ukasz Arendt

PODATEK LINIOWY
 SZANSA DLA POLSKIEJ GOSPODARKI?

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest zabranie g osu w dyskusji na temat
zastosowania podatku liniowego w polskich warunkach, przedstawienie argumentów zwolenników i przeciwników tej koncepcji, próba okre lenia wp ywu
tego podatku na sytuacj ekonomiczno-spo eczn kraju oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie czy likwidacja progresji podatkowej w odniesieniu do
dochodów osób fizycznych jest szans dla rozwoju polskiej gospodarki?
Przedstawiona w 1998 roku przez Ministerstwo Finansów Bia a Ksi ga
Podatków przekonywa a o konieczno ci przeprowadzenia reformy podatkowej
w Polsce. Krytyczna analiza sposobu opodatkowania dochodu osób fizycznych
sta a si pretekstem do przedstawienia propozycji wprowadzenia podatku
liniowego (w a ciwie jest to liniowy podatek progresywny), którego cech charakterystyczn jest to, e stawka podatkowa w stosunku do zwi kszaj cej si
podstawy opodatkowania pozostaje sta a.1 Wywo a o to szerok dyskusj
w ród polityków, ekonomistów jak i w ca ym spo ecze stwie.
Koncepcja podatku liniowego zwi zana jest z osob Miltona Friedmana,
który przedstawi j ju w latach sze dziesi tych w ksi ce Capitalism and
Freedom.2 Twierdzi on, e jednolita stopa podatkowa na dochody wy sze od
progu zwolnie generowa aby wi ksze dochody ni ówczesna, oci a a struktura podatkowa.3 Co wi cej, wprowadzenie podatku liniowego spowodowa oby
wzrost dobrobytu podatników, którzy nie musieliby ukrywa swoich dochodów
przed urz dami skarbowymi. Korzy ci odnios aby te gospodarka, gdy wzgl dy podatkowe odgrywa yby znacznie mniejsz rol w decyzjach o alokacji
zasobów. Wed ug Friedmana na takim rozwi zaniu straciliby jedynie prawnicy
i urz dnicy publiczni, którzy zamiast wyszukaniem i likwidacj luk w prawie
podatkowym mogliby zaj si czym bardziej produktywnym.
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Rola podatków w realizacji polityki bud etowej

Podatki dochodowe od osób fizycznych s podstawowym narz dziem
redystrybucji dochodu narodowego, poza tym pozwalaj realizowa zasad
sprawiedliwo ci. Nale y w tym miejscu zwróci uwag na problem dok adnego zdefiniowania tego terminu. Teoria ekonomii wyró nia dwa poj cia
sprawiedliwo ci (równo ci): poziom i pionow .1 Równo pozioma oznacza
pionowa 
identyczne traktowanie identycznych osób, natomiast równo
ró ne traktowanie ró nych osób w celu zmniejszenia skutków przyrodzonych
ró nic. Akceptacja zasady równo ci poziomej jest powszechna. Inaczej jest w
przypadku równo ci pionowej, której istota sprowadza si do zabierania bogatym i dawania biednym, czyli post powania jak Robin Hood czy Janosik.
Redystrybucyjna dzia alno pa stwa ma na celu niwelowanie zbyt duych, nie akceptowanych spo ecznie ró nic dochodowych i maj tkowych.
Jej potrzeba wynika z dwóch wzgl dów:2
altruistycznego: nie mo na dopu ci do sytuacji, w której spo ecze stwo
godzi si na to, by najbiedniejsza jego cz
g odowa a, nie mia a dost pu
do ochrony zdrowia, czy szans zdobycia chocia podstawowego wykszta cenia;
egoistycznego: zbyt du e zró nicowanie dochodów ludno ci prowadzi do
niepokojów spo ecznych. W tym wymiarze podatki s cen jak p aci si
za spokój i bezpiecze stwo.
Natur gospodarki rynkowej jest wyst powanie ró nic dochodowych.
Z jednej strony jednostki bardziej przedsi biorcze s premiowane za swe
zdolno ci wy szym dochodem, z drugiej mechanizmy rynkowe nie potrafi
rozwi za problemu ludzi upo ledzonych, niezdolnych do pracy, którzy nie s
w stanie radzi sobie sami.3
Progresja podatkowa powoduje, e jednostki o wzgl dnie wysokich dochodach o wi ksze kwoty na dzia alno pa stwa, a jednostki najubo sze
w zasadzie tylko korzystaj z pomocy, nie partycypuj c w ponoszeniu kosztów.
Wida wi c, e redystrybucja zawsze dokonuje si czyim kosztem (g ównie
ludzi bogatych). Problem jaki stoi przed w adzami pa stwowymi sprowadza si
do tego, czy priorytetem redystrybucji ma by efektywno gospodarowania,
czy te sprawiedliwo spo eczna.
Zak ada si , e wzrost efektywno ci gospodarowania mo liwy jest
do osi gni cia przy niskich stopach podatkowych, z kolei idea sprawiedliwo ci
pionowej wymusza progresj podatkow i sp aszczenie ró nic dochodowych.
Wprowadzenie podatku liniowego powoduje zaw enie mo liwo ci korzystania
z instrumentów podatkowych, wykorzystywanych w realizacji funkcji redystry-
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R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 394.
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bucyjnej polityki bud etowej pa stwa, pozostawiaj c w zasadzie wy cznie
instrumenty znajduj ce si po stronie wydatków bud etowych.
W realizacji kolejnej, tj. stabilizacyjnej funkcji pa stwa, instrumenty podatkowe mog by wykorzystane na dwa sposoby,4 poprzez:
tzw. automatyczne stabilizatory koniunktury, wbudowane w system podatkowy;
dyskrecjonalne regulowanie poziomu opodatkowania w zale no ci
od sytuacji gospodarczej.
Dla przedstawianego w pracy zagadnienia istotny jest pierwszy z wymienionych sposobów. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w konstrukcji
automatycznych stabilizatorów koniunktury s podatki progresywne, które
w okresie recesji maj za zadanie hamowa spadek popytu globalnego,
a w okresie ekspansji jego wzrost. Progresja podatkowa sprawia, e podczas
recesji dochody ludno ci spadaj wolniej od wp ywów bud etowych, dzi ki
czemu dochód do dyspozycji obni a si wolniej ni dochód narodowy brutto.
Z tego powodu spadek popytu globalnego jest mniejszy ni wynika oby to
z obni enia si dochodu narodowego, co prowadzi do spowolnienia tempa
spadku produkcji, zatrudnienia, a tym samym dochodu narodowego. Z kolei
w okresie o ywienia koniunktury, które warunkuje wzrost dochodów, kwoty
podatku odprowadzanego przez osoby fizyczne rosn szybciej ni ich dochód.
Dzi ki temu dochód do dyspozycji ro nie wolniej ni dochód narodowy,
co hamuje popyt globalny i przeciwdzia a powstawaniu presji inflacyjnej.
Wprowadzenie podatku liniowego zmniejsza skuteczno
automatycznych stabilizatorów (w tym przypadku podatków), bowiem obci enia podatkowe w tej sytuacji zmieniaj si proporcjonalnie do zmian dochodu, co s abiej
wp ywa na ch odzenie lub pobudzanie gospodarki. W dyspozycji pa stwa
pozostaj wi c tylko zasi ki dla bezrobotnych, czy programy pomocy dla rolnictwa.
3.

