Jacek Kulicki

Opodatkowanie
osób fizycznych
Podatek dochodowy
w państwach UE.
Analiza porównawcza
z symulacją obciążeń fiskalnych
w Polsce

KANCELARIA SEJMU
WARSZAWA 2006

KANCELARIA SEJMU
BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ
Redaktor: Andrzej Chodyra
Projekt okładki: Marek Zipper
Seria Prace Studialne zawiera wyniki samodzielnych badań organizowanych przez
Biuro Studiów i Ekspertyz dotyczące problemów będących przedmiotem prac Sejmu RP.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych,
mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Kancelarii Sejmu. Wykorzystywanie danych dozwolone z podaniem źródła.
Publikacje Biura dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Sejmu oraz na Dyżurze Konsultantów Poselskich – Warszawa, ul. Wiejska 4/6, sala nr 12 w Starym
Domu Poselskim, czynnym od godz. 8 do 16, a w czasie posiedzeń Sejmu – do
zakończenia obrad.

© Copyright by Kancelaria Sejmu, Warszawa 2006

ISBN 83-909381-2-X
Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa
tel.: (0 22) 694 17 27, faks: (0 22) 6941865
e-mail: dyzur_bse@sejm.gov.pl

Skład i łamanie: Biuro Studiów i Ekspertyz
Druk i oprawa: Wydawnictwo Sejmowe
Warszawa, styczeń 2006

2

Spis treści
Od autora ...............................................................................................
1. Wprowadzenie ...................................................................................
Część I – Ogólna charakterystyka zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w państwach Unii Europejskiej .....................
2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym w „starych” państwach członkowskich ........................................
Austria ................................................................................................
Belgia .................................................................................................
Dania ..................................................................................................
Finlandia ............................................................................................
Francja ...............................................................................................
Grecja .................................................................................................
Hiszpania ...........................................................................................
Holandia .............................................................................................
Irlandia ...............................................................................................
Luksemburg .......................................................................................
Niemcy ...............................................................................................
Portugalia ...........................................................................................
Szwecja ..............................................................................................
Wielka Brytania .................................................................................
Włochy ..............................................................................................
3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym w „nowych” państwach członkowskich .......................................
Cypr ...................................................................................................
Czechy ...............................................................................................
Estonia ...............................................................................................
Litwa ..................................................................................................
Łotwa .................................................................................................
Malta ..................................................................................................
Polska .................................................................................................
Słowacja .............................................................................................
Słowenia ............................................................................................
Węgry ................................................................................................

3

5
7
27
27
27
28
29
30
32
34
35
36
38
39
40
44
45
45
47
48
48
48
50
52
53
54
54
60
62
64

Część II – Analiza i porównanie obciążeń podatkowych w państwach należących do Unii Europejskiej ...........................................
4. Analiza porównawcza obciążeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ..................................................................................................
5. Wysokość obciążeń fiskalnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej .........................................................................
Część III – Symulacja obciążeń fiskalnych w Polsce .......................
6. Wpływ zastosowania różnych rozwiązań w sferze stawek i przedziałów skali podatkowej oraz ustalania podstawy opodatkowania na
wysokość obciążeń fiskalnych (podatkowych i ubezpieczeniowych)
w Polsce ................................................................................................

66

66
80
90

90

Załączniki
Nr 1 – Zestawienie progów przedziałów skali podatkowej, stawek
i kwot wolnych od podatku w krajach Unii Europejskiej według stanu
na lata 2004 – 2005 ............................................................................... 105
Nr 2 – Wyliczenie dochodów podatkowych z podatku dochodowego
od osób fizycznych ................................................................................ 114

4

Od autora
Opracowanie jest próbą pokazania – na tle systemów opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach należących do Unii
Europejskiej – rozkładu, w zależności od wysokości osiąganego
dochodu, obciążeń podatkowych w podatku dochodowym od osób
fizycznych w Polsce oraz w jakim stopniu zastosowanie niektórych
rozwiązań zagranicznych – m.in. słowackich i brytyjskich – jak też
wprowadzenie tzw. podatku liniowego (stawki procentowej proporcjonalnej) lub ograniczenia liczby przedziałów skali podatkowej
i zmiana wartości progowych tych przedziałów wpłynęłoby na poziom obciążeń nie tylko podatkowych, lecz szerzej – fiskalnych (podatkowych i ubezpieczeniowych) ludności w Polsce oraz wysokość
dochodów budżetowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W części I,
zatytułowanej: Ogólna charakterystyka zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym w państwach Unii
Europejskiej, przedstawiono ogólne zasady opodatkowania tym podatkiem dochodów osób fizycznych w „starych” (pkt 2) i „nowych”
(pkt 3) państwach członkowskich Unii Europejskiej. Cześć II (pkt. 4
i 5) poświęcona została analizie i porównaniu obciążeń podatkowych
oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
W części III (pkt 6) natomiast przedstawiono wpływ zastosowania różnych rozwiązań w sferze stawek i przedziałów skali podatkowej oraz ustalania podstawy opodatkowania na wysokość obciążeń
fiskalnych (podatkowych i ubezpieczeniowych) w Polsce.
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1. Wprowadzenie
Opodatkowanie podatkiem dochodowym nie jest zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej, tak jak opodatkowanie podatkiem
VAT1 oraz podatkami akcyzowymi. W zasadzie obowiązujące dyrektywy w zakresie podatków dochodowych dotyczą podatku korporacyjnego (od osób prawnych). Są to dyrektywy Rady:
1) nr 90/435/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie
opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych różnych
państw członkowskich (Dz.Urz. WE z 1990 r. nr L 225, str. 6-9),
zmieniona dyrektywą Rady nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia
2003 r. (Dz.Urz. WE z 2004 r., seria L nr 7, s. 41-44),
2) nr 90/434/EEC z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie
opodatkowania dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zmiany
udziałów w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich
((Dz.Urz. WE z 1990 r., seria L nr 225, s. 1-5),
3) nr 2003/48/EC z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w postaci płatności z tytułu odsetek
(Dz.Urz. WE z 2003 r., seria L nr 157, s. 38-48),
4) nr 2003/49/EC z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego
systemu podatkowego dla spółek powiązanych różnych państw
członkowskich z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz innych
należności licencyjnych (Dz. Urz. WE seria L nr 157, s. 49-54),
zmieniona dyrektywą Rady nr 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. (Dz. Urz. WE z 2004 r., seria L nr 157, s. 106-113).
Dziewiczym polem w przedmiocie harmonizacji pozostaje natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie którego
państwa członkowskie prowadzą odrębną politykę podatkową.

