres
usług państwowej służby zdrowia, budownictwa mieszkaniowego oraz innych świadczeń
opieki społecznej, jak wpłat dla bezrobotnych i ludzi starszych. Rezultaty takiej polityki
znacznie różniły się od tych, jakie zamierzały osiągnąć osoby, które były przeciwne
istniejącej od wieków strukturze kasowej w Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono poważną
redystrybucję bogactwa, ale końcowym rezultatem nie był wcale podział egalitarny. Jak
trafnie zauważył M. Friedmann: „Dążenie do osiągnięcia równości nie powidło się w
Wielkiej Brytanii nie dlatego, że zastosowano złe środki, choć pewnością i takie były; nie
dlatego, że źle nimi zarządzano, choć i to miało z pewnością miejsce; i nie dlatego
wreszcie, że robili to nieodpowiedni ludzie, choć i tacy bez wątpienia się zdarzali. Podłoże
niepowodzenia były bardziej decydujące, bowiem przyjęty kierunek nie liczył się z
najbardziej pirytowymi instynktami człowieka”233. Przytaczając słowa Adama Smitha: „z
właściwym każdemu człowiekowi nieustannym i ciągłym dążeniem do tego, by poprawić
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swój byt”234. Kiedy istniejące prawo utrudnia ludziom spełnienie wyznawanych przez nich
wartości, wówczas ludzie starają się je obchodzić. Robią to łamiąc je lub opuszczając kraj.
Tylko nieliczni akceptują normę moralną, która stara się usprawiedliwiać zmuszanie ludzi
do oddawania znacznej części wypracowanego dochodu na finansowanie różnych
świadczeń dla nieznanych im osób oraz na cele, które mogą nie akceptować. Dążenie ku
tej normie pozbawiło Wielką Brytanię wielu wykształcanych, najzdolniejszych i
energicznych obywateli. Wielu z nich wyjechało do Stanów Zjednoczonych lub innych
krajów, dających większe możliwości do spożytkowania własnego talentu235.
Drugą znaczącą kwestią podejmowaną przez zwolenników progresywnego
opodatkowania jest jego rzekoma sprawiedliwość społeczna. Literatura przedmiotu w tym
zakresie jest bardzo bogata, a opinie różnych teoretyków są tak różne, że nawet wyraźnej i
powszechnie obowiązującej definicji samej sprawiedliwości do dziś nie udało się
stworzyć. Przez ten fakt tym bardziej trudno przyjąć jest jakąkolwiek koncepcję
sprawiedliwości za podstawę konstrukcji podatkowych. Nawet jeśli uznamy którąkolwiek
z nich za bardziej precyzyjną od pozostałych to jej znaczenie z punktu widzenia
konstrukcji przepisów prawa podatkowego będzie raczej znikome. W debatach
podatkowych idea sprawiedliwości przywoływana jest najczęściej jako zasłona
propagandowa dla różnych interesów politycznych i ekonomicznych, co powoduje, że jej
znaczenie jest praktyczne żadne. Jak piszą Hall i Rabushka „politycy i intelektualiści nie
mogą się zdecydować, co jest bardziej sprawiedliwe, ponieważ nie ma na to obiektywnego
kryterium i ponieważ sprawiedliwość kosztuje”236. W takiej sytuacji nie powinno dziwić,
że system podatkowy, który odwołuję się nieustannie do idei sprawiedliwości jest taki zły,
pytając retorycznie, jak można dobrze skonstruować instrument dla osiągnięcia
niezdefiniowanego celu?
W dzisiejszych czasach najwięcej emocji i sporów wzbudza koncepcja
sprawiedliwości Johna Rowlsa, zawarta w jego fundamentalnym dziele Teoria
sprawiedliwości. Teoria ta wywarła ogromny wpływ na rozwój współczesnej doktryny
neoliberalnej oraz odegrała istotną role w rozumieniu idei sprawiedliwości. Dzieło J.
Rowlsa potraktowane zostało jako „odrodzenie filozofii politycznej XXI wieku”237.
Głoszona przez Rowlsa teoria sprawiedliwości znalazła grono gorliwych zwolenników, jak
i zagorzałych przeciwników. Część z nich oprała swoją wizję na koncepcji Rowlsa,
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podczas gdy inni jako podstawę do swoich naukowych dociekań przyjęli krytykę jego
koncepcji238.
Zaproponowany przez Rowlsa system sprawiedliwości oparty został na
mechanizmie korygującym rezultaty sił wolnorynkowych. Służyć temu ma wiele
instrumentów, m.in.: korekta cen, zapewnianie pełnego zatrudnienia, minimum socjalnego,
regulacji praw własności, a także redystrybucja bogactwa pomiędzy poszczególnych
członków społeczeństwa. Realizując te zadania państwo posługuje się miedzy innymi
podatkami i subsydiami. Podatki zostały potraktowane przez Rowlsa jako instrument, za
pomocą którego można dokonywać naprawy bogactwa oraz zapewniać jego dalszą
dystrybucje. Podsumowując należy stwierdzić, że państwo sprawiedliwe jest dla niego
państwem opiekuńczym, w którym następuje korekta dochodów społeczeństwa przy
pomocy instrumentów finansowych239.
Dla uzupełnienia powyższych rozważań należy również wspomnieć o próbie
rozwiązania problemu sprawiedliwości w poglądach amerykańskiego filozofa i profesora
na Uniwersytecie Harvarda - Roberta Notzika. Jego książka Anarchia, państwo i utopia
stanowiła libertariańską odpowiedź na Teorię sprawiedliwości Johna Rawlsa. Notzik
poddał bowiem gruntownej krytyce teorię sprawiedliwości zaprezentowaną przez Rowlsa.
Uważał, że redystrybucyjna funkcja państwa, daje tej instytucji zbyt wiele kompetencji.
Twierdził, że istnieją takie prawa i przynależności jednostki, które nie mogą być
naruszane. Prawa, które posiada każdy człowiek, to prawo do życia, wolności oraz
własności. Podstawy te maja charakter negatywny, co oznacza, ze nie wymagają od innych
osób żadnego działania, np. w zakresie pomocy socjalnej240.
Dyskusja o sprawiedliwości w odniesieniu do progresywnego opodatkowania
dochodów sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy sprawiedliwe jest, aby jedna
osoba, zarabiająca dwa razy więcej od drugiej, płaciła trzy razy większy podatek,
zwłaszcza w świetle postulowanej równocześnie idei równości społecznej. A. Gomułowicz
i J. Małecki twierdzą, że istotą sprawiedliwości podatkowej jest fakt, że „podmioty będący
w jednakowych warunkach ekonomicznych muszą być pod względem podatkowym
traktowane w identyczny sposób”241. Niektórzy wręcz się pytają, skoro ludzie są równi i
każdy ma identyczne prawa polityczne, to dlaczego jeden ma płacić więcej od drugiego?
Podatnicy płacą podatki w różnej wysokości, a prawa mają takie same, mimo że jedna z
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podstawowych zasad demokracji głosi, że jeśli prawo znajdujące zastosowanie do
obywatela A, musi być takie samo dla obywatela B. W kwestiach podatkowych zasada ta
jednak nie obowiązuje. Progresja podatkowa tworzy więc dodatkowo prostą asymetrię
praw i obowiązków. To, że osoba A ma zapłacić więcej od osoby B, da się co najwyżej
obronić pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że będzie miała zapłacić proporcjonalnie
więcej, gdy taka sama dla wszystkich jest stawka podatku, a nie płacona kwota. Po drugie,
że ograniczone są funkcje państwa finansowane z tych podatków242. Jak ktoś zarabia 1000
złotych i płaci 20% podatku, to płaci 200 zł., jak ktoś inny zarabia 2000 zł. i płaci 20%
podarku to płaci 400 zł. Dwa razy więcej zarabia i dwa razy więcej płaci. Można to uznać
za sprawiedliwe zgodnie z teoria „ekwiwalencji świadczeń podatkowych”, według której
podatek jest pewnego rodzaju zapłatą za określone usługi świadczone przez państwo.
Zatem jego wysokość powinna być dostosowana do wartości tych usług243. Teoria ta
traktuje narzędzie podatku jako swoisty synonim „sprawiedliwej ceny”, ponieważ
wysokość podatku jest mierzona według nakładów, jakie państwo ponosi ze względu na
realizację ochrony podatnika i jego majątku oraz według korzyści, jakie dany podatnik
odnosi z działalności państwa244.
W literaturze przedmiotu często spotyka się sugestie, iż należy łączyć aspekt
sprawiedliwości podatkowej ze sprawiedliwością społeczną, stawiając między tymi
pojęciami znak równości. Za sprawiedliwe uznaje się takie podatki, które przestrzegają
zasadę sprawiedliwości społecznej. Problem jednak polega na tym, że zarówno pojęcie
sprawiedliwość podatkowa, jak również pojęcie sprawiedliwość społeczna, przysparza
wiele problemów interpretacyjnych. Ponadto we współczesnych państwach napotykamy
całą skalę trudnych do rozwiązania problemów społecznych, które wynikają między
innymi z rozbudowanych oczekiwań społecznych245. Rozważając to zagadnienie należy
przychylić się do zdania J. Kleera, który uważa, że „pojęcie sprawiedliwości społecznej
zależnie od opcji teoretycznej i ideologicznej ma różne konotacje; częściowo się one
zazębiają, a częściowo wykluczają. Nie ma i nie może być w tej dziedzinie konsensusu”246.
Cytowany autor wskazuje, że pojęcie to ma wyraźny aspekt historyczny i w zależności od
warunków podlega definiowaniu na nowo. Warto także zwrócić uwagę na podejście J.
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Dziewulskiego, według którego sprawiedliwość społeczna „nie ma charakteru prawa
naturalnego ani boskiego. Jest czysto ludzką sprawa, ludzkim wytworem, podobnie zresztą
jak inne idee humanistyczne, religijne i moralne”247. Uważa on, że wbrew
przewidywaniom łatwiej jest zdefiniować pojęcie „niesprawiedliwości społecznej”, która
polega „przede wszystkim na takiej sytuacji ekonomicznej znacznej części społeczeństwa,
która