Reforma podatkowa  Bia a Ksi ga Podatków

Mimo, e nowy system podatkowy, wzorowany na rozwi zaniach krajów
o rozwini tej gospodarce rynkowej, funkcjonuje w Polsce od 1989 r., to uwaany jest za wielce niedoskona y. Pojawi a si nawet opinia, e zespó obowi zuj cych przepisów podatkowych nie mo na nazwa systemem, jako e nie
spe nia on podstawowych kryteriów: celowo ci, wewn trznej spójno ci, logiki,
przejrzysto ci.5
W odniesieniu do konstrukcji podatku dochodowego ludno ci wskazuje
si na jego nadmierne skomplikowanie. Stan ten wynika mi dzy innymi z du ej
liczby ró norodnych ulg. System ulg agodzi progresj podatkow , jako
4
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S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997, s. 56.
Bia a Ksi ga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998, s. 6.
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e korzystaj z niego przede wszystkim osoby o wysokich dochodach.6 Wynika
to mi dzy innymi z tego, e osoby najubo sze nie maj pieni dzy na ponoszenie wydatków obj tych ulgami (ulga remontowa, budowlana, itp.), poza tym
skomplikowany sposób rozliczania ulg powoduje, e cz
osób nie orientuje
si z których odlicze w danym roku mo e skorzysta . Niejasno i du y stopie komplikacji przepisów podatkowych powoduj , e pojawiaj si ró nice
w ich interpretacji. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których urz dy
skarbowe wydaj sprzeczne decyzje. Niestabilno przejawia si w cz stych
modyfikacjach przepisów podatkowych. Wystarczy wspomnie , e Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 1992-1998 by a zmieniana 30 razy, nic wi c dziwnego, e niewiele przypomina pierwotn wersj .7
S abo ci polskiego systemu podatkowego spowodowa y, e Ministerstwo
Finansów w ramach reformy podatkowej zaproponowa o wprowadzenie jednolitej stawki w wysoko ci 22%. Nawi zano tym samym do koncepcji M. Friedmana, formu uj c podobne spodziewane korzy ci likwidacji progresji podatkowej.
Wed ug Ministerstwa Finansów wzrost aktywno ci gospodarczej spowodowany zwi kszeniem sk onno ci przedsi biorstw do inwestowania, poza
impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy, pozwoli by utrzyma dochody
bud etu pa stwa na odpowiednim poziomie. Oczekiwano, e wprowadzenie
podatku liniowego wywo a dwa efekty: dynamiczny, zwi zany ze wzmocnieniem bod ców do zwi kszenia dochodów na drodze legalnej pracy i przedsi biorczo ci (zak ada si , e spadek ci arów podatkowych wyprowadzi cz
dzia alno ci gospodarczej z szarej strefy), oraz redystrybucji, który polega na
zmianie wzgl dnych obci e podatników o ró nych dochodach. Oczywi cie
wi ksz wag przypisuje si pierwszemu z efektów, poniewa poprzez sta e
oddzia ywanie powinien on spowodowa popraw standardu ycia spo ecze stwa.8
W opracowanym kalendarium wprowadzania reformy po czono zmiany
w podatku od osób fizycznych i prawnych. Docelowo podatek liniowy od osób
fizycznych mia zacz
funkcjonowa w roku 2000, natomiast w przypadku
osób prawnych planowano obni enie stawki do 22% w 2002 r. Liniowa stawka
podatku dochodowego do osób fizycznych, przy jednoczesnym zwi kszeniu
kwoty wolnej od podatku do 924 z otych, mia a wp yn na obni enie efektywnego obci enia podatników o niskich i rednich dochodach (por. tabela 1).
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Przyk adowo w 1997 r. z odlicze skorzysta o 38,8% podatników znajduj cych si w pierwszym, 80,9% w drugim i 89,5% w trzecim przedziale dochodów. Bia a ksi ga podatków,
op. cit., s. 20.
Na wspomniane s abo ci polskiego systemu podatkowego wskazuje Ministerstwo Finansów
w Bia ej Ksi dze Podatków, op. cit., s. 53; a tak e ekonomista EBOiR: N. Stern, Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?, Zeszyty BRE Bank 
CASE nr 42, Warszawa 1999, s. 7.
Bia a Ksi ga Podatków, op. cit., s. 64-65.
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Tab. 1. Proponowane kalendarium reformy podatku od dochodów
osobistych
Wyszczególnienie
Stawki (w %)
Dochód zwolniony z
opodatkowania (w
PLN)
kwota wolna (w PLN)