1

Zob. Szóstą Dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (nr 77/388/EWG).
7

Podatek ten uznawany jest przez doktrynę za najsprawiedliwszy
instrument opodatkowania dochodów ludności2, a to ze względu na
możliwość indywidualizacji podstawy opodatkowania poprzez
uwzględnienie wszystkich uwarunkowań ekonomicznych i społecznych przy kształtowaniu tej podstawy. Wyrażają się one przede
wszystkim w systemie ulg, zwolnień i odliczeń, kwocie wolnej
i stawkach podatkowych, ale również w konstrukcji przychodu
i kosztów jego uzyskania, czy też zdefiniowaniu podmiotu podatkowego (uznania za niego pojedynczej osoby, małżeństwa lub rodziny).
Elementy te wykazują wiele różnic w każdym z państw członkowskich, które w zasadniczy sposób wpływają na faktyczne obciążenie
dochodów ludności podatkiem dochodowym, stanowiącym jeden
z trzech głównych elementów składających się na wysokość obciążeń fiskalnych osób fizycznych.
Obok podatku dochodowego zalicza się do nich składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Co więcej, wysokość obciążeń
fiskalnych nie jest prostą sumą poszczególnych ciężarów fiskalnych
(podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne) składających się na zobowiązanie podatnika, lecz uzależniona jest od wzajemnego wpływu poszczególnych rodzajów tych
obciążeń. Oznacza to, że pozbawione racji są wszelkie analizy, które
pod uwagę biorą tylko jeden z tych elementów, bez odniesienia go
do całości obciążeń fiskalnych.
Nie zawsze zmniejszenie obciążenia podatkowego prowadzi do
zmniejszenia łącznego obciążenia fiskalnego podatnika, tak jak nie
zawsze realne zwiększenie wysokości płaconego podatku zwiększa
kwotę obciążeń fiskalnych zobowiązanego. W istocie podatnika nie
interesuje kwota płaconego podatku, lecz kwota jaka mu pozostaje
do dyspozycji po zapłaceniu wszystkich przymusowych zobowiązań,
a więc nie tylko podatku, lecz i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. Właśnie wpływ tych ostatnich (składek ubezpieczeniowych) na podstawę opodatkowania ma istotne znaczenie dla wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. Możliwe
są tutaj różne rozwiązania.
2

Zob. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd.
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, 2004 r., s. 139-140.
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Dla przykładu, w Holandii ubezpieczenie stanowi integralną
cześć podatku (zob. s. 36-38), w innych państwach natomiast składka
jest zasadniczo odejmowana od dochodu przy tworzeniu podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym. Istotne więc w tym przypadku znaczenie ma zarówno sama podstawa naliczania tej składki,
jak i podmiot zobowiązany do jej pokrycia. Odliczeniu od dochodu
podlega bowiem tylko ta część składki, którą opłaca ze swojego dochodu podatnik, natomiast ta cześć, którą pokrywa inny podmiot
(przede wszystkim pracodawca) wliczana jest w ciężar kosztów tego
ostatniego, mając wpływ na jego dochód, a nie na dochód ubezpieczonego. Zasadniczo w państwach należących do Unii Europejskiej
składki te dzielone są pomiędzy pracodawcę i pracownika. Różny
natomiast jest rozkład tego podziału. Dla przykładu3:
1) w Austrii – pracodawca płaci 21,85%, a pracownik 17,95%
podstawy naliczania składki4,
2) w Belgii – pracodawca płaci 32,44% (w przypadku robotników 38,44%), zaś pracownik 13,97% (w przypadku robotników
13,07%) podstawy naliczania składki5,
3) na Cyprze – pracodawca płaci 10%, a pracownik 6,3% podstawy naliczania składki6,
4) w Czechach – pracodawca płaci 35%, zaś pracownik 12,5%
podstawy naliczania składki7,
5) w Estonii – pracodawca płaci 33%, zaś pracownik 1% podstawy naliczania składki,

