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Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób
fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012
Evaluation of functioning Personal Income Tax and proposition
of change in years 2009-2012
Gáównym celem artykuáu jest ocean funkcjonowania podatku od osób fizycznych.
W artykule autorzy zaprezentowali róĪnice miĊdzy podatkiem progresywnym a liniowym.
W opracowaniu przedstawiono równieĪ propozycje zmian podatku od osób fizycznych w latach
2009-2012.

WstĊp
PodstawĊ opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi
dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi podatkowe. Przedmiotowy
podatek obejmuje swym zasiĊgiem wszystkie dochody osób fizycznych, z wyjątkiem
tych uzyskanych z: dziaáalnoĞci rolniczej (oprócz dziaáów specjalnych produkcji rolnej),
gospodarki leĞnej, czynnoĞci, które mogą byü przedmiotem prawnie skutecznej umowy
oraz z przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
W latach 2000 – 2006 liczba podatników, którzy w corocznych zeznaniach
podatkowych PIT wykazywali dochody do opodatkowania wedáug progresywnej skali
podatkowej wynosiáa okoáo 24 mln.
Osobisty i bezpoĞredni charakter podatku dochodowego od osób fizycznych,
wyznacza mu szczególną rolĊ w realizacji zasady sprawiedliwoĞci, poniewaĪ pozwala
dostosowaü ciĊĪar podatku do indywidualnej zdolnoĞci podatkowej. Miarą zdolnoĞci
podatkowej jest dochód. Dochód brutto przed odliczeniami w sprawozdawczoĞci
podatkowej nie obejmuje jednak wszystkich Ĩródeá przychodów, nie odzwierciedla
zatem w peáni zamoĪnoĞci podatnika, o czym przy ocenie dotkliwoĞci obciąĪeĔ
podatkowych naleĪy pamiĊtaü.1
W podatku dochodowym obowiązuje bowiem rozbudowany katalog zwolnieĔ
przedmiotowych. Są to zwolnienia o charakterze socjalnym (np. zasiáki rodzinne,
pielĊgnacyjne, wychowawcze, dopáaty z funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych i innych
funduszów do wydatków na wypoczynek dzieci, Ğwiadczenia pomocy materialnej dla
uczniów i studentów), odszkodowawczym (np. kwoty otrzymane z tytuáu ubezpieczeĔ
majątkowych i osobowych), pracowniczym (np. ekwiwalenty pieniĊĪne ubioru
1
J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. KierczyĔski, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce,
Warszawa 2004, str. 153
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sáuĪbowego, diety za czas podróĪy sáuĪbowej pracownika, dodatek za rozáąkĊ),
adresowane do emerytów i rencistów (np. Ğwiadczenia rzeczowe otrzymane od byáego
pracodawcy). WystĊpują równieĪ zwolnienia, które wynikają z doraĨnej potrzeby
wsparcia niektórych grup podatników i są to np. dodatki mieszkaniowe i ryczaáty na
zakup opaáu, dodatki kombatanckie.
Do dochodów brutto podatników w statystykach organów podatkowych nie
zalicza siĊ równieĪ dochodów, które, jak juĪ wspomniano stanowią np. wpáywy
z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub posiadania dziaáki, wartoĞci artykuáów
pobranych w naturze z gospodarstwa rolnego, a takĪe np. odszkodowania z tytuá
ubezpieczenia, poĪyczki i kredyty gotówkowe, podjĊte wkáady oszczĊdnoĞciowe, ulgi w
opáatach.
Wymienione Ĩródáa przychodów wpáywają niewątpliwie na zdolnoĞü páatniczą
podatnika, lecz znajdują siĊ poza opodatkowaniem podatkiem dochodowym, co
róĪnicuje podatników w zaleĪnoĞci od indywidualnej struktury ich przychodów.
Na wysokoĞü podatku od dochodów osobistych mają równieĪ wpáyw koszty
uzyskania przychodu, stawki podatkowe, kwoty graniczne przedziaáów skali podatkowej
tzw. progi podatkowe, kwota wolna od podatku, ulgi podatkowe, zarówno te odliczane
od dochodu jak i od podatku oraz wspólne rozliczanie siĊ maáĪonków i osób samotnie
wychowujących dzieci.
Istnienie wymienionych elementów podatku dochodowego ogranicza wprawdzie
ciĊĪar podatkowy, ale jednoczeĞnie powoduje mniejszą przejrzystoĞü przepisów
podatkowych, stwarzając tym samym wiĊksze pole do naduĪyü oraz skutkuje niĪszymi
wpáywami podatkowymi i zmusza do utrzymywania relatywnie wyĪszych stawek
podatkowych, by zapewniü odpowiedni poziom wpáywów budĪetowych.
JeĞli chodzi o hasáo sprawiedliwoĞci spoáecznej to wszystko zaleĪy od sposobu
rozumienia tego pojĊcia. Zatem, powstają pytania: Czy sprawiedliwoĞü spoáeczna to
równy podziaá dochodów, niezaleĪny od wkáadów pracy, osiąganych wyników,
przedsiĊbiorczoĞci, produktywnoĞci, kreatywnoĞci, czy wrĊcz przeciwnie,
sprawiedliwoĞü spoáeczna to sytuacja, w której dochody powinny byü proporcjonalne do
wkáadu pracy? Czy „sprawiedliwy podatek” to taki, który jest postrzegany jako „kara”
za uzyskanie dodatkowego dochodu i tym samym negatywny bodziec, który skáaniania
podatnika do wystrzegania siĊ dodatkowego, wiĊkszego dochodu, a w skrajnych
przypadkach do ukrywania czĊĞci dochodu i rozwoju „szarej strefy”? CóĪ z tego, Īe
podatek bĊdzie progresywny, a de facto jego progresywnoĞü bĊdzie pozorna, gdyĪ duĪa
czĊĞü podatników znajdzie sposoby na unikniĊcie tej progresji?
JeĞli walczy siĊ z ubóstwem i pomaga ludziom najgorzej sytuowanym, to
najbardziej skutecznym Ğrodkiem realizacji tych celów jest wzrost gospodarczy. A
poniewaĪ proponowany system podatku liniowego bardziej temu sprzyja, lepiej teĪ
rozwiązuje problemy spoáeczne. Gdyby równo dzieliü dochody, przy zerowym wzroĞcie
albo spadku dochodu narodowego korzyĞci z tego podziaáu bĊdą niewielkie. I odwrotnie,
zgoda na zróĪnicowanie dochodów umacnia motywacjĊ u osób przedsiĊbiorczych a
wzrost gospodarczy tworzy nowe miejsca pracy, generuje dodatkowy popyt i napĊdza
gospodarkĊ na czym zyskuje caáe spoáeczeĔstwo. Grupy najniĪej zarabiające najbardziej
naraĪone są na koszty spoáeczne w wypadku zahamowania tego wzrostu. Zatem
dodatkowe dochody jakie zyskaáaby nieliczna grupa najbogatszych Polaków przy
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wprowadzeniu podatku liniowego, w konsekwencji przyczyniáyby siĊ do poprawy
sytuacji biedniejszej czĊĞci spoáeczeĔstwa.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
W aspekcie prowadzonych we wstĊpie rozwaĪaĔ istotną jest wiedza, jaką czĊĞü
áącznej liczby podatników podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią
podatnicy otrzymujący dochody w granicach poszczególnych progów podatkowych.
Obrazują ją dane zawarte w tabeli nr 1.
TABELA 1. LICZBA PODATNIKÓW WEDàUG WYSOKOĝCI UZYSKANEGO DOCHODU – DANE
KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Struktura
Liczba podatników
w zá
%
1