1998
19;30;40

1999
22;32

2000
22

2001
22

2002
22

-

3600

4200

4200

4200

336,00

792*

924*

924*

924*

* Dla porównania z 1998 r. przeliczono dochód zwolniony z opodatkowania na kwot
woln .
ród o: Bia a Ksi ga Podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.

rednia efektywna stawka podatkowa w porównaniu do 1998 r. spad aby
o 1,7 pkt. procentowego. Na tym rozwi zaniu zyskaliby podatnicy z I i III przedzia u (ponad 95% podatników w 1999 r.9), natomiast osoby znajduj ce si w II
przedziale w uj ciu efektywnym zanotowaliby strat (tabela 2).
Tab. 2. Obci enie osób fizycznych podatkiem dochodowym przed
i po wprowadzeniu podatku liniowego (w %)
Dochód
I przedzia
II przedzia
III przedzia
Ogó em

System obowi zuj cy
w 1997 r.
Uj cie
Uj cie
Nominalne
efektywne
16,40
14,97
21,59
18,26
36,47
30,89
19,24
17,13

Proponowany system
Uj cie
nominalne i efektywne
13,46
19,53
21,24
15,30

ród o: Bia a Ksi ga Podatków, op. cit.

Taka konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych w zamy le
Ministerstwa mia a chroni najubo szych oraz stwarza silniejsze bod ce do
powi kszania dochodów dla osób najlepiej zarabiaj cych.
4.

Podatek liniowy w opinii spo ecze stwa

Jak wiadomo, przedstawione propozycje nie zyska y akceptacji w kr gach politycznych i spo ecznych. Jak pokazuj wyniki bada przeprowadzone
przez COBOS w 1998 r. na ponad tysi cosobowej reprezentatywnej próbie a
77% badanych akceptowa o zasad progresji podatkowej, natomiast tylko 17%
opowiedzia o si za podatkiem liniowym. W badaniu przeprowadzonym
9