3

Dane uzyskane ze stron WWW Wydziałów Ekonomiczno Handlowych
polskich placówek dyplomatycznych.
4
Ubezpieczenia chorobowe, emerytalno-rentowe, NW, od bezrobocia
i pozostałe.
5
Ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek rodzinny, fundusz bezrobocia, roczne wakacje, składka solidarnościowa,
choroby zawodowe, wypadki przy pracy, urlop na kształcenie, zasiłek porodowy.
6
Ubezpieczenia społeczne, fundusz bezrobocia, fundusz szkoleniowy, fundusz wyrównawczy.
7
Ubezpieczenia zdrowotne, emerytalno-rentowe, chorobowe, fundusz pracy
i zatrudnienia.
9

6) we Francji – pracodawca płaci ok. 40%, zaś pracownik pokrywa 20-23%, przy czym składka łączna nie może przekroczyć 60%
wynagrodzenia z poprzedniego roku,
7) w Grecji – pracodawca płaci 28,06%, zaś pracownik 16%
podstawy naliczania składaki,
8) w Hiszpanii – pracodawca pokrywa 31,50%, zaś pracownik
6,35% podstawy naliczania składki8,
9) na Litwie – pracodawca płaci 31%, zaś pracownik 3% podstawy naliczania składki,
10) na Malcie – całość składki (10% podstawy jej naliczania)
pokrywa pracodawca,
11) w Polsce – pracodawca płaci 18,86%9, zaś pracownik
27,21% podstawy naliczania składki10,
12) na Słowacji – pracodawca płaci 35,20%, zaś pracownik
13,40% podstawy naliczania składki11,
13) w Słowenii – pracodawca płaci 15,90%, zaś pracownik
22,10% podstawy naliczania składki12.
Również różne są zasady ustalania podstawy naliczania składek
ubezpieczeniowych. Zasadniczo podstawę tę stanowi dochód,
w niektórych przypadkach – jak na przykład u pracowników, bez
względu na stosunek prawny łączący ich z pracodawcą – przychód,
a więc otrzymane przez pracownika wynagrodzenie, jednak np.
w Wielkiej Brytanii z ubezpieczenia społecznego wyłączona została
kwota równa kwocie wolnej od podatku (za rok podatkowy 2004 –
200513 wynosi ona 91 GBP tygodniowo tj. 395 GBP miesięczne lub
4.745 GBP rocznie). Ograniczenie naliczania składek ubezpiecze8

Ubezpieczenia ogólne, od bezrobocia, Fondo de Gorandia Social, szkolenia zawodowe, niezdolność do pracy.
9
Bez ubezpieczenia wypadkowego.
10
Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
11
Ubezpieczenia społeczne, inwalidzkie, chorobowe, fundusz pracy i bezrobocia, zdrowotne, fundusz rezerwowy.
12
Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, fundusz bezrobocia, fundusz macierzyński.
13
W Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia każdego roku,
a kończy 5 kwietnia roku następnego.
10

niowych może mieć miejsce nie tylko poprzez określenie minimalnej
kwoty dochodu, poniżej której ubezpieczony nie jest obowiązany do
odprowadzania składek, lecz również maksymalnej podstawy naliczania składek. Tak jest m.in. w Holandii, na Słowacji i w Polsce,
z tym że w przypadku Polski ograniczenie nie dotyczy wszystkich
rodzajów ubezpieczeń.
Wysokość stawek podatkowych, ulg, zwolnień, odliczeń, kwot
wolnych od podatku, wartości progowych przedziałów skali podatkowej, zasad ustalania podstawy opodatkowania, jak również określenie podmiotowości prawnopodatkowej małżeństwa lub rodziny,
czy tezżwzajemne relacje pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym lub samą kwotą podatku, a składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne decyduje o ekonomicznym aspekcie
opodatkowania dochodów ludności, przesądzając w sposób zasadniczy o realizacji przez tę daninę jednej z czterech zasad podatkowych
sformułowanych przez A.Smitha14, a mianowicie zasady sprawiedliwości (równości) podatkowej, która ma również swoje umocowanie
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej15.
Konstrukcja podatku dochodowego nie jest niewątpliwie prosta,
na co wpływ mają w pierwszej kolejności – wbrew pozorom – nie
ulgi podatkowe (różne rodzaje odliczeń, zwolnień i wyłączeń),
a sama konstrukcja przychodów i kosztów ich uzyskania, które to
14