drastycznie

ogranicza

jej

dostęp

do

historycznie

osiągniętego

poziomu

cywilizacyjnego, spycha ją do jego minimum lub poniżej”. Ponadto sugeruje, z czym
trudno się nie zgodzić, że zarówno „niesprawiedliwość” jak i „sprawiedliwość” ściśle łączą
się z niesprawiedliwością i sprawiedliwością ekonomiczną248.
Warto również zwrócić uwagę na poglądy F. Hayeka na temat sprawiedliwości
społecznej. Uważa on bowiem, że określenie to nie wnosi niczego nowego do pojęcia
samej sprawiedliwości, a przeciwnie dyskredytuje wartości dotąd w nim się mieszczące,
przez co słowo to traci sens. Odwoływanie się do pojęcia „sprawiedliwości społecznej”,
stanowi powrót do norm dawno już w społeczeństwie odrzuconych, a będących
ucieleśnieniem ducha plemiennego. Pojęcie to jest jego zdaniem próbą manipulowania
ludźmi, a właściwe jest dla społeczeństw zamkniętych i zbudowanych na kolektywnych
zasadach249. Jak pisze: Hayek: „Doszedłem do wniosku, że sprawiedliwość społeczna jest
niczym więcej jak pustą formułą używaną, by dowodzić, że szczególne żądanie jest
usprawiedliwione, bez podawania powodu. Powodem, dla którego większość ludzi dalej
mocno wierzy w sprawiedliwość społeczną, nawet po tym jak odkryją, że nie wiedzą
naprawdę, co ten zwrot oznacza, jest fakt, że myślą oni tak – jeżeli prawie każdy wierzy w
taką sprawiedliwość, to coś musi być w tym wyrażeniu”250.
Wysoka progresja podatkowa nie tylko nie sprzyja prawdziwej równości szans, ale
przede wszystkim odbiera szansę osobom chcącym poprawić swoją sytuację materialną. F.
Hayek zauważa, że wysokie stawki opodatkowania progresywnego nie mają żadnego
uzasadnienia

gospodarczego,

a

więc

są

jedynie

wykorzystywanie

w

skrajnie

egalitarystycznych celach. W związku z tym pojawiają się dwa negatywne następstwa. Po
pierwsze „obniżenie mobilności społecznej wskutek tego, że człowiek odnoszący sukcesy
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nie może w praktyce awansować poprzez akumulację majątku. Po drugie „doprowadzenie
do sytuacji, w której z wolnego społeczeństwa została niemalże wyeliminowana jego
najważniejsza postać: człowiek niezależny materialnie, którego istotną rolą, polegającą na
utrzymywaniu wolności opinii i ogólnej atmosfery niezależności od kontroli rządu,
zaczynamy dostrzegać dopiero teraz, gdy znika on ze sceny”251. Można zatem wyobrazić
sobie osobę, która angażuje olbrzymi wysiłek we własną edukację, następnie wytężoną
pracę zawodową i stara się zgromadzić określony majątek. Taka osoba jest karana za
własną aktywność, a progresywna stawka podatkowa uniemożliwia takiej osobie szybsze
poprawienie własnej pozycji materialnej. Wraz ze wzrostem dochodów państwo zaczyna
przejmować coraz większy procent jej dochodów. Jak pisze Hayek: „Głównym problemem
sprawiedliwości społecznej w naszym społeczeństwie jest to, że nie pozwala ona
jednostkom osiągnąć tego, co mogłyby osiągnąć, ponieważ środki na dalsze inwestycje są
im zabierane. Jest to także zastosowanie niewłaściwej zasady do cywilizacji, w której
produktywność jest wysoka, ponieważ dochody są dzielone bardzo nierówno i przez to
skąpe środki są kierowane i ograniczane do tych dziedzin, gdzie przynoszą one możliwie
najwyższe zyski”252.
Podsumowując rozważania dotyczące równości ekonomicznej oraz sprawiedliwości
społecznej w odniesieniu do progresywnego opodatkowania warto zacytować Miltona
Friedmana, który pisał: „Społeczeństwo, które stawia równość – w sensie równości
podziału – przed wolnością, nie zrealizuje ani równości, ani wolności. Użycie siły dla
osiągnięcia równości zniszczy wolność. Siła, użyta dla dobrych celów, znajdzie się w
końcu w rękach ludzi, którzy użyją jej dla realizacji własnych interesów. Natomiast
społeczeństwo, które na pierwszym miejscu stawia wolność, uzyska jako produkt uboczny,
zarówno większą wolność, jak i większą równość. Jakkolwiek jest to produkt uboczny,
większa równość nie jest przypadkiem. Wolne społeczeństwo wyzwala w ludziach energię
i umiejętność w dążeniu do własnych celów. Powstrzymuje arbitralnie szykanowanie
jedynych przez drugich. Wolność oznacza różnorodność, a także i mobilność. Gwarantuje
tym, którzy są obecnie w niekorzystnej sytuacji, szansę zdobycia pozycji uprzywilejowanej
w przyszłości. Pozwala bez mała każdemu, od samego szczytu do samego dołu na
pełniejsze i bogatsze życie”253.
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3.2. Argumenty przeciwników progresywnego podatku dochodowego
Argumenty przeciwników progresywnego opodatkowania dochodów można
podzielić na takie, które odnoszą się do samej istoty progresji oraz takie, które nawiązują
do funkcjonowania progresywnych stawek podatku dochodowego. Louis Thieres wystąpił
przeciwko progresji, z zarzutem, który sformułował w twierdzeniu: „proporcjonalność jest
zasadą, progresja dowolnością”254. Z pewnością należy przyznać rację Adamowowi
Krzyżowskiemu, który stwierdził: „progresja szkodzi biedniejszym, którym ma pomóc.
Zmniejsza możliwość zarobkowania, ogranicza kapitalizację i konsumpcję. Tracą zarobek
ci, którzy dostarczają towarów, zwłaszcza ludziom bogatym, ograniczającym na skutek
nadmiernego opodatkowania swoja konsumpcje i ci, którzy mogliby uzyskać sposobność
zarobkowania z powodu większego nagromadzenia się oszczędności inwestowanych w
zamiarze zapewnienia procentu ich posiadaczom. Znaczna progresja doprowadza do
wyników wprost sprzecznych z jej celem. Zwiększa upadek gospodarczy ku szkodzie
większego zastępu ludzi biedniejszych. Miałaby rację bytu chyba tyko jako kara nałożona
na bogatych”255.
Do najczęściej stawianych ogólnych zarzutów wobec progresji podatkowej, należą:
 szkodzi gospodarce;
 zniechęca do pracy;
 zakłóca proces specjalizacji zawodowej i podziału pracy;
 sprzyja rozwojowi szarej strefy;
 utrudnia inwestycje prywatne;
 wyklucza możliwość całkowitego opodatkowania u źródła256.
Natomiast do najczęstszych zarzutów szczegółowych stawianych konstrukcji
progresywnego podatku dochodowego należy to, że są:
 skomplikowane;
 niezrozumiałe;
 nieefektywne;
 kosztowne257.
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Przede wszystkim podkreśla się, iż progresja podatkowa może okazać się zabójcza
dla gospodarki. Podwyższenie o kilka procent stawki podatkowej dla kilku procent
obywateli jest bezpieczne politycznie, ponieważ nie grozi rewolucją, ale grozi jednak
zastojem ekonomicznym. Postępu gospodarczego nie tworzą bowiem politycy, emeryci,
czy pracownicy deficytowych branż gospodarczych, lecz przedsiębiorcy, menedżerowie,
którym „ma się chcieć”. System podatkowy nie może zabijać ich kreatywności, zniechęcać
do cięższej dalszej pracy, która nie przynosi proporcjonalnych do zwiększonego wysiłku
efektów z uwagi na progresję opodatkowania. Wszelkie próby naprawienia tego stanu
rzeczy sprowadzają się do wprowadzania ulg, które niwelując działanie progresji. Faktem
niebudzącym dyskusji jak, twierdzi Tadeusz Syryjczyk, jest że progresja podatkowa
połączona z możliwościami odpisów neutralizuje się wzajemnie. Dochód ludzi zamożnych
podlega większej progresji i powinni oni płacić od nadwyżek wiesze kwoty, a faktycznie
korzystają z wielu ulg, co powoduje, że podatek ulega obniżeniu. Ponadto podkreśla on, że
możliwość ulg, odpisów i darowizn wprowadza się głównie po to, aby zachęcić
podatników o wyższych dochodach do ich ujawniania. Ustawodawcy nie chodzi o
ukierunkowanie wydatków ludzi na jakieś cele zgodnie polityką państwa, tylko
wprowadza on element polityki fiskalnej, żeby wyeliminować szarą strefę. W wyniku
wprowadzenia ulg mamy do czynienia z sytuacją, w której niezwykle skomplikowany
progresywny system podatkowy staje się w rzeczywistości zbliżony do liniowego258.
Progresywne podatki dochodowe zniechęcają do podejmowania efektywniejszej
pracy. Jak pisał Monteskiusz: „natura jest sprawiedliwa wobec ludzi; nagradza ich trudy,
czyni ich pracowitymi, ponieważ za większą praca idzie większa nagroda. Ale jeśli
samowolna władza odbierze owe przyrodzone nagrody, człowiek wraca do wstrętu do
pracy i próżniactwo zdaje mu się jednym dobrem”259. W pewnym momencie ludzie
zaczynają pytać samych siebie, dlaczego mają pracować sześć miesięcy w roku dla rządu,
a tylko pozostałe sześć dla siebie i rodziny. Progresywne podatki dochodowe, obniżają
przed wszystkim dochody z pracy i kapitału oraz zyski przedsiębiorców, wydają się, jak
piszą Gaudement i Molinier, „czynnikiem maltuzjanizmu ekonomicznego”260. Im więcej
podatnik pracuje i im większe osiąga sukcesy zawodowe, tym wyżej jest opodatkowany.
Czy nie jest to zachęta do tego, aby pracować mniej? Cytując dalej Gaudementa i
Moliniera, „często okazuje się, że przemysłowcy zamiast angażować się w przedsięwzięcie
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co do którego wiedzą, iż w razie powodzenia zyski zostaną w dużej części zaabsorbowane
przed podatek, natomiast w razie niepowodzenia pokryją w całości stratę, wolą zachować
pozycję skromniejszą, lecz pewniejsza. Nierzadko też pracownik odmawia dodatkowej
pracy, wiedząc, że połowę lub nawet więcej uzyskanego za nią wynagrodzenia odda
fiskusowi”261.
Należy także zwrócić uwagę, że progresja podatkowa sprzyja rozwojowi szarej
strefy, ponieważ wraz z jej wzrostem rośnie pokusa uchylania się od opodatkowania.
Skłania też do tego, by pracę dla jednej osoby wykonywały co najmniej dwie, gdy tylko
jest to organizacyjnie możliwe, co rodzi powszechnie znane zjawisko „podstawionej
cioci”, na którą wystawiana jest umowa w zamian za faktycznie wykonująca prace inną
osobę, opodatkowana jest wyższa stawką podatkową. Jeżeli dwóch podatników wykonuje
dokładną taką samą pracę w taki sam sposób i z takim samym efektem i każdy z nich
zarobi w ciągu roku 25 000 złotych i zapłaci podatek w wysokości 5000 zł według stawki
20%, czyli razem zapłacą 10 000 złotych, a trzeci podatnik wykonując taką samą prace
będzie pracował dwa razy wydajniej i efektywniej w związku z czym sam jeden zarobi tyle
samo co tamci dawaj razem, czyli 50 000 złotych, to płacą podatek w takiej samej
wysokości (20%) zapłaci 10 000 złotych – dwa razy więcej od każdego z dwóch
pozostałych z osobna i tyle samo co tamci dwaj razem. Skarb Państwa otrzyma zaś od
takiego samego dochodu taki sam podatek. Z ekonomicznego puntu widzenia nie ma
żadnego powodu, aby ten trzeci podatnik zapłacić miał więcej niż dwaj pozostali razem,
taki zaś jest efekt progresji podatkowej. Jest to nic innego, jak kara za wydajna prace.
Jedynym