2

3

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

22 215 807
93,34
1 319 557
5,54
266 467
1,12
23 801 831
100,00
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Analizując dane empiryczne zamieszczone w tej tabeli, zgodnie z którą, aĪ
93,34% polskiego spoáeczeĔstwa znajduje swoje miejsce w pierwszym progu
podatkowym, pozostaáe 6,66% podatników w drugim i trzecim progu podatkowym tj.
drugim 5,54% podatników, a trzecim zaledwie 1,12% podatników, moĪna zauwaĪyü, Īe
progresja podatkowa dotyczy tylko kilku procent podatników. Dla zdecydowanej
wiĊkszoĞci podatników, omawiany podatek, mimo progresywnej skali podatkowej, ma
juĪ charakter podatku liniowego z jedną stawką, wáaĞciwą dla pierwszego przedziaáu tej
skali 19%. Niewątpliwie w tej licznej grupie podatników pierwszego przedziaáu skali
podatkowej, wystĊpują zróĪnicowania pod wzglĊdem wysokoĞci uzyskiwanych
dochodów. Jedni podatnicy osiągają dochody mieszczące siĊ w zdecydowanie niĪszej
poáowie pierwszego progu, inni natomiast osiągają dochody bliskie drugiemu. W takim
przypadku naleĪy stwierdziü, Īe mamy do czynienia z pewnego rodzaju zafaászowaniem
obrazu funkcjonowania progresji podatkowej, co przy pozornym speánieniu wymagaĔ
sprawiedliwoĞci spoáecznej, owocuje ponoszeniem duĪych kosztów funkcjonowania
omawianego systemu podatku dochodowego przez paĔstwo.
Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe podatek dochodowy od osób fizycznych
opodatkowuje gáównie dochody z pracy. Ludzie pracowici i uzdolnieni, osiągający
dochody opodatkowane stawką 30% i 40%, uznają, Īe odbiera siĊ im coraz to wiĊkszą
czĊĞü dochodu. To poczucie niesprawiedliwoĞci zwiĊksza ich skáonnoĞü do ukrywania
swoich dochodów, dokonywania nieoficjalnych transakcji, zawierania „cichych” umów
z pracodawcami itp. Ujednolicenie stawki podatku dochodowego, z pewnoĞcią
zmniejszyáoby skáonnoĞci do ukrywania swoich dochodów. Wówczas kaĪdy podatnik
zapáaciáby taki sam procent podatku od osiągniĊtego swojego dochodu.
W analizowanym roku podatkowym 2006, jak wynika z podanego w tabeli nr 2
zestawienia dla zdecydowanej wiĊkszoĞci podatników, bo ponad 90%, przeciĊtny
dochód brutto ksztaátowaá siĊ na poziomie 49,21% Ğredniego dochodu. W drugim
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przedziale skali dochód brutto nie byá nawet wiĊkszy od dwukrotnego Ğredniego,
natomiast w trzecim przedziale byá bliski piĊciokrotnemu Ğredniemu dochodowi.2
TABELA 2. DOCHÓD BRUTTO – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
w zá