Informacja dotycz ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 1999 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000, s. 4.
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w 1999 r. przez A. Krajewsk wynik by podobny  71% by o przeciwne opodatkowaniu liniowemu, 21% je popiera o.10 Poza tym badania te wykaza y, e
zwolennikami likwidacji progresji podatkowej s g ównie osoby legitymuj ce si
wy szym wykszta ceniem, które osi gn y wysoki status spo eczny i ekonomiczny.
Jednym z powodów niepowodzenia aplikacji reformy mo e by opór
spo ecze stwa przeciwko likwidacji ulg, co by oby logicznym nast pstwem
wprowadzenia podatku liniowego. Wspomniane ju badanie A. Krajewskiej
pokaza o, e ponad 70% ankietowanych opowiada o si za utrzymaniem ulg
zwi zanych z kszta ceniem i ochron zdrowia, ponad po owa  za ulg remontow . Nale y pami ta , e ulgi s wa nym proefektywno ciowym instrumentem polityki podatkowej pa stwa. Odpowiednia konstrukcja systemu ulg
oddzia uje na postawy podatników, niejako mobilizuje ich do zachowa po danych dla rozwoju gospodarczo-spo ecznego, sk aniaj c do oszcz dzania,
zakupu obligacji, kszta cenia si , czy rozwoju budownictwa. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w polskich warunkach istniej racjonalne
przes anki do rezygnacji z tych skutecznych instrumentów w zamian za obnienie podatków w skiej grupie najzamo niejszych Polaków?11
Równie w ród polityków i ekonomistów zdania odno nie wprowadzenia
podatku liniowego w Polsce s podzielone. Stowarzyszenia pracodawców
i biznesmeni popieraj idee podatku liniowego, Bussines Centre Club propozycj przedstawion w Bia ej Ksi dze Podatków, oficjalnie uzna za racjonaln
i prorozwojow .12 Wspomagaj ich politycy Unii Wolno ci, którzy wyst pili
z propozycj 18% podatku liniowego, jak równie Platformy Obywatelskiej,
którzy przedstawili swój projekt reformy podatkowej, proponuj c stawk podatku liniowego na poziomie 15% z jednoczesn rezygnacj z kwoty wolnej.
Ostatnia propozycja jest szczególnie kontrowersyjna, jako e kwota wolna jest
wyrazem troski o zdolno p atnicz podatników. Troska ta zawarta jest mi dzy innymi w koncepcji ujemnego podatku dochodowego (negative income tax)
M. Friedmana. Polega ona na przyznaniu dotacji podatnikom, których dochód
nie przekracza by okre lonej warto ci progowej, w wielko ci zale nej od stóp
dotacji odpowiadaj cych ró nym wielko ciom niewykorzystanych sum progowych.13 W krajach Unii Europejskiej wysoko
nie opodatkowanej kwoty
uwzgl dnia czynniki cywilizacyjne, kulturowe, spo eczne. Najcz ciej okre lana
jest kwotowo, lecz w niektórych krajach, np. w Portugalii odnosi si do p acy
minimalnej (w 1996 r. wynosi a 71% jej wielko ci).14
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13
14

A. Krajewska, Podatek progresywny czy liniowy? Wskazania teoretyków i praktyka
[w:] Spo eczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, Key Text, Warszawa 1999,
s. 83-84.
A. Krajewska, Komu obni a ..., op. cit., s. 259.
Stanowisko przedsi biorców w sprawie Bia ej Ksi gi Podatków z 7 wrze nia 1998,
www.bcc.org.pl.
M. Friedman, R. Friedman, op. cit., s. 166.
A. Krajewska, Podatek progresywny..., op. cit., s. 78.
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5. Potencjalny wp yw wprowadzenia podatku liniowego na polsk
gospodark
Najcz ciej podawanym w mediach (tak e w Bia ej Ksi dze Podatków)
rezultatem wprowadzenia podatku liniowego ma by tworzenie nowych miejsc
pracy. Argumentuje si , e kiedy ludzie zaczn zarabia wi cej, ze wzgl du na
zmniejszenie obci e podatkowych (argumentacja szczególnie odpowiadaj ca zrzeszeniom pracodawców), zaoszcz dzone pieni dze zainwestuj
w dzia alno
gospodarcz (zak adaj c przedsi biorstwo lub rozszerzaj c
zatrudnienia
zakres dzia alno ci ju istniej cego). Implikuje to konieczno
wi kszej liczby pracowników, by sprosta potrzebom zwi kszonej produkcji.
Rozwi zanie na pierwszy rzut oka jest oczywiste. Problem pojawia si
w momencie, kiedy wspomniane przedsi biorstwa nie mog wykorzysta
swoich mocy produkcyjnych poniewa nie otrzymuj zamówie . Bodziec wywo any obni eniem obci e podatkowych (przy za o eniu e nadwy ka gotówki nie zostanie przeznaczona przez przedsi biorc na konsumpcj luksusow ) przegrywa z barier popytu. Nie zawsze bowiem barier wzrostu gospodarczego stanowi zbyt niska sk onno do inwestowania. Mo e si bowiem
okaza , e to wielko popytu a nie inwestycji decyduje o tempie wzrostu15
a tym samym o liczbie tworzonych miejsc pracy. Poza tym sk onno do inwestowania zwi zana jest z wysoko ci bankowych stóp procentowych, a tak e
z innymi czynnikami gospodarczymi. Ekonomika przedsi biorstw formu uje
zasad , e kapita obcy jest ta szy od kapita u w asnego. Je li zasada ta
sprawdza si w przypadku polskich przedsi biorstw, to nale a oby d y do
obni enia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, gdy taka decyzji
powinna zwi kszy sk onno
do inwestowania (oczywi cie przy za o eniu
braku bariery popytu). Nie ma równie pewno ci, czy podatnicy rozliczaj cy si
wed ug II i III stawki faktycznie stworz nowe miejsca pracy. Jest to bowiem
grupa stosunkowo nieliczna (w 1997 r. 5,43% ogó u podatników, w 1999 r.
5,07%16). Poza tym nie ma informacji jaka cz
tej grupy to przedsi biorcy,
którzy faktycznie mogliby rozwija dzia alno zatrudniaj c nowych pracowników, a ilu w ród nich jest przedstawicieli wolnych zawodów, mened erów czy
parlamentarzystów, którzy uzyskane dzi ki obni eniu obci e podatkowych
dochody mog przeznaczy na konsumpcj importowanych towarów luksusowych. Ponadto obni enie podatku dochodowego od osób fizycznych mo e
wp ywa (je li faktycznie istnieje taka zale no ) na decyzje inwestycyjne
wy cznie ma ych i rednich przedsi biorstw, które rozliczaj si wed ug zasad
PIT, poniewa tylko one odczu yby efekty wprowadzenie podatku liniowego.
15