racjonalnym

uzasadnieniem

takiego

stanu

rzeczy

może

być

chęć

przeciwdziałania oficjalnemu bezrobociu poprzez ukryte, a więc tworzenie zbędnych z
gospodarczego punktu widzenia miejsc pracy. Sytuacja ta składnia natomiast trzeciego z
podatników do zawarcia porozumienia z pracodawcą, aby wynagrodzenie rozpisał na
niego i „ciocię”, dzięki czemu uniknie progresji podatkowej262.
Fakt, że podatki progresywne negatywnie wpływają na rynek pracy, ma szczególnie
doniosłe znaczenie. Jak pisze Leszek Filipowicz, „jeżeli porównamy oddziaływanie na
podaż pracy dwóch rodzajów podatków, proporcjonalnego i progresywnego, to przy
założeniu, iż obydwa podatki przynoszą państwu te same wpływy, podaż pracy będzie
większa w przypadku podatku proporcjonalnego. Innymi słowy, jeżeli dwa podatki
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przynoszą te same wpływy, lecz w jednym krańcowa stopa opodatkowania jest wyższa niż
w drugim, większa będzie podaż pracy w przypadku ostatniego”263.
Podatek progresywny utrudnia również inwestycje prywatne, gdyż odbiera
podatnikom tę część dochodu, którą na inwestycje mogłaby zostać przeznczona,
pozostawiając w rękach podatników tylko środki wystarczające na konsumpcję. Jak pisał
Henry Hazlitt, „kapitał, który można zaryzykować, niezmiennie kurczy się. Jest
opodatkowany, zanim jeszcze ulegnie akumulacji (…). Kapitałowi, który dostarcza
nowych miejsc pracy, najpierw nie pozwala się zaistnieć, a tę część która mimo to
powstanie, zniechęca się do nowych przedsięwzięć”264.
Istotne znacznie ma również fakt, że progresja podatkowa, bez względu na
wysokość stawek i progów podatkowych, wyklucza możliwość opodatkowania „u źródła”.
Żeby skutecznie opodatkować w sposób progresywny obywatela mającego kilka źródeł
przychodów, trzeba bardzo skutecznie śledzić jego życie, wkraczając coraz dalej w sferę
prywatności. Zwrócił już na to uwagę Monteskiusz, twierdząc, że „podatki dochodowe są
niegodne człowieka wolnego, gdyż ograniczają wolność osobistą”265. Zgadza się z tym
twierdzeniem przywołujący je Adam Krzyżanowski, pisząc, że „przymus zeznawania
wszelkich dochodów i rozchodów jest przymusem udzielania władzom skarbowym wglądu
w sprawy prywatne”266.
Do powszechnych zarzutów dotyczących progresji jako takiej można dodać listę
zarzutów odnoszących się do funkcjonowania systemów podatkowych opartych na
progresji, którą starają się łagodzić liczne ulgi, odpisy, wyłączenia i zwolnienia267. Panuje
przekonanie, że progresywny podatek dochodowy „to kompletny chaos, nie jest
efektywny, nie jest sprawiedliwy, nie jest prosty, nie jest zrozumiały. Sprzyja oszustom i
uchylaniu się od podatków. Czas stracony na wypełnianie formularzy podatkowych,
kosztuje podatnika miliardy. Gospodarka je traci poprzez straty spowodowane lokowaniem
towarów i usług w inwestycje czynione na potrzeby podatkowe, a nie gospodarcze”268. Tę
diagnozę Halla i Rabushki odnosząca się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, możemy
zastosować do wszystkich innych państw, dlatego warto się jej przyjrzeć bliżej.
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Po pierwsze, podatek oparty na progresji z licznymi ulgami jest niezwykle
skomplikowany, co wymaga zatrudniania wysoko opłacanych specjalistów dla jego
stosowania. Kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe muszą być długotrwałe, przez co
także są kosztowne269. „Złożone podatki zachęcają także podatników do szukania
specjalnych rozwiązań oszczędnościowych dla siebie, kosztem pozostałych podatników.
Ponadto zmniejszają zaufanie do rządu, zachęcając do zerwania współpracy z systemem
podatkowym i rozprzestrzeniania się przypadków unikania płacenia podatków”270. Rodzi
się więc pytanie, dlaczego przepisy są tak skomplikowane? M. Friedman, odpowiada, że
leży to w interesie tych, którzy szukają dodatkowych korzyści wprowadzanych do systemu
podatkowego, bądź nie chcą dopuścić do ich wycofania271. Skomplikowany system
podatkowy sprawia, że „niektórzy czerpią korzyści bez ponoszenia kosztów, podczas gdy
inni ponoszą koszty bez odnoszenia korzyści”272.
Po drugie, jest niezrozumiały. Bardzo wiele przepisów jest napisanych w taki
sposób, że nie potrafią ich zrozumieć nie tylko statystyczni podatnicy, ale także specjaliści.
„Najtrudniejsze w świecie zagadnienie do zrozumienia to podatek dochodowy” – miał
powiedzieć Albert Einstein, choć w jego czasach przepisy podatkowe były bez porównania
prostsze. Stopień skomplikowania przepisów ilustruje ankieta przeprowadzana wśród
ekspertów podatkowych przez Money Magazine. Każdego roku magazyn ten rozsyła
deklaracje podatkowe do 50 różnych profesjonalnych doradców podatkowych, aby
przygotowali zeznanie podatkowe dla fikcyjnej rodziny i co roku otrzymuje zestaw
różniących się znacznie odpowiedzi. W jednym roku nie było dwóch takich samych
zeznań, w których ostateczna suma byłaby identyczna, a żadnemu z zaproszonych
fachowców nie udało się otrzymać sumy, którą Money Magazine uznał za poprawnie
wyliczony podatek dochodowy. W dodatku tylko mniej niż jedna czwarta nie pomyliła się
więcej niż o tysiąc dolarów273. Doświadczenie to z całą pewnością nie należy odnieść
wyłącznie do podatków amerykańskich. Jeden przepis może być interpretowany na kilka
różnych sposobów. Ministerstwo Finansów zmienia swoje zdanie na temat ich
interpretacji, a w różnych Izbach Skarbowych wydawane są różne decyzje w identycznych
sytuacjach faktycznych i nawet Naczelny Sąd Administracyjny kreuje sprzeczne ze sobą
wyroki. Jak pisali Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych: „nie jest dobrze dla
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społeczeństwa, gdy prawa są tak obszerne, że trudno je przeczytać, tak niespójne, ze
trudno je zrozumieć, gdy są odwoływane lub modyfikowane jeszcze zanim zostaną
zgłoszone, lub przechodzą nieustannie zmiany, tak że żaden człowiek, który zna prawo
dziś nie będzie mógł przewidzieć jakie będzie ono jutro”274.
Po trzecie progresywny podatek dochodowy jest nieefektywny i niewydajny, gdyż
jest bardzo kosztowny. Z założenia ma pełnić kilka różnych funkcji, lecz nie pełni dobrze
żadnej z nich. Wszelkie ulgi podatkowe nie wywołują pożądanych zachowań podatników,
można więc posłużyć się następującym przykładem: mimo istnienia ulgi budowlanej liczba
budowanych przez lata mieszkań malała, choć rosła jednocześnie liczna podatników z ulgi
tej korzystających; ulgi inwestycyjne nie zwiększają ilości inwestycji. Progresja
podatkowa jest iluzją, gdyż bogatsi korzystają z ulg i płacą mniejszy procent swojego
dochodu od biedniejszych275.
Po czwarte progresywnie opodatkowane w jest jedynie wynagrodzenie ze stosunku
pracy. Należy tu zauważyć, że np., w Polsce znaczny odsetek podatników znajdujących się
w drugim progu skali podatkowej to pracownicy sfery budżetowej. Dzieje się to dlatego,
że pracodawca publiczny nie jest elastyczny co do form zatrudnia pracowników.
Zważywszy jednak, że wynagrodzenia w sektorze publicznym pochodzą w budżetu,
państwo opodatkowuje samo siebie, ponieważ najpierw musi pobrać wyższe podatki, żeby
moc wypłacić wyższe wynagrodzenia, a następnie je opodatkować. Generuje to jedynie
koszty. Drugą grupą najwyraźniej obciążoną progresją są menadżerowie. Pośród polskich
menadżerów rozpowszechniona jest metoda przerzucania podatku na pracodawcę. Ich
wynagrodzenie jest najczęściej negocjowane netto, a więc rośnie brutto po przekroczeniu
w roku podatkowym kolejnego progu podatkowego. W połączniu z innymi podatkami
celowymi obciążającymi wynagrodzenia jakimi są składki ubezpieczeniowe, które de facto
są regresywne, trudno mówić o osiąganiu podstawowego celu progresji podatkowej, jakim,
z założenia jest zwiększenie zakresu tak zwanej sprawiedliwości społecznej 276.
Rodzi się zatem pytanie czy prawodawca powinien podejmować działania
zmierzające do wprowadzenia rzeczywistej progresji podatkowej, czy też może bardziej
wskazane byłoby odejście od kosztownej i niepotrzebnej fikcji utrzymywania głownie z
powodów ideologicznych i politycznych?
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W świetle wskazanych nieefektywności opodatkowania progresywnego główną
ostoją ich zwolenników pozostają wyłącznie emocjonalne argumenty aksjologiczne, które
mają przemawiać na rzecz progresji. Najważniejszym z nich jest wspomniana już rzekoma
sprawiedliwość progresji podatkowej. Andrzej Gomułowicz, który należy do zwolenników
progresji, wskazuje, że „w rzeczywistości brak jest obiektywnej, progresywnej skali
sprawiedliwego rozłożenia obciążeń podatkowych. Poszukiwania doktryny i ustawodawcy
są raczej intuicyjne. Doktryna, domagając się w imię sprawiedliwości progresji
podatkowej, musi być gotowa do tego, aby brać w rachubę niesprawiedliwość, która jest
niekiedy nieunikniona podczas konkretnego kształtowania progresji podatkowej. Z zasady
progresywności