Zob. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów,
Warszawa, 1954 r., tom II, s. 594 i nast. Pozostałymi zasadami są: zasada
pewności, dogodności i taniości opodatkowania.
15
Zob. art. 32 Konstytucji RP. por.: A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, W-wa, 2001 r. tegoż:, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, W-wa,
2001, s. 88 – 90; Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo
podatkowe [w:] Kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy
naukowej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2005 r.,
s. 149-158; tamże W. Łączkowski, Daniny publiczne a zasada pomocniczości, s. 233-243; J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, Wyd. Kik, W-wa, 2001 r., s. 133-138
i Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Wyd. WPiSZ, W-wa, 2004 r., s. 283-304.
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elementy decydują o wysokości dochodu lub straty podatkowej.
Oczywiście, system ulg, zwolnień i odliczeń, które – uzależnione od
sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika – umożliwiają indywidualizację podstawy opodatkowania, w żadnej mierze sam z siebie nie
przyczynia się do zmiany tego stanu rzeczy. Nie sposób jednak
uznać za słuszny zarzut zbędnego komplikowania w ten sposób konstrukcji podatku dochodowego. Wszystkie te elementy pełnią bowiem w kategoriach ekonomicznych rolę właściwą dla danego systemu. Ich redukcja, czy też zastąpienie innymi lub dodanie nowych
decyduje o ekonomicznym charakterze tego podatku, a co za tym
idzie wpływa na zasoby finansowe ludności. Jest wyrazem polityki
państwa w stosunku do poszczególnych grup podatników (osób samotnych, małżeństw, emerytów, bezrobotnych itd.), jak też poszczególnych rodzajów źródeł przychodów (pracy najemnej, działalności
gospodarczej, kapitałów pieniężnych itd.).
Za system klarowny w kategoriach ekonomicznych niekoniecznie można uznać system, w którym zredukowano do minimum
wszystkie elementy różnicujące poszczególne grupy podatników
i źródeł przychodów, lecz system, w którym nie ma elementów
wzajemnie się wykluczających i jednocześnie niezmienny w dłuższym okresie czasu (kilku, a najlepiej kilkunastu lat). System ubogi
w środki wpływające na indywidualizację podstawy opodatkowania,
choć niewątpliwie prostszy w kategoriach ekonomicznych od systemu bogatego w te środki, nie musi oznaczać klarowności na płaszczyźnie prawnej, tak samo jak system o rozbudowanych elementach
indywidualizujących podstawę opodatkowania i wysokość podatku
ze względu na źródło przychodów oraz sytuację majątkową i rodzinną podatnika nie musi oznaczać skomplikowania i niejasności na
płaszczyźnie prawnej. Wszystko zależy od jasności przekazu ekonomicznego i prawnego.
Podatek klarowny, w treści prawnej może być odrzucony przez
jego adresatów z uwagi na jego materię ekonomiczną; jednocześnie
zaś przejrzystość tej ostatniej nie gwarantuje postrzegania podatku
jako ”przychylnego” podatnikom. Zasadnicze znaczenie będzie
w takim przypadku odgrywać bowiem precyzja przekazu prawnego.
Należy więc budować nie tylko klarowny i akceptowany społecznie
12

pod względem ekonomicznym system opodatkowania dochodów
ludności (osób fizycznych), uwzględniający konstytucyjne podstawy
opodatkowania, lecz również realizujący na płaszczyźnie prawnej
postulat wewnętrznej i zewnętrznej spójności, co niewątpliwie przyczyni się do zrealizowania zasady jasności (prostoty) rozumianej
jako brak możliwości różnego interpretowania normy prawnej przez
każdy podmiot stosujący prawo podatkowe.
Obecny polski system podatkowy, w całości, jak i w poszczególnych jego częściach, w tym w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych, nie umożliwia realizowania tego postulatu, a wręcz
go utrudnia, co najwyraźniej widać w orzecznictwie sądowym (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego), interpretacjach Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych (podatkowych i kontroli skarbowej). Zauważalną
staje się regionalizacja wykładni prawa podatkowego, która niestety
ma miejsce nie tylko na płaszczyźnie administracyjnej, lecz również
sądowej. Oczywiście, stan taki wynika z wielu powodów, do których
zaliczyć należy nie tylko niestabilny system podatkowy, czy niechlujność ustawodawcy i projektodawcy w tworzeniu przepisów, ale
również brak jednoznaczności, precyzji i stałości wykładni prawa
podatkowego, dokonywanej przez Ministra Finansów, oraz przestarzałą strukturę organizacyjną administracji podatkowej16.
Postulat wewnętrznej i zewnętrznej spójności prawa podatkowego nie jest niestety w pełni realizowany przez ustawodawcę, a w
wypadku polskiego systemu podatkowego zauważyć można tendencję odchodzenia od tego postulatu, co nie wydaje się ani słuszne
z punktu widzenia doktryny, ani prawidłowe z praktycznego punktu
widzenia. Wewnętrzną spójność prawa podatkowego rozpatrywać
należy na czterech płaszczyznach:
– spójności wewnątrz samego podatku (przepisów normujących
materię podatku),
– spójności systemu prawa podatkowego,
– spójności prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa,
– spójności z innymi instrumentami polityki finansowej.
16

Por. J. Kulicki, Kontrola skarbowa, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2000 r., s. 73 i nast.
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Pierwsza płaszczyzna rozważań – spójności wewnętrznej tytułu
podatkowego – oznacza takie ukształtowanie przepisów normujących dany podatek, aby nie tylko nie wykluczały się wzajemnie, ale
tworząc system danego podatku, umożliwiały realizację postulatu
jasności prawa podatkowego. W jak najszerszym aspekcie ma tutaj
zastosowanie dyrektywa wykładni systemowej, która zabrania traktowania aktu prawnego jako luźnego zbioru różnych przepisów, które można tłumaczyć każdy z osobna, w oderwaniu od pozostałych17.
Rozumny prawodawca robi wszystko, by takim ten akt prawny
uczynić, rozumny zaś interpretator w założeniu tym znajduje istotne
wskazówki, jak ten akt i poszczególne jego przepisy rozumieć18.
Spójność wewnętrzna rozpatrywana na płaszczyźnie synchronizacji danego tytułu podatkowego z innymi podatkami powinna realizować nie tylko postulat spójności legislacyjnej, ale również postulat
komplementarności wszystkich ulg (zniżek, odliczeń, zwolnień) oraz
zwyżek występujących we wszystkich podatkach, w całym systemie
prawa podatkowego. W doktrynie zwraca się uwagę na potrzebę
synchronizacji wszystkich podatków z podatkiem dochodowym,
który powinien łączyć i scalać obciążenia, pozwalając na ich korektę,
synchronizację i kompleksowe obliczenie dochodu podatnika19.
Bardzo istotną płaszczyzną wewnętrznej spójności systemu podatkowego jest relacja podatków do innych – pozapodatkowych –
instrumentów polityki finansowej, do których zaliczyć należy m.in.
dotacje, subwencje i kredyty. Niestety, to zagadnienie jest bardzo
rzadko brane pod uwagę przy projektowaniu i uchwalaniu prawa
podatkowego, na co zwraca się uwagę w doktrynie20, podobnie jak