Liczba
podatników

Kwota dochodu
ogóáem w zá

PrzeciĊtny dochód
przypadający na jednego
podatnika w zá

1

2

3

4

do 37 024
22 215 807
324 831 669 000
14 622
od 37 024 do 74 048
1 319 557
72 706 676 000
55 099
powyĪej 74 048
266 467
38 281 578 000
143 663
Ogóáem
23 801 831
435 819 923 000
18 310
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Jak wynika z danych zamieszczonych powyĪej w Polsce wąska grupa ludzi
zarabia stosunkowo duĪo w porównaniu z resztą. Ponad 22 mln podatników osiąga
niskie dochody lub niezbyt wysokie, jedynie dochody ok. 1,5 mln przekraczają Ğrednią
krajową – moĪna wobec tego wyciągnąü wniosek, Īe na wprowadzeniu podatku
liniowego wiĊkszoĞü korzyĞci uzyskaáaby nieliczna grupa najbogatszych Polaków.
Dochód przedstawiony w kolumnie 4 tabeli nr 2 w rozpatrywanym podatku nie
stanowi podstawy opodatkowania, gdyĪ tĊ wyznacza siĊ po odliczeniu od niego ulg
podatkowych tzw. ulg od dochodu. Zaprezentowane w tabeli nr 3 wysokoĞci
przeciĊtnego dochodu przypadającego na jednego podatnika po pomniejszeniu go o
skáadki na ubezpieczenie spoáeczne są juĪ kategorią zbliĪoną w wiĊkszym lub
mniejszym stopniu do rzeczywistego dochodu podatnika.
TABELA 3. PRZECIĉTNY DOCHÓD POMNIEJSZONY O ODLICZONE SKàADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOàECZNE – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Liczba
Dochód ogóáem
PrzeciĊtny dochód
w zá
podatników
pomniejszony
pomniejszony
o odliczone skáadki na
o odliczone skáadki na
ubezpieczenia spoáeczne w ubezpieczenia spoáeczne w
zá
zá
1

2

3

4

do 37 024
22 215 807
290 958 716 000
13 097
od 37 024 do 74 048
1 319 557
63 263 466 000
47 943
powyĪej 74 048
266 467
35 378 802 000
132 768
Ogóáem
23 801 831
389 600 584 000
16 369
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Relacja podatku naliczonego do dochodu brutto okreĞlana jest jako nominalne
obciąĪenie bądĨ nominalna stopa podatkowa. Natomiast relacja podatku naleĪnego do
dochodu brutto okreĞlana jest jako efektywne obciąĪenie bądĨ efektywna stopa podatku.
RóĪnica miĊdzy nominalną a efektywną stopą podatkową pokazuje, o ile punktów
procentowych podatnicy poszczególnych przedziaáów skali podatkowej obniĪyli ciĊĪar
podatku w wyniku korzystania z odliczeĔ od podatku. W tabeli nr 4 przedstawiono
2
Wedáug danych GUS w 2006 roku przeciĊtne miesiĊczne wynagrodzenie brutto ksztaátowaáo siĊ na poziomie
2.475,88 zá, wobec czego przeciĊtne roczne wynagrodzenie brutto ksztaátowaáo siĊ na poziomie 29.710,56 zá
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nominalne i efektywne obciąĪenie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym
w poszczególnych przedziaáach skali podatkowej, a takĪe obliczono róĪnicĊ miĊdzy
stawkami podatkowymi, a efektywnymi stopami podatkowymi, która Ğwiadczy o
wymiernych korzyĞciach wynikających z ulg podatkowych.

Przedziaáy
dochodów
w zá

1

efektywne
nominalne

2

áącznie ze
skáadką na
ubezpieczenie
zdrowotne

po odliczeniu
skáadki na
ubezpieczenie
zdrowotne

3

4

RóĪnica obciąĪenia
w punktach
procentowych
(2–4)

ObciąĪenie dochodu w %

RóĪnica obciąĪenia
w punktach
procentowych
(2–3)

TABELA 4. OBCIĄĩENIE DOCHODU WEDàUG DANYCH KRAJOWYCH W 2006 R.