mogą

być

wyprowadzone

skrajne

rozwiązania

związane

z

opodatkowaniem, tzn., że zasada progresywności może być podważona w procesie
ustawodawczym”277.
Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, tak komentuje
progresywny podatek dochodowy: „Elementem nieprzyjaznego systemu gospodarczego są
podatki, które dodatkowo stały się instrumentem toksycznej demagogii partyjnej.
Przedstawia ona biedę jako skutek zbyt małego opodatkowania tych, którzy mają więcej.
Oznaczałoby to, że suma bogactwa w kraju jest stała. W tej sytuacji, wyłącznie zabierając
jednym można poprawić położenie innym. Narzędziem dla „legionu cnotliwych i
szlachetnych polityków” przywracającym sprawiedliwość, jest podatek dochodowy. Jest
największą i najtrwalszą jak do tej pory, zdobyczą ideologii socjalistycznej, która
wprowadziła prawo do cudzego dochodu. Sprowadza się ona wyłącznie do odbierania
bogatszym a biednych od tego nie ubywa. Odwołuje się do najgorszych i najniższych
instynktów drzemiących w człowieku, jak zawiści. Powoduje segregację ekonomiczną
obywateli. Jest w niszczącej moralność społeczeństwa opozycji do chrześcijańskiego
sytemu wartości278.
Oczywistym jest, że progresywny podatek dochodowy utrwala biedę i
rozwarstwienie dochodów, ponieważ to właśnie biedniejszym, progresja blokuje i utrudnia
awans ekonomiczny. Dążąc do poprawy swojego położenia muszą oni zaangażować
nieproporcjonalnie więcej wysiłku i pogodzić się z większą utratą owoców swojej pracy,
przechodząc do wyższej grupy podatkowej. Progresja podatkowa, wbrew zapewnieniom
partyjnych demagogów, przyczynia się do tworzenia uprzywilejowanej grup, chroniąc je
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przed konkurencją ze strony pozostałych warstw społecznych. Gwarantuje im interesy
równie dobrze, jak przyznawane przez polityków członkom tej grupy, koncesje i
licencje279.
Sadowski zwraca również uwagę, że największą jego „polityczna zaletą”, jest
możliwość ustawicznego kontrolowania obywateli. „Tytułem kontroli dochodów,
podsłuchuje się nasze rozmowy, czyta się naszą korespondencję, przeszukuje mieszkania z
użyciem broni ostrej i stosuje się inne techniki operacyjne. W tym świetle, podatek
dochodowy i czynności aparatu skarbowego z nim związane, pełnią funkcje nie tyle
fiskalne, co ewidentnie policyjne. O ile w dawnym systemie, zwanym totalitarnym, policja
polityczna założyła teczki nielicznym, to obecnie w urzędach skarbowych teczki mają bez
mała wszyscy. Dziś, dodatkowo sami na siebie musimy donosić. Zeznania dostarczamy
pod groźbą kar. W dawnym ustroju czyniły wyłącznie oddelegowane do tego służby.
Teraz, niezależnie od swoich antypatii rządowych, każdy ma swoja teczkę” 280.
R. Gwiazdowski wysuwając wiele argumentów przeciwko opodatkowaniu
progresywnemu, które zostały już przytoczone wcześniej, podkreśla przede wszystkim, że
progresja zniechęca do pracy, wpływa negatywnie na proces specjalizacji zawodowej oraz
podział pracy, osłabia bodźce do angażowania się podmiotów produkcyjnie, a także
przyczynia się do rozwoju szarej strefy. Powołuje się przy tym na jedną z podstawkowych
zasad demokracji, jaka jest jednakowe stosowanie prawa do wszystkich obywateli.
Podkreśla, że „w kwestiach podatkowych zasada ta została złamana: bogaty ma zapłacić
więcej”281. Trudno odmówić, wielokrotnie już przytaczanemu autorowi racji.
Jacek Kozik w swojej książce Najlepszy podatek, najmniejszy podatek wylicza
wady obecnego systemu progresywnego, które stanowią podsumowanie wszystkich
argumentów przemawiających przeciw progresji. Do najwyższych z nich należą:
1. Jest wielki demotywatorem do pracy.
2. Sprzyja kombinowaniu i ukrywaniu dochodów. Zachęca ludzi do szukania tzw.
„rajów podatkowych”, do poszukiwania „optymalizacji” obciążeń podatkowych
czy też zwykłego wchodzenia w szarą strefę.
3. Oznacza inwestowanie w działy gospodarki związane z doradztwem podatkowym i
w inwestycje prowadzone wyłącznie dla korzyści podatkowych zamiast w celu
pomnażania dobrobytu.
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4. Oznacza konieczność zatrudniania tysięcy ekspertów, lobbystów, doradców itd.,
których jedynym zadaniem jest takie komplikowanie prawa podatkowego, by sami
czerpali jak najwięcej korzyści z jego tłumaczenia, omijania czy interpretowania.
5. Sprzeciwia się elementarnej sprawiedliwości.
6. Jest bardzo drogi w kontroli i wymaga zaangażowania ogromnego aparatu
skarbowego do sprawdzania, poprawiania i kontrolowania282.
Reasumując system oparty na osobistym progresywnym podatku dochodowym jest
kosztowny nie tylko dla aparatu państwa, ale również dla całego społeczeństwa, ponieważ
płacą za niego wszyscy. Część społeczeństwa powstrzymuje się z jego powodu od
większej aktywności zawodowej lub wchodzi w szarą strefę. Jego szkodliwy charakter jest
widoczny gołym okiem. Jedyną racją jego bytu poza bliżej nieokreśloną ideologią, jest
sprawowanie policyjnego w swej naturze nadzoru nad zachowaniem obywateli.
Powtarzana jak mantra teoria, że podatnicy powinni mieć poczucie obowiązku płacenia
podatków i w ten sposób utrzymywania państwa, ponieważ to rozwija ich instynkt
obywatelski, jest całkowicie bezpodstawne. Jak twierdzili klasycy ekonomii, od Adama
Smitha poczynając, podatki powinny być jak najmniej dotkliwe i jak najmniej odczuwalne.
Podatnik chętniej je płaci, gdy nie wie, że płaci. Takie rozwiązanie wymaga jednak
porzucenia ideologii nakazującej utrzymanie progresji podatkowej. Zważywszy jednak, że
progresja podatkowa nie ma żadnego uzasadnienia, poza rzekomą sprawiedliwością, a ta z
kolei jak się okazuje jest niespójna logicznie, nie ma przeszkód do likwidacji tego typu
narzędzia fiskalnego283.
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3.3. Reakcja podatników na obowiązek podatkowy, a problem progresowego
opodatkowania dochodu
Relacja między wysokością stawek podatkowych, a podatnikami jest wynikiem
różnych reakcji podmiotów płacących podatki na opodatkowanie. Jak zauważył Henry
Hazlitt, „podatki w nieunikniony sposób wpływają na postępowanie tych, od których są
pobierane”284. Reakcje podatników na opodatkowanie mają nie tylko, lub nie zawsze,
podłoże