17

Por. E. Smoktunowicz, Orzecznictwo Sądu najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego., Wyd.
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze IUSTITIA, Warszawa, 1994 r.,
s. 34.
18
Por. E. Smoktunowicz, op.cit., s. 34.
19
Por. N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki dochodowe., Wyd. Sejmowe,
Warszawa, 1995 r., s. 22.
20
Por. N. Gajl, op.cit., s. 23.
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na związek prawa podatkowego z innymi działami prawa, szczególnie prawa administracyjnego21 oraz cywilnego22.
Niezwykle istotna dla oceny prawa podatkowego jest jego spójność zewnętrzna, a wiec synchronizacja z prawem międzynarodowym. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że chociaż do ideału w tym
względzie jest daleko, to ostatnie lata przyniosły znaczący postęp
w tej dziedzinie, wymuszony w znacznej mierze przez starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej.
Nierealizowanie przez projektodawcę i ustawodawcę postulatu
spójności prawa podatkowego prowadzi do nierealizowania przez
podatki dochodowe nie tylko zasady jasności (prostoty), ale i postulatu taniości, który oznacza wszak nie tylko opłacalność poboru podatku, ale optymalizację kosztów jego poboru, która umożliwiłaby
pobór jak największej kwoty podatku przy jak najmniejszych kosztach, które umożliwiać będą jednocześnie sprawne funkcjonowanie
administracji skarbowej, a więc wypełnianie przez nią zadań w sferze wykonywania publicznej działalności państwa w zakresie prawa
daniowego tj. funkcji rejestracyjnej, wymiarowej, deklaratoryjnej,
kontrolnej, poboru i egzekucji, prewencyjnej, dochodzeniowośledczej i informacyjnej.
Realizacji tych postulatów nie ułatwia wielość zmian, a coroczne
dostosowywanie przepisów podatkowych do bieżących potrzeb budżetowych, łatanie potknięć legislacyjnych świadczą nie tyle
o skomplikowaniu materii prawnej, choć to rzuca się przede wszystkim w oczy, co o źle prowadzonym procesie legislacyjnym, w którym brakuje miejsca na programowanie systemu podatkowego, na
rzetelna analizę i ocenę dotychczasowych rozwiązań ekonomicznych
i prawnych. Kierowanie się doraźnym i wąsko pojętym interesem
budżetu państwa budzi bardzo poważne obawy przede wszystkim ze
względu na trudną sytuację finansów publicznych, która wynika
21

Por. K. Kandy-Jendrośka, Związek prawa finansowego z prawem administracyjnym [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, Instytucje ogólne (praca zbiorowa pod red. M. Weralskiego), s. 457 i nast.
22
Por. A. Kostecki, Związki prawa finansowego z prawm cywilnym [w:]
System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, Instytucje ogólne (praca
zbiorowa pod red. M. Weralskiego), s. 437 i nast.
15

wszak z dwóch podstawowych czynników: po pierwsze – z marnotrawienia środków publicznych przez instytucje publiczne i złego
nimi zarządzania, a po drugie – ze stanu gospodarki, co ma niewątpliwie przełożenie na zasobność Polaków.
Takie działania, jak zamrożenie progów skali podatkowej, co
miało miejsce wielokrotnie23, rezygnacja – częściowa lub całkowita
– z waloryzacji kwoty zmniejszającej podatek, zryczałtowanych
kosztów uzyskania przychodów, płynność ulg podatkowych –
wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań, szybka ich modyfikacja
prowadząca do istotnych zmian konstrukcyjnych lub wręcz likwidacja preferencji podatkowych, które stosunkowo niedawno zostały
wprowadzone świadczą o krótkowzrocznej polityce podatkowej,
niedostrzegającej potrzeby zmian w dłuższym horyzoncie czasowym
– potrzeby wielkiej reformy finansów publicznych, której jednym
z elementów, bardzo istotnym, ale nie jedynym, byłaby reforma prawa podatkowego, zarówno materialnego, jak i procedur z zakresu
zobowiązań podatkowych, oraz struktur administracji skarbowej
podległej Ministrowi Finansów. Co gorsza, wszystkie dotychczasowe zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych,
a było ich na przestrzeni lat 1992 – 2005 kilkadziesiąt, wprowadzane
pod hasłem uproszczenia systemu podatkowego, nie tylko go nie
upraszczają, lecz wręcz zaśmiecają. W obecnym kształcie u.p.d.f24
stała się aktem prawnym nieczytelnym nie tylko dla laików, lecz
również dla specjalistów – pracowników aparatu skarbowego, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, sędziów, którzy wszak powinni w jednakowy sposób odczytywać każdą normę
prawną, co dzisiaj wręcz graniczy z cudem.
Reforma systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych,
która byłaby częścią reformy całego systemu podatkowego, wpisującej się w reformę finansów publicznych, wydaje się nieunikniona,
a jej odkładanie i łatanie dotychczasowego systemu dziur i niekonsekwencji legislacyjnych może zakończyć się katastrofą budżetową.
23
24