16

Badania przeprowadzone przez INE PAN w 200 du ych przedsi biorstwach pa stwowych
i prywatnych wskazuj , e dla wielu z nich czynnikiem ograniczaj cym ich rozwój jest niedostateczny popyt (38,5% przedsi biorstw, w których wprowadzono programy naprawcze oraz
27,2% nie obj tych restrukturyzacj wskazywa o na popytowe ograniczenia wzrostu produkcji). A. Krajewska, Komu obni a ..., op. cit., s. 259.
Bia a Ksi ga Podatków, op. cit., s. 30; Informacja dotycz ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 1999 rok, Ministerstwo
Finansów, Warszawa 2000, s. 4.
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Du e przedsi biorstwa zainteresowane s bowiem wysoko ci stawek podatku CIT, wed ug której rozliczaj si z urz dem skarbowym, która de facto ju
jest liniowa (28%).
Wprowadzenie podatku liniowego z pewno ci oddzia ywa oby na sytuacj bud etow . Z punktu widzenia finansów publicznych istotne jest, by
w wyniku reformy nie zmniejszy y si wp ywy do bud etu z tytu u podatku od
dochodów osób fizycznych. Nale y bowiem pami ta , e wp ywy z tytu u opodochodów budatkowania dochodu osób fizycznych stanowi znaczn cz
d etowych (wykres 1).
Rys. 1. Procentowy udzia podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bud etu pa stwa w latach 1991-1999
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ród o: Bia a ksi ga..., op. cit.; Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 1999, 2000.

Projekt Ministerstwa Finansów zak ada , e wzrost aktywno ci gospodarczej podmiotów dzi ki obni eniu ci arów podatkowych spowoduje wzrost ich
dochodów tak, e wp ywy do bud etu osi gn po dany poziom, a w d u szej
perspektywie mog nawet by wy sze ni przed wprowadzeniem reformy. Przy
obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, jak równie na wiece, gdzie dynamika wzrostu maleje z roku na rok (dynamika PKB w Polsce wynosi a: 6,9%
w 1997 r., 4,8% w 1998 r., 4,1 w 1999 r. i 4,0 w 2000 r.) mechanizm ten mo e
po prostu nie zadzia a . Z kolei cz
ekonomistów twierdzi, e dla zapewnienia odpowiednich wp ywów do pa stwowej kasy niezb dne oka e si podwy szenie podatków po rednich.17 Szybki wzrost udzia u wp ywów z podatków
po rednich notuje si g ównie w krajach o niskiej wydajno ci podatkowej, gdzie
istnieje rozwini ta szara strefa, a Polska zdaje si pod a w tym kierunku.

17

A. Krajewska, Komu obni a ..., op. cit., s. 259.
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Rozwi zanie takie niestety najbardziej uderza w osoby niezamo ne.18 Poza
tym mo na obawia si , e obni enie podatków osobom zamo nym spowoduje spadek dochodów bud etowych.19 Chocia podatnicy z II i III przedzia u
stanowi niewielki procent ogó u, to ich udzia w dochodach bud etowych z
tytu u podatku PIT jest znacz cy (dla przyk adu w 1997 r. wynosi 33% wp ywów z tytu u podatku PIT, w 1999 r. 45,5%20).
6.