czystko

ekonomiczne,

bardzo

często

są

to

reakcje

uwarunkowane

psychologicznie. Z jednej strony decydujące znacznie ma dokonywana przez podatnika
ocena jego zdolności do ponoszenia ciężaru podatkowego w odniesieniu do jego własnej
sytuacji ekonomicznej, a z drugiej strony ocena działań państwa podejmowana za
pieniądze podatnika. Jak piesze A. Gomułowicz, „ze względu na uwarunkowania
ekonomiczne i psychologiczne może powstać zjawisko określane w doktrynie, a
potwierdzone w praktyce podatkowej jako „przeciwreakcja” na nacisk fiskalny. Podkreśla
on także, że obie przyczyny – ekonomiczna i psychologiczna są wzajemne uwarunkowane,
mianowicie opodatkowanie napotyka granice psychologiczną, gdy ciężar podatkowy
sprawia, iż efekt opodatkowania nie jest realizowany w zakładanej wysokości”285. Reakcje
podatników zależą od tego, jakie podatki przychodzi im płacić i w jakiej wysokości. Z całą
pewnością można stwierdzić, iż progresja opodatkowania taką „przeciereakcję” wywołuje i
potęguje.
Mirosław Pietrewicz wyróżnia sześć różnych reakcji podajników, mianowicie:
1. dostosowani się do podatku, czyli spełnienie obowiązku podatkowego;
2. przerzucanie podatku;
3. legalne unikanie podarku;
4. nadrobienie podatku;
5. nielegalne uchylanie się od podatku;
6. wycofanie się z działalności będącej przedmiotem opodatkowania286.
Najpowszechniejszą reakcją podatników na opodatkowani jest chęć przerzucania
podatku na kogoś innego. Przerzucalne są nie tylko podatki pośrednie, ale również
bezpośrednie, na czele z podatkiem dochodowym.. Jak zauważył Andrzej Gomułowicz, „o
ile jeszcze do niedawna doktryna podatkowa przerzucalność podatków odniosła jedynie do
opodatkowania pośredniego, o tyle obecnie trudno jest kwestionować tezę, iż dokonuje się
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również przerzucenia ciężarów wynikających opodatkowania bezpośredniego”287. Nie
należy do wyjątków sytuacja, w której wynagrodzenie dobrych i poszukiwanych
pracowników opiera się na kwotę netto, co oznacza, że kwota brutto jest zwiększana waz z
każdym przekroczeniem progu podatkowego. „Kluczowym problemem związanym z
dochodami osiąganymi z tytułu pracy, jest pytanie, czy w przypadku obłożenia podatkiem
dochodowym płac pracowników, wymuszą oni podwyżki płac na przedsiębiorcach, a ci z
kolei czy potrafią przerzucić wzrost kosztów z tytułu płac na ceny produktów i w
ostateczności na konsumenta?” – pyta Stanisław Owsiak288. W skali ogólnej zależy to
oczywiście od stopnia elastyczności popytu o podaży siły roboczej, w poszczególnych
przypadkach od atrakcyjności danego pracownika.
Rozważając problem granic opodatkowania, stajemy przed koniecznością ich
nakreślenia oraz pomiaru. Zazwyczaj sięga się do analizy tzw. „krzywej Laffera”. Artur
Laffer uważany powszechnie za jednego z najbardziej znanych przedstawicieli ekonomii
strony podażowej, podobnie jak inni przedstawiciele tej szkoły, opowiadał się za niskimi
podatkami. Zasłynął przy tym jako twórca krzywej za pomocą której zaprezentował
zależność miedzy dochodami budżetu państwa, a stopą opodatkowania. Z wykresu, jaki
zaprezentował, wynika, że wpływy podatkowe mogą osiągnąć ten sam poziom, zarówno
gdy stopa opodatkowania jest wysoka, jak i gdy jest niska. Należy zatem ograniczyć
wysokość podatków. Wysokie podatki są według A. Laffera równoznaczne z
występowaniem zjawiska preferencji czasu wolnego. Dowodzi, iż obniżenie podatków nie
spowoduje obniżenia wpływów budżetowych, ponieważ redukcja stawek podatkowych
przyczyni się do wzrostu produkcji. Uważał, że tylko niskie podatki sprzyjają motywacji
do pracy, a konsekwencji spadkiem popyty na prace, co wpływa na wielkość podaży.
Punkt maksymalizujący przychodu, zwany punktem nasycenia, jest jednak stosunkowo
trudny do empirycznej weryfikacji289. Według Laffera przy stopach opodatkowania
równych 0, jak i 100% dochody budżetowe z tytułu podatków wyniosą 0. Jeżeli stopa
podatkowa rośnie powyżej 0%, to wzrastają również dochody budżetowe. Gdy jednak
podatki nadmiernie wzrastają, ludzie zaczynają miej pracować, zatem produkcja i dochody
ludności spadają, a w konsekwencji spadają także dochody budżetowe. Kształt krzywej
Laffera w rzeczywistości jest różny dla różnych krajów, systemów podatkowych itd.
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Jednak krzywa ta w prosty sposób pokazuje związek miedzy ciężarami podatkowymi, a
aktywnością gospodarcza, czyli stopniem wykorzystywania zasobów w gospodarce290 .