Lata 1993, 2002-2005.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 173 ze zmian.).
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Reforma ta nie może jednak obejmować tylko systemu ulg,
zwolnień oraz stawek podatkowych. Sprowadzanie całego problemu
tylko do tych elementów byłoby działaniem dalece nieodpowiedzialnym. Konstrukcje podatkowe nie opierają się bowiem tylko na stawkach i ulgach podatkowych, lecz przede wszystkim na przedmiocie
i podstawie opodatkowania. Na wysokość podatku dochodowego
mają wpływ w pierwszej kolejności konstrukcje przychodów, kosztów ich uzyskania, zasad ustalania dochodu, jako normatywnego
przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, a dopiero w następnym
etapie system odliczeń (ulg) oraz wysokość stawek nominalnych.
Dokonując zasadniczej reformy podatku dochodowego należy
rozstrzygnąć przede wszystkim:
1) zakres przedmiotowy podatku, a więc określenie rodzajów
źródeł przychodów, z których dochody zostaną objęte podatkiem
dochodowym od osób fizycznych;
W obecnym kształcie podatku dochodowego ustawodawca wyróżnia następujące źródła przychodów (źródła normatywnego
przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym):
a) pracę najemną, wykonywaną w ramach stosunku służbowego,
stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innej
spółdzielni zajmującej się produkcja rolną,
b) emeryturę i rentę,
c) świadczenia socjalne,
d) działalność wykonywaną osobiście, w którym to źródle mieści
się zarówno praca najemna wykonywana na podstawie umów zlecenia, o dzieło lub tzw. kontraktów menedżerskich oraz powołania –
w przypadku członków zarządów, jak i:
• działalność gospodarcza wykonywana w ramach niektórych
rodzajów tzw. wolnych zawodów,
• świadczenie posługi duchowej poza stosunkiem pracy,
• świadczenie czynności społecznych i obywatelskich, zleconych przez organ administracji rządowej lub samorządowej, sąd lub
prokuraturę, jak i w ramach arbitrażu w procesach arbitrażowych,
e) pozarolniczą działalność gospodarczą,
f) działy specjalne produkcji rolnej,
17

g) najem i dzierżawę,
h) nieruchomości i ich części,
i) kapitały pieniężne,
j) prawa majątkowe,
k) odpłatne zbycie majątku,
l) pozostałe źródła, wśród których wyróżnia tzw. źródła nieujawnione.
Takie określenie źródeł przychodów powoduje, że dochody ze
źródeł ekonomicznie tożsamych opodatkowane są – z uwagi na odmienny sposób ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania –
w istocie różnie tylko ze względu na różny charakter prawny umowy
łączącej jeden podmiot z drugim.
Widoczne jest to szczególnie w pracy najemnej, która może być
wykonywana zarówno w ramach stosunku służbowego, stosunku
pracy, pracy nakładczej i członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, jak
i umów zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, powołania
w przypadku członków zarządu, czy nawet pozarolniczej działalności gospodarczej. W każdym przypadku różnie ustalane są przychody
i koszty ich uzyskania, co powoduje, że podatek, choć w każdym
przypadku obliczany jest według tych samych stawek (wyjątek stanowić może pozarolnicza działalność gospodarcza) to jednak od
różnej podstawy opodatkowania.
Prowadzi to do wykorzystywania przez podatników konstrukcji
prawa cywilnego do uniknięcia poniesienia ciężaru podatkowego lub
jego znacznej minimalizacji, a jednocześnie do unikania przez pracodawców obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, np.
gdy z byłym (w kategoriach prawnych nie faktycznych) pracownikiem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (por. też s. 88-89).
W polskim prawie podatkowym – szczególnie jest to widoczne
w podatku dochodowym – charakter prawny stosunku zobowiązaniowego ma priorytet przed ekonomicznymi aspektami wynikającymi z tego stosunku, co w istocie – ze względu na swobodę w kształtowaniu tych stosunków (ma to bardzo istotną wartość, której nie
można ograniczać) – rodzi liczne konflikty pomiędzy organami skar18

bowymi a podatnikami i na odwrót, podraża system podatkowy
(koszty funkcjonowania aparatu skarbowego – ochrony interesów
Skarbu Państwa, np. w postaci prawa do kwestionowania umów
zawieranych pomiędzy stronami, oraz ochrony podatników, np.
w postaci wiążących interpretacji prawa podatkowego).
System podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje
w istocie przychody z:
a) pracy najemnej, bez względu na rodzaj stosunku prawnego
łączącego pracodawcę z pracownikiem,
b) działalności gospodarczej (pozarolniczej i rolniczej – obecnie
tylko w formie działów specjalnych produkcji rolnej),
c) dysponowania majątkiem,
d) funduszy i ubezpieczeń,
e) świadczeń socjalnych,
f) pozostałych źródeł (niezdefiniowanych odrębnie).
Takie ujęcie źródeł przychodów – ze względu na ich ekonomiczny aspekt – nie wyklucza ich wewnętrznego różnicowania, jednak
umożliwia eliminację wykorzystywania unormowań cywilnoprawnych do omijania obowiązku podatkowego, co ułatwiałoby realizację
zasady zaufania podatnika do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawa i zasady
sprawiedliwości (art. 2 Konstytucji RP), jak i zasady równości, wynikającej z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
2) jedność i jednolitość podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc, czy tym samym aktem prawnym i czy w ten sam
sposób mają być opodatkowane dochody z działalności gospodarczej (rolniczej, jeżeli zostanie włączona w przedmiotowy zakres podatku dochodowego, i pozarolniczej) oraz z innych źródeł, przede wszystkim ze świadczenia pracy najemnej (bez
względu na stosunek prawny łączący pracownika z pracodawcą),
emerytur, rent;
3) zakres podmiotowy tego podatku, a więc, czy ma to być
podatek osobisty (jak jest w zasadzie obecnie), czy też małżeński
lub – szerzej – rodzinny;
4) zakres „funkcji socjalnej”, a więc czy i w jakim stopniu
podatek powinien uszczuplać zasoby finansowe podmiotów pod19