Podatek liniowy w praktyce

W ród polityków i ekonomistów mo na spotka si z pytaniem, e skoro
podatek ten jest tak doskona y, to dlaczego nie zosta wprowadzony w innych
krajach?21 Faktycznie prawie wszystkie kraje pozostaj przy opodatkowaniu
progresywnym i mimo, e widoczny jest trend w kierunku obni ania bezporednich obci e podatkowych, to ci gle stosuje si wiele stawek podatkowych (tabela 3).
W ród krajów, które wprowadzi y podatek liniowy znalaz y si mi dzy innymi s siaduj ce z Polsk Estonia, Rosja oraz otwa.
W Estonii liniowa stawka (flat rate) podatku od dochodów osób fizycznych (a tak e prawnych) w wysoko ci 26% obowi zuje od 1 stycznia 1994 r.22
Zast pi a ona progresj o stawkach 15, 24 i 33%.23
Na otwie od 1 stycznia 1997 r. podatnicy rozliczaj si wed ug stawki
25%. Przed jej wprowadzeniem dochód do wysoko ci 60000 atów by opodatkowany stawk 25%, natomiast nadwy ka ponad t kwot  stawk 10%.
Tab. 3. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wybranych
krajach europejskich w roku 2001

Kraj
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
18

19
20
21
22
23

Liczba stawek
4
4
5
6
5
6
4
2

Wysoko stawek opodatkowania (w %)
21; 31; 41; 50
20; 26; 32; 38
14; 18; 24; 30; 37
8,25; 21,75; 31,75; 41,75; 47,25; 53,25
5; 15; 30; 40; 42,5
15; 20,17; 23,57; 31,48; 38,07; 39,6
32,35; 37,6; 42; 52
22; 44

J. Kropiwnicki, Rzeczpospolita z dnia 15.07.1998; S. Zwierzchlewski: Dyskusja wokó
podatku liniowego w Polsce  argumenty za i przeciw, Polityka Gospodarcza, nr 3/2000,
Warszawa 2000, s. 151.
A. Krajewska, op. cit., s. 258-259.
Bia a Ksi ga Podatków, op. cit., s. 30; Informacja dotycz ca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych..., op. cit., s. 9.
J. Kropiwnicki, op. cit.
P. Kalamae, Taxation & Investment in Central and East European Countries, Vol. V, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.
J. Kesti, Estonia: Taxation of Companies and Individuals, European Taxation Vol. 35 no. 6,
IBoFD, Amsterdam 1995, s. 196.
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Luksemburg

15

Portugalia
Szwecja
Wielka
Brytania

6
2
3

14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38;
40; 42
12; 14; 24; 34; 38; 40
20; 25
10; 22; 40

7

18; 24; 32; 39; 45

W ochy

ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Kesti (red.), European Tax Handbook,
International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2001.

W Rosji liniowe opodatkowanie dochodów osób fizycznych wprowadzono
niedawno, bo 1 stycznia 2001 r. Nie jest to jednak klasyczny podatek liniowy,
poniewa ustalono podzia dochodów na trzy kategorie, opodatkowane wed ug
ró nych stóp. Pierwsza z nich obejmuje wi kszo
dochodów, od których
nalicza si 13% podatku. W pozosta ych kategoriach rodzaje dochodów s
wskazane enumeratywnie: w kategorii B znalaz y si wygrane na loteriach,
nagrody zdobyte w konkursach, wyp aty ubezpieczeniowe z tytu u dobrowolnych umów ubezpieczeniowych, odsetki od lokat bankowych (ob o one 35%
podatkiem), natomiast kategoria C zawiera wp ywy z tytu u otrzymanych dywidend oraz dochody osób nie maj cych sta ego miejsca zamieszkania na terenie Rosji (30% stawka).24 Rz d rosyjski zapowiedzia , e stawka podatku
liniowego pozostanie na niezmienionym poziomie, czym rozwia niepewno
podatników, którzy obawiali si , e tak niska stawka mia a sk oni ludzi do
ujawnienia ukrywanych wcze niej dochodów, po czym gdy to nast pi zostanie podniesiona. Nie nale y dziwi si tym obawom pami taj c, e stawki
podatku dochodowego od osób fizycznych by y zmieniane cztery razy w ci gu
ostatnich czterech lat.25
Trudno jest okre li wp yw wprowadzenia podatku liniowego na gospodark tych krajów. W przypadku Rosji brak mo liwo ci badawczych wynika
ze zbyt krótkiego okresu funkcjonowania podatku liniowego (podobnie jest
w przypadku otwy), mimo to mo na spotka si z opini , e wprowadzenie
podatku liniowego by o zwi zane z problemami w sferze finansów publicznych
zwi zanych z nisk ci galno ci podatków.26 Specyficzne cechy Estonii takie,
jak wielko , rozk ad zaludnienia, czy dochodów, powoduj , e nawet pozytywna weryfikacja teoretycznych podstaw podatku liniowego nie wyeliminuje
wszystkich w tpliwo ci prezentowanych przez przeciwników tej koncepcji.27
Oprócz tego trzeba wzi pod uwag fakt, e kryzys rosyjski z 1998 r. oddziauj c na esto sk gospodark z pewno ci wp yn negatywnie na oczekiwanie rezultaty reformy podatkowej, prawdopodobnie oddalaj c je w czasie,
dlatego nie wiadomo kiedy pojawi si pierwsze korzy ci.
24
25
26
27