Rysunek 1: Krzywa Laffera

Źródło: http://prawolaffera.pl/co-to-jest-prawo-laffera/ [16.04.2018]

Współcześnie krzywa Laffera jest oceniana bardzo różnie. M. Belka posłużył się
drastycznym określeniem, że jest to „kuriozalny epizod z pogranicza myśli ekonomicznej i
polityki”291. Trudno jednak przyznać rację temu stwierdzeniu. Nie tak skrajne, ale dość
sceptyczne, stanowisko zajął w tej sprawie S. Owsiak, który uważa, że analizując krzywą,
nie powinno się stosować jej nadinterpretacji, ponieważ granica opodatkowania musi być
rozpatrywana w „aspekcie konkretnego kraju i konkretnego okresu stosowania polityki
fiskalnej”292. Zgodzić się zatem należy ze stwierdzeniem noblisty J.E. Stiglitza, iż trudno
jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące projektowanej stopy
podatkowej, ponieważ odpowiedź taka wymaga badań empirycznych 293. R. Gwiazdowski,
który w pełni akceptuje przydatność omawianej krzywej dla prowadzenia polityki
podatkowej, uważa, że „niezwykle istotne w krzywej Laffera jest to, ż wyznaczają ją litery,
a nie liczby. Nie wiadomo bowiem, w którym miejscu znajduje się punkt E w konkretnym
miejscu i czasie. Jest to całkiem naturalne, że w różnych krajach będą różne wielkości T
(max), w zależności od historycznych wydarzeń w przeszłości”294. Cytowany powyżej
290
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autor proponuje ponadto, aby na krzywej tej, obok zaproponowanych przez Laffera,
wyznaczyć jeszcze jeden, dodatkowy punkt, to znaczy minimum opodatkowania.
Twierdzi, że wyznaczenie takiego punktu jest zasadne, ponieważ „podatki poniżej tego
minimum powodują upadek państwa. Każda złotówka podatku powyżej minimum jest w
połowie marnotrawiona. Przekroczenie zaś drugiego punktu maksimum powoduje
zmniejszenie wpływów podatkowych, co w długotrwałej konsekwencji może prowadzić do
upadu państwa”295.
Z pewnością nie można odmawiać krzywej Laffera przydatności, jednak należy
pamiętać, że krzywa ta jest koncepcją, która ma prowadzić do maksymalizacji wpływów
budżetowych, stąd wynikają moje wątpliwości wobec tej koncepcji. Dla gospodarki
najkorzystniejsze jest, aby wpływy do budżetu, a tym samym wydatki rządowe, były
najmniejsze jak to tylko możliwe, ponieważ rząd zarządza kapitałem mniej efektywniej niż
sektor prywatny.
Kontynuację krzywej Laffera przedstawił P.M. Gutaman, który przedstawił relację
wzrostu opodatkowania na rynek pracy. W swojej analizie wysunął wniosek, iż udział
zatrudnienia legalnie, w szarej strefie i w administracji publicznej zmienia się w zależności
od poziomu opodatkowania w danym kraju. Jego zdaniem, nadmierny wzrost
opodatkowania, prowadzi do ucieczki znacznej liczby zatrudnionych do szarej strefy co w
konsekwencji prowadzi do anarchii296.

Rysunek 2: Krzywa Gutamana

Źródło: R. Rosiński, Polski system podatkowy…, dz. cyt., s. 54-55
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Rozważając poziom ciężarów podatkowych należy postrzegać je przede wszystkim
przez pryzmat ich skutków. R. Rybarski zwraca uwagę na skutki przekroczenia granic
opodatkowania, „ciężary fiskalne za daleko doprowadzone zwracają się przeciw temu, kto
te ciężary nakłada, albo produkcja słabnie albo kapitał ucieka z granice, czyli niepodobna
bez końca mnożyć ciężarów skarbowych”297.
Należy zgodzić się z Leszkiem Filipowiczem, który uważa, że „sama teoria nie
dostarcza definitywnej odpowiedzi”298. Trzeba więc sprawdzić jak działa ona w praktyce.
W Stanach Zjednoczony obniżki podatków dokonała administracja Kennedy’ego w
latach 1961-1963, z 91% do 70%. Wpływy podatkowe w latach 1991 – 1968 wzrosły
nominalnie o 62%, co po uwzględnieniu inflacji z tamtego okresu daje i tak realny wzrost
o podatków 30%. Prezydent Kennedy w wystąpieniu w Economic Club of New York
stwierdził: „celem obniżania podatków w chwili obecnej nie jest zwiększanie deficytu
budżetowego, ale osiągniecie bardziej dochodowej i rozwijającej się gospodarki, która
spowoduje nadwyżki budżetowe”. Jego słowa potwierdziła praktyka. Udział wpływów
podatkowych od najbogatszych Amerykanów wzrósł z 11,6 % w roku 1963 do 15,1% w
roku 1966. Już rok wcześniej, kiedy to obowiązywały nowe stawki podatkowe, najbogatsi
podatnicy zadeklarowali wyższe dochody podlegające opodatkowywaniu i w efekcie
zapłacili wyższy podatek, niż płacili według starego systemu299.
Sztandarowy przykład takich potępianych cięć podatkowych pochodzi z czasów
prezydentury Ronalda Reagana. „Konserwatywna rewolucja” w Stanach Zjednoczonych
promowana przez Reagana w czasie jego dwóch kadencji 1980-1988, także odniosła
poważne efekty. W jej ramach 25 przedziałów podatkowych oraz minimalną stawkę
podatku równą 14% i maksymalną 70% w 1980 r. zastąpiono kolejno: 14 przedziałami
oraz 11% stawką minimalną i 50% maksymalną w 1983, zaś w roku 1986 – 2
zasadniczymi przedziałami o stopach 7% i 28%. Ta ostatnia uczyniła indywidualny
podatek dochodowy tego kraju jednym z najłagodniejszych pośród krajów rozwiniętych300.
Dane

dotyczące

skutków

polityki

podatkowej

tego

okresu

w

Stanach

Zjednoczonych zdają się potwierdzać korzystność zmian oraz dużą zgodność z
wcześniejszymi twierdzeniami na temat neoklasyków.
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I tak, w porównaniu z latami siedemdziesiątymi, poprawie uległy m.in. następujące
wskaźniki:
 o 26% wzrosła wartość netto aktywów w posiadaniu gospodarstw domowych;
 zwiększyła się stopa wzrostu produktywności;
 powstało 16 mln, nowych miejsc pracy ;
 wpływy podatków wzrosły 599 miliardów dolarów w 1981 roku do 991 miliardów
dolarów w 1989 roku301.
Tabela 9: Wpływy i wydatki federalne w latach 191-1989 w Stanach Zjednoczonych.
Całkowite wpływy i wydatki federalne w latach 1981-1989
Rok

Wpływy (w milionach dolarów)

Wydatki (w milionach dolarów)