5

6

do 37 024
14,95
14,59
7,16
0,36
7,79
od 37 024 do 74 048
20,40
19,51
12,61
0,89
7,79
powyĪej 74 048
30,96
29,64
23,41
1,32
7,55
Ogóáem
17,29
16,76
9,52
0,53
7,77
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

W konsekwencji przedstawionych powyĪej wyliczeĔ w pierwszym progu
podatkowym efektywne obciąĪenie wykazywanych dochodów podatników w 2006 roku
wynosiáo 14,59% áącznie ze skáadką na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzenie 18%
stawki PIT spowodowaáoby dodatkowe obciąĪenia podatników z tej grupy podatkowej o
3,41%, to aby ich obciąĪenia nie wzrosáy, podatek liniowy nie mógáby mieü wyĪszej
stawki niĪ 14,59% - po uwzglĊdnieniu skáadki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast
przed jej odliczeniem, nie wyĪszej niĪ 7,16%. Ten poziom stawek odnoszony do
wszystkich podatników mógáby jednak okazaü siĊ zbyt niski z punktu widzenia
poĪądanego poziomu dochodów budĪetowych z tego tytuáu.
Przykáad obniĪenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT
pokazuje jednak, Īe nawet znaczne zredukowanie podatku nie musi oznaczaü
mniejszych wpáywów z jego tytuáu. W 2006 roku byáy one wyĪsze niĪ w latach 1999 –
2005, kiedy to stawka CIT byáa znacznie wyĪsza, co obrazuje poniĪsza tabela nr 5.
TABELA 5. STAWKA CIT A WPàYWY BUDĩETOWE W LATACH 1999 - 2006
Wyszcze1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
gólnienie
Stawka CIT
34
32
28
28
27
19
19
19
(w%)
Wpáywy z
CIT
16,308,0 14.133,5 16.469,4 13.833,8 14.982,4 18.030,2 20.789,2 25.342,5
( w mln zá )
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Wyliczenie efektywnego obciąĪenia podatników z pierwszego przedziaáu skali
podatkowej, nie bierze jednak pod uwagĊ faktu, Īe efektywna stawka podatkowa to
Ğrednia dla caáego tego przedziaáu podatkowego, w którym pozostaje 93,34%
podatników. Niewątpliwie jest to grupa zróĪnicowana pod wzglĊdem spoáecznym i
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dochodowym. WĞród tej grupy podatników znajdują siĊ tacy, którzy wykazali dochód
niĪszy niĪ kwota wolna od opodatkowania w 2006 roku tj. 2.790,00 zá lub niewiele
wyĪszy, jak równieĪ i tacy którzy osiągają juĪ dochody zbliĪone do tych z drugiego
przedziaáu podatkowego. Podatnicy tego przedziaáu, w róĪnym stopniu równieĪ
korzystają z przysáugujących ulg podatkowych. Z ulg korzystają ci, których dochody
mieszczą siĊ w wyĪszej poáowie pierwszego progu, które rzutują z kolei na wysokoĞü
efektywnej stawki podatkowej dla caáej grupy.
W wyniku odliczeĔ od dochodu i podatku w najwiĊkszym stopniu ciĊĪar
podatkowy obniĪyli podatnicy z drugiego i trzeciego przedziaáu skali. W roku 2006
omawiana róĪnica w drugim przedziale skali podatkowej wynosiáa Ğrednio 0,89,
natomiast w trzecim 1,32 punktu procentowego. W przypadku podatników pierwszego
przedziaáu skali podatkowej Ğrednia róĪnica pomiĊdzy nominalnym a efektywnym
opodatkowaniem byáa najniĪsza i wyniosáa tylko 0,36 punktu procentowego.
Dane statystyczne zatem pokazują, Īe z ulg podatkowych, adresowanych przecieĪ
do wszystkich, korzystają przede wszystkim osoby o wysokich lub bardzo wysokich
dochodach, co obrazuje tabela nr 6.
TABELA 6. LICZBA PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ODLICZENIA ULG
PODATKOWYCH – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Liczba podatników korzystających z
Struktura
Liczba podatników
w zá
odliczeĔ ulg podatkowych
%
1