danych obowiązkowi podatkowemu (osób fizycznych, małżeństw
i rodzin) o najniższych dochodach, co zdecyduje o udziale państwa w rozdzielaniu pomocy socjalnej ze środków publicznych,
jak też niewątpliwie o kwotach przeznaczanych w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego na pomoc
społeczną;
Zakres podmiotowy podatku dochodowego oraz zakres tzw.
funkcji socjalnej związane są z zasadą równości w prawie podatkowym, wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zasada równości
należy do podstawowych zasad z zakresu wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, chronionych ustawą zasadniczą. Na
temat tej zasady i jej realizacji w prawie podatkowym niejednokrotnie w swych orzeczeniach wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny
(por. np.: P 3/94 z 6.12.1994 r., K 15/91 z 29.01.1992 r., K 22/95
z 29.06.1996 r., K 28/95 z 28.12.1995 r., K 8/97 z 16.12.1997 r., SK
12/98 z 8.06.1999 r., K 47/01 z 27.02.2002 r.).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (TK) w tym zakresie
można sprowadzić do stwierdzenia, że zasada równości polega na
tym, iż wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu
mają być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez
różnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących (por.
wyrok TK z dnia 27.02.2002 r., sygn. akt. K 47/01, publ.: OTK-A.
z 2002 r. nr 1, poz. 6).
Z konstytucyjnej zasady równości wynika więc dla ustawodawcy
obowiązek równego traktowania obywateli i innych podmiotów, przy
czym zasada ta wiąże nie tylko, gdy ustawodawca ogranicza prawa
lub wolności, ale także gdy przyznaje prawa lub nakłada obowiązki.
W każdym przypadku podmioty należące do tej samej kategorii muszą być traktowane równo, a podmioty należące do istotnie rożnych
kategorii mogą być traktowane różnie (por. A. Gomułowicz, Zasada
sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, W-wa, 2001,
s. 40-45).
Definicji tej w żaden sposób nie można odmówić słuszności,
jednak pytaniem zasadniczym jest w odniesieniu do jakich wartości
równość ta ma być stosowana w przypadku opodatkowania docho20