1981

599 272

678 241

1982

617 766

745 743

1983

600 562

808 364

1984

666 486

851 853

1985

734 088

946 396

1986

769 215

990 430

1987

854 353

1 004 082

1988

909 303

1 064 455

1989

991 190

1 143 646

Źródło: R. P. Murphy, Niepoprawny przewodnik po kapitalizmie, dz. cyt. s. 76

Przykład amerykański zadział także na inne kraje. W Wielkiej Brytanii stawki
podatku PIT zredukowano z 83% w roku 1979 do 40% w roku 1989, we Włoszech
odpowiednio z 72 do 50%, W Japonii z 75 do 50%, w Kanadzie z 43 do 29% i nawet w
słynących z rozbudowanych programów socjalnych Niemczech podatki obniżono, choć już
tylko o 3% (z 56 do 53). Obniżono je także w rządzonej przez socjalistyczne rządy Francji
– również o 3% (z 60 do 57). W niektórych państwach wprowadzono jednak nie tylko
obniżkę przeciętych stawek opodatkowania, ale także redukcję podatków krańcowych
decydujących o charakterze zachowań poszczególnych podmiotów gospodarczych.
Zastosowano zatem teorię, że „niższe podatki nie muszą w długim kresie wywoływać
deficytu budżetowego, gdyż działają motywacyjne na zwiększenie podaży czynników
301
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produkcji i chęć ich wykorzystywania, zwiększając tym samym ogólną podstawę
opodatkowania i w konsekwencji również dochody budżetu”302. Teoria ta sprawdza się w
praktyce.
Głośny przykład o wpływie wysokiego podatku dochodowego dla najbogatszych
mieliśmy w ostatnich latach we Francji. Cała Europa dyskutowała o propozycji François
Hollande’a z kampanii prezydenckiej z 2012 roku, chcącego wprowadzać 75% podatek
dochodowy dla najbogatszych. Po dwuletnich perturbacjach nowy podatek wszedł w życie
z początkiem 2014 roku i szybko okazał się fatalnym pomysłem. Nie minęły kolejne dwa
lata, a stawka 75% zniknęła z prawa podatkowego. Według danych przedstawionych przez
francuskie ministerstwo gospodarki, „superpodatek” objął ok. 1000 osób zatrudnionych w
470 firmach, które w sumie oddały do budżetu 420 miliony euro. To niewiele, zważywszy,
że francuski deficyt budżetowy przekraczał wówczas 84 miliardy euro. Jeśli
opodatkowanie najbogatszych miało jakieś skutki, to tylko negatywne. Ucierpiał
wizerunek Francji, bo za sprawą wyższej stawki za granicę uciekło 160 tysięcy osób, w
tym właściciele Auchan, Leroy Merlin i Carrefour. Najgłośniej rozprawiano o ucieczce do
Rosji aktora Gerarda Depardieu303.
Przytoczone przykłady pokazują, że nakładany przez prawodawcę obowiązek
płacenia danego podatku na konkretną grupę osób nie jest równoznaczny, z faktem że ta
grupa poniesie automatycznie całość tego ciężaru. W niektórych sytuacjach owszem ale w
innych nie. Odpowiedzi na pytanie kto i w jakiej mierze finansuje państwo nie dostarczy
nam zwykłe studium prawa podatkowego, ani nawet szacunki dokonane na jego
podstawie. Jak już zostało zauważone, ludzie reagują na zmiany w systemie podatkowym,
kształtując odpowiednio swoje postepowanie i różne osoby mają różny zakres swobody w
podejmowaniu działań na rzecz unikania opodatkowania. Rozmaite komplikowane plany
przygotowawcze mogą uchronić bogatych ludzi od konieczności płacenia niektórych
podatków, ale ponieważ takie przygotowania wymagają zaangażowania prawników,
księgowych i innych specjalistów, osoby o skromniejszych dochodach mają znacznie
mniejsze szanse na unikanie części obciążeń podatkowych. Dlatego zdarza się, że nisko
zarabiający oddają państwu większą część swoich zarobków, niż wysoko zarabiający, choć
to ci drudzy przekraczają kolejne progi podatkowe304.
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Omawiając wpływ podatku progresywnego na podatników należy również zwrócić
uwagę na tzw. „teorię malejącej użyteczności krańcowej dochodów” oraz „teorię zdolności
płatniczej”, którym to warto się przyjrzeć bliżej.
Zdaniem zwolenników teorii malejącej użyteczności krańcowej wraz ze wzrostem
dochodu jego użyteczność maleje bardziej, niż wzrasta jego wysokość w myśl zasady, że
„dla człowieka, który ma większy stosunkowo dochód, pieniądz ma mniejsza wartość”305.
Jej podstawą jest klasyczna koncepcja użyteczności oparta na dwóch założeniach:
1. użyteczność rośnie wraz ze wzlotem dochodu;
2. użyteczność krańcowa maleje wraz ze wzrostem dochodu306.
Jeżeli pierwsze założenie jest dosyć oczywiste, gdyż, przy innych zmiennych takich
samych, każdy woli mieć więcej niż mniej, to drugie wymaga bardziej szczegółowego
uzasadnienia. Malejąca krańcowa użyteczność oznacza, iż satysfakcja z czerpania
dodatkowej jednostki dochodu jest tym mniejsza, im wyższy jest ten dochód. Zatem
zabranie części dochodu osobie bogatszej dostarczenie jej osobnie biedniejszej powinno
powodować większy wzrost użyteczności u osoby biedniejszej niż stratę u osoby
bogatszej307. Najczęściej uzasadnia się tę teorię przykładem odnoszącym się do potrzeb
najbardziej intensywnych. Podatnik o najniższym dochodzie, przeznacza w całości ten
dochód na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych, ubraniowych i
mieszkaniowych. Dotkliwiej odczuwa on zwiększenie podatku o jednej punkt procentowy,
niż podatnik, który na żywotność wydaje tylko ułamek swojego dochodu, przeznaczając
pozostałe jego części na konsumpcję towarów luksusowych i zwiększanie oszczędność.
Zwolennicy progresji podatkowej operują przykładem, który, po pierwsze, może być
prawdziwy jedynie w odniesieniu do rzeczywiście najuboższych warstw społeczeństwa,
które oni sami przecież najpierw opodatkowali, a po drugie, tylko w przypadku
zwiększania podatków, a nie ich zmniejszania. Teoria malejącej użyteczności krańcowej
może więc równie dobrze działać na odwrót. Skoro dla zamożnych, po przekroczeniu
pewnego poziomu dalszy jego wzrost ma mniejsze znaczenie, to dla osób biednych
dodatkowy dochód, nawet w mniejszej wysokości bezwzględnej, powinien mieć większe
znaczenie i większą wartość relatywna. Jeżeli zatem zmniejszenie podatku o taki sam
procent dla ubogich i bogatych oznaczać ma, jak to dramatycznie podkreślają zwolennicy
progresji podatkowej, większą wysokość zysku w liczbach bezwzględnych dla bogatych,
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to przecież dla osób biednych te mniejsze zyski bezwzględne mają większa wartość w
stosunku do ich zdolności konsumpcyjnej. Nie wiedzieć czemu ta druga strona „medalu”
nie jest w ogóle brana pod uwagę w dyskusjach podatkowych przez zwolenników teorii
malejącej użyteczności krańcowej. Pewnie dlatego, że gdy patrzymy od drugiej strony,
widzimy rosnąca użyteczność dochodów308.
Artur Gawiński zwrócił dodatkowo uwagę, że w gruncie rzeczy nie ma potrzeby
polemizować ze zwolennikami progresywnego opodatkowania, powołującymi się na teorie
malejącej krańcowej. Jego zdaniem „uzasadnienie progresji malejącą krańcową
użytecznością jest błędne od strony teorii ekonomii. Malejąca krańcowa użyteczność jest
warunkiem za słabym, aby można było wysnuwać o systemie podatkowym. Potrzebne są
dalsze założenia, w dużej mierze niemierzalne i nieintuicyjne. Generalnie rzecz biorąc,
malejąca krańcowa użyteczność może co najwyżej przemawiać za ogólną zasadą, że
bogatszy powinien płacić więcej w wartościach absolutnych. Nie można z niej natomiast
wysnuć wniosku, czy na przykład proporcjonalny podatek, za słabo, obciąża bogatsze
osoby”309.
Inna koncepcja na rzecz progresji podatkowej jest teoria „zdolności płatniczej
obywateli”, która jest łączona z teorią „równej ofiary” autorstwa J.S. Milla. Zgodnie z tą
teorią na wysokość zobowiązań podatkowych nie mogą mieć wpływu osobiste korzyści
zobowiązań podatkowych podatnika, lecz jego zdolność do ponoszenia finansowego
ciężaru utrzymania państwa. W praktyce oznacza to, że radzący, nakładając podatki, mogą
kierować się prosta dyrektywą: zedrzeć z obywateli, ile się, byle nie doszło do rewolucji.
W związku z tym, podwyższanie o kilka procent stawki podatkowej dla niewielkiego
procentu obywateli jest dla państwa bezpieczne, nie grozi bowiem rewolucja. Grozi jednak
zastojem ekonomicznym, o czym przekonało się wiele państw w latach 70. Postępu
gospodarczego nie tworzą bowiem ani politycy, ani emeryci, ani pracownicy deficytowych
branż i zakładów, lecz przedsiębiorcy i menedżerowie. System podatkowy musi więc być
tak skonstruowany, aby „chciało im się chcąc”. Nie może tłumić ich kreatywności,
zniechęcać do ciężkiej pracy, która nie przynosi efektów proporcjonalnych do
wzmożonego wysiłku, ani zmuszać ich do stosowania sztucznych zabiegów w celu
zminimalizowania obciążeń podatkowych310.
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Warto również zwrócić uwagę na kształtowanie się postaw wobec płacenia
podatków. Według przeprowadzonego badania przez ośrodek badań CBOS w 2016 roku,
Polacy

niezmiennie

od

lat

w

większości

opowiadają

się

za

progresywnym

opodatkowaniem dochodów. Obecnie 66%, a więc dwie trzecie ankietowanych uważa, że
osoby dużo zarabiające powinny płacić wyższy procent podatku od swoich dochodów niż
te, które zarabiają mało. Prawie jedna czwarta ankietowanych, a więc 24% jest zdania, że
wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają, powinni płacić jednakowy procent podatku od
swoich dochodów. Uwzględniając jednak dłuższą perspektywę można zauważyć, że w
ciągu ostatniego dziesięciolecia przybyło zwolenników liniowego opodatkowania
dochodów311.
Na tle tego badania bardzo ciekawie jednak prezentują się wyniki badań
przeprowadzonych przez Estymator w kwietniu 2003 roku na ogólnopolskiej,
reprezentatywnej próbie 1000 osób. Na pytanie bezpośrednie, jaki system podatkowy jest
najwłaściwszy 49,3% respondentów odpowiedziało, że progresywny, a 41,9%, że
proporcjonalny312.
Wykres 3: Jaki podatek od dochodów osobistych jest najwłaściwszy?

Źródło: R. Gwiazdowski, A nie mówiłem, dz. cyt., s. 209

Z kolei na zadanie pytanie o ile powinna być większa kwota podatku przy dwa razy
wyższych dochodach, aż 73,3% respondentów odpowiedziało, że dwukrotnie, a tylko
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1,4%, że trzykrotnie wyższa. Natomiast 26%, respondentów uznało zaś, że powinna być
taka sama.
Wykres 4: Ile razy większa kwota podatku przy dwa razy większych dochodach?

Źródło: R. Gwiazdowski, A nie mówiłem, dz. cyt., s. 209

Natomiast na pytanie o ile powinna być większa kwota podatku przy trzy razy
wyższych dochodach, 55,8%, respondentów odpowiedziało, że trzytonie, 14,9%, ze
dwukolnie i tylko 1,4%, że czterokrotnie, 17%, respondentów uznało, że powinna to być
kwota taka sama.
Wykres 5: Ile razy większa kwota podatku przy trzy razy większych dochodach?