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

2

3

4

22 215 807
5 247 324
23,62
1 319 557
835 214
63,30
266 467
200 212
75,14
23 801 831
6 282 750
26,40
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 7 najmniejszy odsetek
korzystających z ulg podatkowych, znajduje siĊ w pierwszym przedziale skali, co z
pewnoĞcią ma związek ze szczupáoĞcią dochodów wielu podatników z tej grupy.
W dwóch pozostaáych przedziaáach odsetek ten jest znacznie wiĊkszy, bo stanowi aĪ
75,14% podatników z trzeciego przedziaáu i 63,30% z drugiego przedziaáu dokonaáo
odliczeĔ.
Analiza prezentowanych powyĪej danych zarówno zawartych w tabeli nr 4 jak
i 7 upowaĪnia do stwierdzenia, Īe ulgi podatkowe nie stanowią narzĊdzia sáuĪącego
zmniejszeniu nierównoĞci dochodów podatników. Ich likwidacja niewątpliwie nie
uderza w mniej zarabiających. Paradoksalnie wprowadzenie podatku liniowego, z
równoczesną likwidacją ulg podatkowych, nie musi oznaczaü pogorszenia sytuacji
podatników, których dochody mieszczą siĊ w pierwszym progu podatkowym, pomimo,
iĪ proponowana stawka 18% jest wyĪsza niĪ efektywne stopy opodatkowania wiĊkszoĞci
podatników.
MoĪna argumentowaü, Īe podatek liniowy zwiĊkszy dochody podatników
drugiego i trzeciego przedziaáu skali, które bĊdą mogli zainwestowaü, albo przeznaczyü
na konsumpcjĊ poprawiając koniunkturĊ i przyczyniając siĊ do rozwoju gospodarczego
kraju.
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Wracając do danych empirycznych zawartych w tabeli nr 1 moĪe wydawaü siĊ,
Īe wszyscy podatnicy skorzystają na zmianie konstrukcji opodatkowania, o 1 punkt
zmniejszy siĊ bowiem stawka dla 93,34% podatników páacących podatki 19%, o 12
punktów zmniejszy siĊ stawka dla 5,54% podatników páacących 30% podatek i o 22
punkty zmniejszy siĊ stawka dla 1,12% podatników páacących dotychczas 40% podatek.
Tyle Īe, w 2006 roku przykáadowo 6,66% wszystkich podatników páacących 30% i 40%
podatek dostarczyáo budĪetowi 43,83% wpáywów z podatku od dochodów osobistych,
co obrazuje tabela nr 7. Wynika z tego, Īe prawie 7% podatników dostarczyáo budĪetowi
przeszáo 43% wpáywów z podatku od dochodów osobistych. NaleĪy podkreĞliü, Īe
wniosek taki formuáowany jest w odniesieniu do „nieliniowej” czĊĞci páatników
omawianego podatku.
TABELA 7. PODATEK NALEĩNY – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Kwota podatku naleĪnego
w zá
ogóáem w zá
1

2

Struktura
%
3

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

20 840 127 000
56,17
7 976 464 000
21,50
8 282 826 000
22,33
37 099 417 000
100,00
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 rok

Z punktu widzenia finansów publicznych istotne jest, by w wyniku reformy
podatkowej nie zmniejszyáy siĊ wpáywy do budĪetu z tytuáu podatku od dochodów osób
fizycznych. Wprowadzenie podatku liniowego, a tym samym obniĪenie górnej stawki
podatku 30% i 40%, spowoduje znaczne uszczuplenie dochodów budĪetowych. Zatem z
fiskalnego punktu widzenia niezbĊdne jest zrównowaĪenie ubytku w dochodach budĪetu
paĔstwa, w celu zapewnienia dotychczasowego poziomu wpáywów z omawianego
podatku w pierwszych latach po jej wprowadzeniu.
TABELA 8. PODATEK NALEĩNY OBLICZONY WEDàUG STAWKI LINIOWEGO 18% DLA 2006
ROKU
WysokoĞü
Kwota podatku Kwota odliczeĔ od
Kwota podatku
Przedziaáy
dochodu ogóáem
ogóáem
podatku ogóáem
naleĪnego
dochodów
pomniejszonego
obliczonego
skáadki na
ogóáem
w zá
o odliczone
wedáug stawki
ubezpieczenie
(3–4)
skáadki na
liniowej 18% w
zdrowotne w zá
w zá
ubezpieczenia
zá
spoáeczne w zá
1