J. Kesti (red.), European Tax Handbook, International Bureau of Fiscal Documentation,
Amsterdam 2001, s. 503-506.
A. Taferner, Tax reform  Act II, European Taxation Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001.
N. Stern, op. cit., s. 13.
J. Jankowiak, Gry i igraszki skrzyd owych, Rzeczpospolita, 20 czerwca 1998.
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Koncepcja podatku liniowego jest popularna szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, chocia do tej pory nie zosta a wykorzystana w praktyce.
Silnie oddzia ywa a w latach osiemdziesi tych na polityk gospodarcz prezydenta R. Reagana, której wa nym elementem by o znaczne obni enie podatków i uproszczenie ich konstrukcji, w czym mo na doszukiwa si wp ywu
przedstawiciele ekonomii poda y jak A. Laffer, G. Gilder, czy I. Kristal.
W rezultacie w latach 1981-1986 dosz o do redukcji kra cowych stawek
i ich liczby tak, e w 1986 r. pozosta y tylko dwie wynosz ce 15 i 28%. Okres
niskich stóp podatkowych nie trwa jednak d ugo, bo w 1990 r. zosta y podwy szone, przy jednoczesnym zwi kszeniu ich liczby. W 2001 r. w Stanach Zjednoczonych dochody ludno ci s opodatkowane wed ug pi ciu stawek: 15%;
28%; 31%; 36%; 39,6%. Oprócz podatku federalnego poszczególne stany
maj prawo nak adania obci e lokalnych, z którego zazwyczaj korzystaj .
Podatki stanowe maj zwykle charakter progresywny, przy czym kra cowe
stopy wahaj si od 3% (Illinois) do 12% (North Dakota).28
Pomimo stopniowego odchodzenia od koncepcji podatku liniowego,
w Stanach Zjednoczonych istniej zwolennicy ci gle wierz cy w jego zbawienny wp yw na gospodark . Nale do nich mi dzy innymi R. E. Hall i A. Rabushka z Uniwersytetu w Stanford, którzy zaproponowali ju w 1981 r. wprowadzenie 19% stawki liniowej zarówno dla osób fizycznych jak i przedsi biorstw. Utrzymuj , e podatek federalny jest nieefektywny, niesprawiedliwy,
niezrozumia y i skomplikowany, a jego koszty poboru s wy sze ni federalny
deficyt bud etowy,29 próbowali dok adnie ustali ile kosztuje Amerykanów
podatek federalny. Obliczyli, e bezpo rednie koszty zwi zane z przestrzeganiem prawa podatkowego przekraczaj 100 mld dolarów, planowana i konsultacji prawniczych 35mld. dolarów, a wypaczenia z tytu u inwestycji, powoduj cych straty w wytwórczo ci  równie 100 mld dolarów.30 G ówna teza g oszona przez nich sprowadza si do tego, e podatek liniowy b dzie bod cem do
zwi kszenia wydajno ci gospodarki ameryka skiej, nie obci aj cym osób
o najni szych dochodach. Wyst puje bowiem (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) nast puj ca prawid owo : w wyniku obni enia podatków ro nie
udzia wp ywów od osób zamo nych w ogólnej sumie wp ywów podatkowych.31
Proponowana przez nich wysoko stopy podatku by a uzasadniona wynikami
oblicze , których dokonali. Wykaza y one, e w a nie stopa 19% jest neutralna
wobec dochodów, to znaczy zgromadzi tak sam ilo pieni dzy co ówczesne podatki dochodowe od osób fizycznych i przedsi biorstw. Poza tym istotnym elementem ich rozumowania jest niedopuszczenie do przekroczenia
progu 20%, który stanowi wed ug nich barier psychologiczn .32
28
29
30
31

32

J. Kesti (red.), European Tax, op. cit., s. 671-673.
R. E. Hall, A. Rabuska, Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 14.
Ibidem, s. 33.
Zale no ta pojawi a si w zwi zku z obni eniem podatków w 1926 r. dokonanej przez
sekretarza skarbu A. Mellona, w 1964 roku i w latach 80-tych za prezydentury R. Reagana;
Ibidem, s. 60-64.
Ibidem, s. 154-156.
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Dyskusja nad wprowadzeniem podatku liniowego toczy si równie
w ród ekonomistów holenderskich. Zwrócili oni uwag na niedoskona o
obecnego systemu oraz wysokie koszty z nim zwi zane.33 Rozwa aj c g osy
zwolenników i przeciwników podatku liniowego przeprowadzono symulacj
wp ywu podatku liniowego na system redystrybucji dochodu i wp ywy bud etowe. Jej wyniki wskazuj , e liniowa stopa wynosz ca 27,7% by aby neutralna
wobec dochodów bud etowych z tytu u podatków, a jednoczesne podniesienie
stawek Vat spowodowa oby wzrost dochodu bud etu o 4,3%. Taka stopa
spowodowa aby relatywnie niewielkie zmiany redystrybucyjne, dla wi kszo ci
podatników oznacza oby to mo liwo zmiany dochodu o oko o 5%. Z drugiej
strony wskazuje si , e zwi zana z wprowadzeniem podatki liniowego likwidacja ulg mo e wywo a ekonomiczne konsekwencje wynikaj ce ze zmiany
zachowa obywateli, co z kolei mo e wp yn cho by na poziom oszcz dnoci.34
7.