Źródło: R. Gwiazdowski, A nie mówiłem, dz. cyt., s. 210

101

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują jednak, że pośrednio zdecydowana
większość społeczeństwa opowiada się za proporcjonalnością opodatkowania. Wszystko
zależy od tego jak skonstruujemy zadawane w badaniu pytane.
Podsumowując rozważania dotyczące progresywnego podatku dochodowego
możemy stwierdzić, że do kręgu jego zwolenników można zaliczyć:
 Zawsze aktualną kasę polityczną;
 Populistów z każdej stromy sceny politycznej zabieganych o głosy wyborców za
pomocą haseł ideologicznych sprzed stulecia;
 Urzędników, dla których im bardziej skomplikowany jest system podatkowy, tym
lepszy, gdyż daje im większe możliwości dowolnej interpretacji przepisów i
podejmowania arbitralnych decyzji;
 Loby wydawnicze żyjące w wydawania wciąż nowych książek o tych samych
podatkach;
 Doradców podatkowych, którzy co chwila przesiadują się z foteli ministerialnych
na fotele doradców, a są potrzebni podatnikom nierozumiejącym obowiązujących
przepisów;
 Beneficjantów systemu ulg podatkowych, dla których wykorzystywane tych ulg
jest jedyna rajcą bytu313.
Jak pisał Frank Chodorov: „Podatek dochodowy i spadkowy napuszają własność
prywatną i ty różnią się zasadniczo od wszystkich innych podatków. Rząd mówi
obywatelowi mniej więcej tak: Twoje zarobki nie należą wyłącznie do Ciebie, mam do
nich równe prawo, a nawet moje prawo ma pierwszeństwo przed Twoim; pozwolę ci
zatrzymać część zarobków, ponieważ uznaję twoje potrzeby, ale nie twe prawa – do mnie
tylko należy decyzja ile ci ich pozostawię”314. Nie ma w tym żadnej przesady, wystarczy
przyjrzeć się zeznaniu, które składa się pod rygorem prawnym, a zobaczymy, że rząd
arbitralnie uznaje wysokość dochodu, który ma na własne potrzeby, na potrzeby
zawodowe, na utrzymanie rodziny, na wydatki medyczne itd. Po określeniu gestem
szczodrości kwot wolnych od opodatkowania, rząd decyduje, jaki procent reszty
wypracowanego dochodu może sobie zawłaszczyć. Kwota zarobków, którą może podatnik
się cieszyć, zależy od potrzeb rządu i nie ma się tu nic do powiedzenia315.
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Ocena wpływu podatków na gospodarkę oraz zachowania podatnika nie jest
jednoznaczna. Zasadniczo zależy od podejścia i szkoły reprezentowanej przez
poszczególnych ekonomistów, polityków, czy socjologów. Progresywny podatek
dochodowy jest pozytywnie oceniany jedynie w modelu keynesowskim. Zwolennicy
interwencjonizmu akcentują znaczenie szkód do jakich może doprowadzić zmniejszenie
dochodów podatkowych. Ograniczenie zakresu i/lub jakości oferowanych dóbr
publicznych pogorsza warunki działania przedsiębiorców i pośrednio przyczynia się do
spowolnienia rozwoju gospodarki narodowej. Z kolei według zwolenników szkoły
liberalnej obniżenie podatków stymuluje wzrost gospodarczy, podbudza wzrost sprzedaży,
produkcji, zatrudnienia oraz sprzyja pozytywnie na zachowania podatników316.
Należy również pamiętać, że poszczególne podatki nawzajem na siebie oddziałują.
Dlatego w zapale reformatorskim należy pamiętać o „teorii okrężnej przyczynowości”,
której twórcą był Karl Gunnar Myrdal. Zgodnie z jej podstawowymi założeniami łańcuch
przyczynowo-skutkowy różnych wydarzeń jest spięty w koło, co upodabnia go do
cybernetycznych lub biologicznych modeli sprężeń zwrotnych, które powodują, że jakaś
sytuacja lub zdarzenie mogą być zarazem przyczyną samych siebie. Taki układ okrężny
nie może być istotnie zmieniony za pomocą punktowych reform jednoczynnikowych,
których wprowadzenie może doprowadzić do kumulacji innych elementów negatywnych
wpływających zwrotnie na siebie. Szansę na sukces ma tylko strategia polegająca na
jedoczesnym lub przynajmniej skoordynowanym odziaływaniu na wszystkie elementy
zamknięte w kole przyczyn. Taki charakter koła przyczyn ma system podatkowy, dlatego
wszelkie zmiany dotyczące konstrukcji podatków, należy rozpatrywać w świetle całego
systemu fiskalnego obowiązującego w danym kraju317.
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ZAKOŃCZENIE
Zainteresowanie problematyką podatków, systemów podatkowych, czy też
obciążeń fiskalnych na przestrzeni wielu lat było podejmowane przez przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych. Poszukiwali oni odpowiedzi jak powinny być rozkładane
ciężary podatkowe oraz kto i w jakiej wysokości powinien płacić podatki. Jak wynika z
podjętych rozważań, problematyka związana z kształtowaniem systemu podatkowego jest
niezwykle istotna, a zarazem niejednoznaczna. Podatek, zwłaszcza podatek dochodowy
jest specyficznym instrumentem, który z jednej strony ingeruje w wolność jednostki,
ograniczając jej samodzielność finansową, a z drugiej zaś, dzięki dochodom w ten sposób
pozyskanym, państwo może realizować określone funkcje. Jak ważny jest to instrument
mogą świadczyć słowa J.B. Saya, który pisał, iż „podatek w rękach rządu jest bardzo
potężną bronią, albowiem może znieprawić albo karać, zniechęcać do lenistwa lub pracy,
do rozrzutności albo oszczędności”318.
W poglądach głoszonych przez przedstawicieli szkoły liberalnej, a w kolejnych
wiekach neoliberalnej, na temat roli państwa w sferze gospodarczej i społecznej było
dążenie do niskiego poziomu opodatkowania. W doktrynach w których znajdujemy
krytykę i odrzucenie poglądów liberalizmu gospodarczego, pojawiają się postulaty
odchodzenia od neutralności państwa wobec procesów społeczno-ekonomicznych i
konieczności wykorzystania podatków, w tym zwłaszcza progresywnego podatku od
dochodów, dla celów pozafiskalnych. Proponuje się więc, aby podatki pełniły nie tylko
funkcję redystrybucyjna i bodźcową, ale także były wykorzystywane jako instrument
odziaływania na przebieg cyklu koniunkturalnego w imię sprawiedliwości społecznej i
równości ekonomicznej.
Celem pracy było wykazanie, że progresywny podatek dochodowy to nic innego
jak kara nałożona na pracę. Progresja podatkowa stanowi przejaw stosowania przymusu,
by odebrać jednym i dać drugim. Stanowi antybodziec dla awansu ekonomicznego,
własnej pracy zawodowej oraz inwestycji. Takie działanie stanowi pogwałcenie wolności
indywidulanej każdego człowieka. Poza tym jak pokazują fakty progresja podatkowa nie
działa, jest nieefektywna i niesprawiedliwa.
Politycy próbują usprawiedliwić wysokie podatki, zapewniając, że najwyższe progi
dotyczyć będą jedynie osób najlepiej zarabiających, ponieważ tych stać na ich płacenie.
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Stanowisko to jest często uzupełniane absurdalnym argumentem, w myśl którego w
podnoszeniu podatków dla najbogatszych chodzi o sprawiedliwość. Oczekiwanie by
najlepiej zarabiający płacili sporą część podatków, jest przecież uzasadnione. Niestety,
rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak naprawdę progresywne opodatkowanie jest
najbardziej nieuczciwe wobec podatników o średnich oraz niskich dochodach. Politycy
podnoszący podatki dochodowe dla najlepiej zarabiających w imię sprawiedliwości
wysyłają jednocześnie wszystkim ciężko pracującym i marzącym o sławie ludziom
widomość następującej treści: w razie ewentualnego sukcesu poniesienie zasłużoną karę.
Tymczasem tych, którzy są już bogaci, stać na zatrudnienie najlepszych księgowych i
obejście wygórowanych stawek podatkowych, albo po prostu przeprowadzenie się w inne
miejsce. Ludzi bogatych cechuje mobilność i elastyczność, oraz to, że swój kapitał
inwestują w najbardziej sprzyjających ku temu warunkach, dlatego gdy rząd uderza w nich
wysokimi podatkami, to nie oni tracą najwięcej, lecz reszta społeczeństwa.
Kolejne partie polityczne przekonują wyborców, że progresywne opodatkowanie
najbogatszych jest powodem, aby na nie właśnie ci biedniejsi oddawali swój głos, dlatego
właśnie progresywny podatek dochodowy jest głównie bohaterem polityków, kampanii
wyborczych, mediów, ale nie ekonomii.
Reasumując na skutki progresywnego podatku dochodowego należy patrzeć w
dłuższej perspektywie, jakie przyniesie całej gospodarce i społeczeństwu. Warto tu
zacytować najsłynniejsze spostrzeżenie Henry’ego Hazlitta które również można odnieść
do podatków. „Całą ekonomie można zawrzeć w jednej lekcji, a lekcję w jednym zdaniu:
sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, lecz także na
odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie
dany program ma dla jednej grupy, lecz te, jakie przynosi wszystkim. (…). Zły ekonomista
widzi tyko to, co bije w oczy; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi
tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista
spogląda także na konsekwencje dalsze i pośrednie. Zły ekonomista widzi tylko skutki,
jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista
bada także skutki, jakie ta polityka przyniesie wszystkim grupom319.
Niech ta myśl będzie myślą przewodnią podczas wszelkiej analizy konstrukcji oraz
skutków poszczególnych podatków i systemów podatkowych, a zwłaszcza progresywnego
opodatkowania dochodów.
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