2

3

4

5

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

290 958 716 000
52 372 568 880
21 623 477 000
30 749 091 880
63 263 466 000
11 387 423 880
4 366 301 000
7 021 122 880
35 378 802 000
6 368 112 360
2 203 723 000
4 164 389 360
389 600 584 000
70 128 102 120
28 193 501 000
41 934 604 120
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Analiza przedstawionych danych w tabeli nr 7 w kolumnie nr 2 oraz tabeli nr 8
kolumnie nr 5 wskazuje jednoznacznie, Īe poziom dochodów budĪetowych po
wprowadzeniu podatku liniowego nie musi oznaczaü mniejszych wpáywów z tego tytuáu.
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Podatek naleĪny dla ogóáu podatników w 2006 roku jest o 4.835.187.120,00 zá tj. o ok.
13 % niĪszy od podatku naleĪnego dla tej samej grupy podatników przy zastosowaniu
stawki liniowej 18% oraz zaáoĪeniu, Īe Īaden z podmiotów nie korzystaá z ulg
i preferencji podatkowych jaki kwoty wolnej od podatku (oprócz skáadek na
ubezpieczenia spoáeczne i skáadki na ubezpieczenie zdrowotne ).
PowyĪsze rozwaĪania pozwalają na wyciągniĊcie wniosku, zgodnie z którym
eliminacja ulg podatkowych, zwolnieĔ podatkowych, wspólnego opodatkowania
maáĪonków i osób samotnie wychowujących dzieci oraz kwoty wolnej od podatku
sprawi, Īe opodatkowany zostanie caáy realny dochód podatnika, bez Īadnych
sztucznych zmniejszeĔ, co wpáynie na dostarczenie dodatkowych wpáywów do budĪetu
paĔstwa.
Ponadto:
x Niebagatelnym plusem podatku liniowego jest jego administracyjna
oszczĊdnoĞü, co niejako wynika z prostoty tego podatku.
x Koszty przestrzegania prawa podatkowego zmniejszą siĊ równieĪ w istotny
sposób.
x Podatek liniowy powoduje, Īe niĪsze podatki pozostawiają wiĊcej pieniĊdzy
w obiegu, a wówczas zaczyna dziaáając tzw. „efekt mnoĪnikowy”, którego
konsekwencją jest wzrost oszczĊdnoĞci i inwestycji, a to prowadzi do wzrostu
gospodarczego.
x Szybszy wzrost gospodarczy i niĪsze obciąĪenia podatkowe mają korzystny
wpáyw na zatrudnienie, powodują wzrost liczby miejsc pracy.
x Uzasadnionym jest poszerzenie bazy podatkowej, poprzez stopniowe
wáączenie w nią rolników, zwáaszcza zamoĪniejszych.
Reasumując naleĪy stwierdziü, iĪ reforma systemu podatków od dochodów
osobistych nie musi byü trudna dla budĪetu paĔstwa, nawet przez krótki okres czasu.
Kalendarium reformy podatku od dochodów osobistych oraz jej skutki
Rządowa propozycja wprowadzenia w Polsce w 2009 roku dwóch stawek
podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32% w miejsce obecnych stawek –
19%, 30% i 40%, oraz w 2011 lub 2012 roku podatku páaskiego z jedną stawką na
poziomie 18%, niewątpliwie wywoáa efekt polegający na zmianie wzglĊdnych obciąĪeĔ
podatkowych podatników o róĪnych dochodach.
ZaáóĪmy, Īe przechodzimy z obowiązującego w 2007 roku progresywnego
systemu podatkowego z trzema stawkami 19%, 30% i 40% na system podatkowy
progresywny z dwiema skáadkami 18% i 32%. W poniĪszej tabeli nr 9 zamieszczono
informacje odnoĞnie obliczenia podatku w obowiązującym i proponowanym systemie.
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TABELA 9. PRZYKàAD KSZTAàTOWANIA SIĉ àĄCZNYCH OBCIĄĩEē PODATKOWYCH
PRZY PODATKU PROGRESYWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W 2007 ROKU I PODATKU
PROGRESYWNYM Z DWIEMA STAWKAMI 18% I 32%
Podatek
ObciąĪenie
Dochód do
WysokoĞü dochodu brutto =
obliczony =
Rodzaj
podatkowe
dyspozycji
podstawa opodatkowania
podatek
opodatkowania
( 3:2 )
(2–3)
w zá
naleĪny
w%
w zá
w zá
1

Podatek
progresywny
obowiązujący
w 2007 roku

Podatek
progresywny z
dwiema
stawkami 18%
i 32% w
2009 roku

2

I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej
I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej

3

4

5

9.767

1.283

13,14

8.484

15.586

2.389

15,33

13.197

32.292

5.563

17,23

26.729

65.000

14.153

21,77

50.847

90.000

22.100

24,56

67.900

9.767
15.586
32.292

1.202
2.249
5.257

12,31
14,43
16,28

8.565
13.337
27.035

65.000

11.144

17,14

53.856

90.000

16.270

18,08

73.730

9.767
- 81
- 0,83
+ 81
RóĪnice miĊdzy
I przedziaá
15.586
- 140
- 0,90
+ 140
podatkiem
skali podatkowej
progresywnym
32.292
- 306
- 0,95
+ 306
obowiązującym
II przedziaá
65.000
- 3.009
- 4,63
+ 3.009
w 2007 roku a
skali podatkowej
proponowanym
III przedziaá
90.000
- 5.830
- 6,48
+ 5.830
na 2009 rok
skali podatkowej
* NaleĪy zaznaczyü, Īe niniejsze obliczenia zakáadają, Īe Īaden z podatników nie korzysta z ulg podatkowych,
jak równieĪ nie uwzglĊdnia odliczenia skáadek na ubezpieczenia spoáeczne oraz skáadki na ubezpieczenie
zdrowotne
ħródáo: Obliczenia wáasne

Podatek obliczono posáugując siĊ skalą podatkową obowiązującą w 2007 roku3:
Przedziaáy dochodów w zá
ponad

do

43 405
43 405
85 528
85 528
i proponowaną na 2009 rok4:
Przedziaáy dochodów w zá
ponad
do
85 528
85 528

Podatek wynosi
19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zá 54 gr
7 674 zá 41 gr + 30% nadwyĪki ponad 43 405 zá
20 311 zá 31 gr + 40% nadwyĪki ponad 85 528 zá

Podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zá 02 gr
14 839 zá 02 gr + 32% nadwyĪki ponad 85 528 zá

3
art.10 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588)
4
art.1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588)
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Oprócz tego przyjĊte zaáoĪenia:
x dochód brutto w wysokoĞci 9.767,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego zasiáku dla bezrobotnych
x dochód brutto w wysokoĞci 15.586,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniej
rocznej emerytury-renty z pozarolniczego ubezpieczenia spoáecznego
x dochód brutto w wysokoĞci 32.292,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego wynagrodzenia brutto
x dochód brutto w wysokoĞci 65.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z II
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
x dochód brutto w wysokoĞci 90.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z III
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
Przy podatku progresywnym z dwiema stawkami 18% i 32% obciąĪenie
dochodów osobistych podatnika zarabiającego 90.000,00 zá jest o 46,87% wyĪsze niĪ
zarabiającego 9.767,00 zá, natomiast przy podatku progresywnym z trzema stawkami
podatkowymi 19%, 30% i 40% obciąĪenie dochodów osobistych tego podatnika jest
wyĪsze o 86,91%. Záagodzenie progresji w ten znaczny sposób moĪe staü siĊ przyczyną
wzmocnienia bodĨców do zwiĊkszania dochodów drogą legalnej pracy
i przedsiĊbiorczoĞci, bowiem prawie o poáowĊ w proponowanej wersji reformy
podatkowej zmniejszy siĊ obciąĪenie osób dla których dodatkowy wysiáek zawodowy
stawaá siĊ nieopáacalny. Na progresji podatkowej z dwiema stawkami 18% i 32%
zamiast z trzema 19%, 30% i 40% skorzystają wszyscy podatnicy, których dochody bĊdą
mniej obciąĪane niĪ w przypadku progresji podatkowej z trzema stawkami. Osoby
osiągające dochody 90.000,00 zá skorzystają na przedmiotowej zmianie 6,48%,
natomiast osoby zarabiające 9.767,00 zá – 0,83 punktu procentowego. Progresja
podatkowa z dwiema stawkami podatkowymi oznacza równieĪ zwiĊkszenie wszystkim
podatnikom dochodu do dyspozycji. OczywiĞcie wysokoĞü tej kwoty jest uzaleĪniona od
wysokoĞci uzyskanego dochodu. W konsekwencji przejĞcie z progresywnego systemu
opodatkowania z trzema stawkami do systemu z dwiema stawkami oznacza korzyĞci dla
wszystkich podatników ( tabela nr 9 ), wobec czego moĪna spodziewaü siĊ wzrostu
zachĊt do zwiĊkszania oszczĊdnoĞci, nastĊpnie inwestycji w wyniku dziaáania efektu
dochodowego.
Po wprowadzeniu jednolitej stawki 18% w miejsce obowiązującej w 2007 roku
progresywnej skali podatkowej z trzema stawkami 19%, 30% i 40% wielkoĞci obciąĪeĔ
podatkowych bĊdą siĊ ksztaátowaáy w sposób przedstawiony w poniĪszej tabeli nr 10.
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TABELA 10. PRZYKàAD KSZTAàTOWANIA SIĉ àĄCZNYCH OBCIĄĩEē PODATKOWYCH
PRZY PODATKU PROGRESYWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W 2007 ROKU I PODATKU Z JEDNĄ
STAWKĄ 18%
Podatek
ObciąĪenie
Dochód do
WysokoĞü dochodu brutto =
obliczony =
Rodzaj
podatkowe
dyspozycji
podstawa opodatkowania
podatek
opodatkowania
( 3:2 )
(2–3)
w zá
naleĪny
w%
w zá
w zá
1

Podatek
progresywny
obowiązujący
w 2007 roku

2

I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej
I przedziaá
skali podatkowej

Podatek z jedną
stawką 18%

II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej

3

4

5

9.767

1.283

13,14

8.484

15.586

2.389

15,33

13.197

32.292

5.563

17,23

26.729

65.000

14.153

21,77

50.847

90.000

22.100

24,56

67.900

9.767
15.586
32.292

1.758
2.805
5.813

18,00
18,00
18,00

8.009
12.781
26.479

65.000

11.700

18,00

53.300

90.000

16.200

18,00

73.800

9.767
+ 475
+ 4,86
- 475
RóĪnice miĊdzy
I przedziaá
15.586
+ 416
+ 2,67
- 416
podatkiem
skali podatkowej
progresywnym
32.292
+ 250
+ 0,77
- 250
obowiązującym w
II przedziaá
65.000
- 2.453
- 3,77
+ 2.453
2007 roku a
skali podatkowej
podatkiem z jedną
III przedziaá
90.000
- 5.900
- 6,56
+ 5.900
stawką 18%
skali podatkowej
* NaleĪy zaznaczyü, Īe niniejsze obliczenia zakáadają ,Īe Īaden z podatników nie korzysta z ulg podatkowych,
jak równieĪ nie uwzglĊdnia odliczenia skáadek na ubezpieczenia spoáeczne oraz skáadki na ubezpieczenie
zdrowotne.
ħródáo: Obliczenia wáasne