Konkluzje

Wprowadzenie podatku liniowego w Polsce stale budzi kontrowersje,
a wi kszo spo ecze stwa jest mu przeciwna. Prawdopodobnie dyskusje na
ten temat b d trwa y nadal i nie wiadomo, która opcja zwyci y.
W polskich warunkach konieczne jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy, co wed ug zwolenników koncepcji b dzie rezultatem wprowadzenia podatku liniowego. Nie ma jednak
pewno ci, jak podatek liniowy wp ynie na dochody bud etowe. Co prawda
istniej optymistyczne prognozy,35 ale nie mo na w tym przypadku pozwoli
sobie na b d, poniewa na dalsze powi kszanie deficytu bud etowego po
prostu nas nie sta . Nie mo na tak e oprze si na do wiadczeniach krajów,
które wykorzysta y w swoim systemie koncepcj podatku liniowego, poniewa
do tej pory nie ujawni y si skutki jego wprowadzenia. Pewne jest, e podatek
liniowy wywo uje zmiany w redystrybucji, nie ma jednak dok adnych danych
o skali przesuni
w dochodach mi dzy poszczególnymi grupami polskiego
spo ecze stwa, które by yby wynikiem zastosowania tego podatku. Dominuje
jednak pogl d, e dla rozk adu redystrybucji spo ecznej lepszy jest progresywny sposób opodatkowania.36 Ponadto nie ma w tpliwo ci, e wraz z podatkiem
liniowym musia yby zosta zlikwidowana wi kszo ulg, które pe ni istotn
33

34
35

36

Koszty administracyjne obecnego systemu podatkowego wynosz 4,8% wp ywów z tytu u
podatków. K. Caminada, K. Goudswaard: The final tax reform? Effects of a flat rate individual
income tax, European Taxation Vol. 41 no. 2, IBoFD, Amsterdam 2001, s. 42.
Ibidem, s. 47.
Z danych Centrum im. Adama Smitha wynika, e po wprowadzeniu w 1998 roku 18% podatku liniowego dochody by yby wy sze ni z ówczesnego podatku progresywnego.
K. J drzejewska, Liniowy czy progresywny, Rzeczpospolita, 30 maja 1998.
S. Zwierzchlewski, op. cit., s. 152. Opini tak wyra aj równie : S. Golinowska, Rzeczpospolita, 30 maja 1998; R. Bugaj, Gazeta Wyborcza, 10 sierpnia 1998; D. Rosati, Gazeta
Wyborcza, 09 wrze nia 1998; M. Borowski, Gazeta Wyborcza, 22 wrze nia 1998.
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rol w koncepcji polityki spo eczno  gospodarczej, a do których przywi zane
jest spo ecze stwo. Brak progresji wyklucza równie mo liwo zastosowania
podatków w roli automatycznych stabilizatorów koniunktury, niweluj cych
wahania cyklu koniunkturalnego. Patrz c przez pryzmat wst pienia do Unii
Europejskiej nale y stwierdzi , e proponowana reforma nie wynika z potrzeby
harmonizacji polskiego prawa podatkowego z wymogami Unijnymi, poniewa
w odniesieniu do podatku od osób fizycznych zrezygnowano z jego ujednolicania. Co wi cej, rozwi zania w tym zakresie funkcjonuj ce w Polsce s podobne do stosowanych w innych krajach europejskich.
Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e propozycja wprowadzenia podatku
liniowego od dochodów osób fizycznych w Polsce budzi wiele w tpliwo ci
w kr gach spo ecznych i w ród teoretyków ekonomii. Nie ma bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy takie rozwi zanie by oby bod cem
do przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju, a przedstawione w pracy
rozwa ania prowadz
do wniosku,
e podatek liniowy (szczególnie
w obecnych warunkach) nie stanowi szansy dla polskiej gospodarki. Natomiast
nie ma w tpliwo ci, e polski system podatkowy wymaga kompleksowej reformy, która powinna pod a w kierunku poszerzenia bazy podatkowej
(co spowoduje wzrost efektywno ci systemu) przy jednoczesnym obni aniu
poszczególnych stawek oraz zmniejszeniu wydatków bud etowych.37 Natomiast dyskusja na temat liniowego opodatkowania dochodów osobistych ludno ci dotyczy nie tyle kwestii obci e podatkowych, ile wizji roli pa stwa
i jego interwencji w gospodarce narodowej.
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