Podatek obliczono posáugując siĊ skalą podatkową obowiązującą w 2007 roku5:
Przedziaáy dochodów w záotych
ponad
43 405
85 528

do
43 405
85 528

Podatek wynosi
19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zá 54 gr
7 674 zá 41 gr + 30% nadwyĪki ponad 43 405 zá
20 311 zá 31 gr + 40% nadwyĪki ponad 85 528 zá

i proponowaną liniową stawką na poziomie 18%.
Oprócz tego przyjĊte zaáoĪenia:
x dochód brutto w wysokoĞci 9.767,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego zasiáku dla bezrobotnych
x dochód brutto w wysokoĞci 15.586,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniej
rocznej emerytury-renty z pozarolniczego ubezpieczenia spoáecznego
5
art.10 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588 )
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x dochód brutto w wysokoĞci 32.292,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
wynagrodzenia brutto
x dochód brutto w wysokoĞci 65.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z II
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
x dochód brutto w wysokoĞci 90.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z III
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
Wprowadzenie podatku liniowego spowoduje wzrost obciąĪenia dochodu
podatkiem dla podatników z pierwszego przedziaáu podatkowego obowiązującego
w 2007 roku Ğrednio o 2,77 punktu procentowego. Pozostali podatnicy odczują
natomiast spadek obciąĪenia dochodu. Spadek bĊdzie tym wiĊkszy, im wiĊkszy dochód
osiągnie podatnik, i tak dla podatnika z dochodami 65.000,00 zá zmniejszy siĊ o 3,77
punktu procentowego, natomiast dla podatnika z dochodami 90.000,00 zá juĪ o 6,56
punktu procentowego. MoĪemy wiĊc zakáadaü, Īe przejĞcie z progresywnego systemu
podatkowego do systemu liniowego powinno zaowocowaü zwiĊkszeniem zachĊt do
zwiĊkszania podaĪy pracy i wzrostu inwestycji prywatnych podatników w pierwszym
i drugim przedziale skali podatkowej. W sumie wpáynie to na rozwój gospodarki,
niezastąpione Ĩródáo poprawy warunków Īycia dla wszystkich obywateli naszego kraju.
Analiza przykáadu z tabeli nr 10 pozwala zauwaĪyü, Īe w przypadku podatku
liniowego nastąpi pomniejszenie podatnikom z pierwszego przedziaáu podatkowego
dochodu do dyspozycji Ğrednio o kwotĊ 380,00 zá, oraz jego zwiĊkszenie dla podatników
wiĊcej zarabiających. Pomimo to, kaĪdy z podatników oddaá do budĪetu paĔstwa
jednakową czĊĞü swoich dochodów. Przy dochodzie 9.767,00 zá podatek wyniósá
1.758,00 zá, zaĞ przy 90.000,00 zá dochodu – 16.200,00 zá. Prawie dziewiĊü razy
wiĊkszy dochód - prawie dziewiĊü razy wiĊkszy podatek. Przy podatku progresywnym
ta zaleĪnoĞü ksztaátuje siĊ maáo obiektywnie, gdyĪ przy prawie dziewiĊü razy wiĊkszym
dochodzie podatek jest wiĊkszy ponad 17 razy.
Podsumowanie
Podsumowując rozwaĪania dotyczące funkcjonowania podatku dochodowego od
osób fizycznych naleĪy stwierdziü, iĪ istniejący system podatkowy oparty na podatku
progresywnym:
x zniechĊca spoáeczeĔstwo do bardziej efektywnej pracy,
x powoduje rozprzestrzenianie siĊ postawy spekulacyjnej w spoáeczeĔstwie
przejawiającej siĊ w dąĪeniu do maksymalnego obniĪania podatków, czy teĪ
nie páacenia ich w ogóle,
x preferuje podatników posiadających wysokie dochody, których staü na
ponoszenie wydatków warunkujących uzyskanie ulg podatkowych,
x zaciemnia obraz realnych wpáywów budĪetowych,
x hamuje rozwój inwestycyjny.
Przeprowadzona ocena proponowanych zmian w zakresie opodatkowania
dochodów osobistych w latach 2009 – 2012 sprowadza siĊ do wzglĊdnie prostych
wniosków. Podatek liniowy powinien daü impuls do zwiĊkszania pracy, oszczĊdnoĞci
oraz inwestycji. Ujednolicenie stawki liniowej ponadto zapewni oszczĊdnoĞci w
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administracji i nie spowoduje spadku wpáywów do budĪetu paĔstwa, a wiĊkszoĞci
podatnikom zapewni obniĪenie poziomu obciąĪeĔ podatkowych.
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Summary
The main aim of paper is evaluation of functioning Personal Income Tax. In the article
authors compare linear income tax and graduated income tax. The paper presents proposition of
changes Personal Income Tax in years 2009-2012.
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