dów osób fizycznych: czy do wysokości płaconego przez podatnika
podatku i przysługujących mu ulg zwolnień i odliczeń (ta linia wydaje się być prezentowana w orzecznictwie TK), czy też w odniesieniu do dochodu, który powinien pozostać każdemu podatnikowi po
zapłaceniu podatku, tak aby po odprowadzeniu ciężaru podatkowego
i innych obciążeń socjalnych pozwalał on mu żyć godnie, bez uciekania się do pomocy państwa lub organizacji pozarządowych, czy też
rodziny, znajomych, a w skrajnych przypadkach do procederu żebractwa.
Jeżeli przyjmiemy koncepcję pierwszą, która legła u podstaw
obecnego systemu opodatkowania dochodów ludności i która – wydaje się – ma swoje umocowanie w orzecznictwie TK, aczkolwiek
w żadnym wyroku TK nie wypowiedział się wprost co do wartości,
do których zasadę tę należy odnieść, to należy uznać, że każde odstępstwo od opodatkowania dochodów pojedynczej osoby fizycznej
na rzecz opodatkowania wspólnych dochodów małżeństwa lub rodziny, jak też każda obniżka podatku, np. poprzez przyznanie kwoty
wolnej od podatku na utrzymanie dzieci lub nieosiągajacego dochodów i niepobierajacego zasiłku współmałżonka, jest ulgą podatkową
zdefiniowaną w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 65 ze zmian.),
a wiec ulgą o charakterze materialnym – wpływającą na wysokość
ciążącego na podatniku zobowiązania podatkowego.
W takim ujęciu równość oznacza obciążenie podatników osiągających taki sam dochód identyczną kwotą podatku, a wszelkie
różnicowanie tych podmiotów – bez wyodrębnienia dla poszczególnych grup cech wspólnych, istotnych (relewantnych) – należy uznać
za naruszające zasadę równości określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Różnicowanie, przy takim ujęciu zasady równości, następuje
w oparciu o cechy źródła przychodów (źródła normatywnego przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym), co – niewątpliwie
poprawne i mające swoje uzasadnienie w odniesieniu do podmiotów
gospodarczych – może w przypadku opodatkowania osób fizycznych
prowadzić do nieuzasadnionego dyskryminowania podatników uzyskujących dochody z innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów.
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Taka dyskryminacja ma zresztą miejsce obecnie, bowiem dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej – przy obecnym systemie ulg, w którym nie występują ulgi o charakterze gospodarczym,
a jedynie odliczenia o charakterze pozagospodarczym – mogą być
opodatkowane stawką 19%, podczas, gdy dochody z innych źródeł
opodatkowane są według stawek progresywnych.
Jeżeli jednak za wartość, do której odnosić będziemy zasadę
równości uznamy wysokość dochodu, który powinien pozostać każdemu podatnikowi oraz będącym na jego utrzymaniu członkom rodziny, aby nie musieli, pracując i zarabiając uciekać się, z winy fiskalizmu państwa, do pomocy społecznej, wówczas wszelkie kwoty
wolne od podatku oraz inne pomniejszenia podstawy opodatkowania
związane ze stanem rodzinnym podatnika nie będą mogły być uznane za ulgę podatkową, ale za element konstrukcyjny podatku, tak
samo niezbędny jak podmiot i przedmiot opodatkowania, co więcej –
bez którego nie będzie możliwe określenie zarówno podmiotu, jak
i przedmiotu opodatkowania.
Takie rozumienie zasady równości i odniesienie jej do sytuacji
rodzinnej i ekonomicznej podatnika, respektujące jednocześnie zasadę powszechności opodatkowania wynikającą z art. 84 Konstytucji
RP i związaną z nią zasadę zdolności fiskalnej podatnika, ma swoje
uzasadnienie w art. 18 Konstytucji, który stanowi, że małżeństwo,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadzie równości sprzeciwia się
bowiem nie tylko różne traktowanie podmiotów charakteryzujących
się wspólną cechą relewantną, ale również takie traktowanie podmiotów różniących się cechą istotną, które prowadzi do faworyzowania jednej grupy i dyskryminowania drugiej.
Równość bowiem musi uwzględniać zdolność fiskalną każdego
podatnika, a więc możliwości w pokrywaniu kosztów funkcjonowania państwa. Do zdolności tej należy odnieść zasadę proporcjonalności opodatkowania, co nie przesądza absolutnie o proporcjonalnym
lub progresywnym systemie stawek podatku dochodowego. To nie
rodzaje stawek decydują bowiem, wbrew pozorom, o proporcjonalności opodatkowania dochodów osób fizycznych, proporcjonalności
odnoszonej do zdolności fiskalnej każdego podatnika, a więc
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w istotny sposób związanej z zasadą pomocniczości i solidarności
społecznej, nieobcej wszak i unormowaniom naszej Konstytucji25.
5) zakres władztwa fiskalnego w zakresie podatku dochodowego,
a więc który z organów skarbowych (rządowy czy samorządowy)
powinien być właściwy do poboru tego podatku; możliwe są różne
rozwiązania: pozostawienie dotychczasowego modelu, jak i rozdzielenie uprawnień w tym zakresie pomiędzy władzę samorządową
(np. w zakresie podatku dochodowego od małych i średnich przedsiębiorców, emerytów, rencistów, pracowników, osiągających dochody z najmu i dzierżawy) i administrację rządową (np. w zakresie
podatku dochodowego od dużych przedsiębiorców, którzy mogliby
opłacać podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla osób
prawnych), czy też przyznanie ich w całości organom samorządowym; decyzja w tym zakresie wiąże się z decyzją dotyczącą rozdziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych pomiędzy budżet państwa a budżety samorządowe; obecnie jednostki
samorządu terytorialnego mają udział w dochodach z tego podatku
(39,34% – gminy, 10,25% – powiaty i 1,60% – województwa)26;
możliwa jest jednak sytuacja odwrotna kiedy to budżet państwa będzie partycypował w dochodach jednostek samorządu terytorialnego
z tego tytułu.
Po rozstrzygnięciu tych zagadnień możliwe jest dopiero podjęcie
decyzji co do elementów konstrukcyjnych podatku, a więc określenie
normatywnego przedmiotu i zasad dochodzenia do niego, elementów
wpływających na podstawę opodatkowania i progów przedziałów
skali podatkowej oraz stawek podatkowych.
Opracowanie niniejsze nie podejmuje próby odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku powinny pójść zmiany elementów konstrukcyjnych podatku umożliwiających indywidualizację podstawy opodatkowania ze względu na sytuację ekonomiczną i rodzinną podatni25

Szerzej na temat zasady pomocniczości w kontekście danin publicznych
zob. Wojciech Łączkowski, Daniny publiczne a zasada pomocniczości
[w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wyd. UMCS, Lublin, 2005r., s. 233-243.
26
Zob. s. 102-103.
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ka, a jedynie jest próbą pokazania – na tle systemów opodatkowania
dochodów osób fizycznych w krajach należących do Unii Europejskiej – rozkładu, w zależności od wysokości osiąganego dochodu,
obciążeń podatkowych w tym podatku w Polsce oraz w jakim stopniu zastosowanie niektórych rozwiązań zagranicznych – m.in. słowackich i brytyjskich – jak też wprowadzenie tzw. podatku liniowego (stawki procentowej proporcjonalnej) lub ograniczenie liczby
przedziałów skali podatkowej i zmiana wartości progowych tych
przedziałów wpłynęłoby na poziom obciążeń nie tylko podatkowych,
lecz szerzej – fiskalnych (podatkowych i ubezpieczeniowych) ludności w Polsce oraz wysokość dochodów budżetowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wydaje się jednak, ze rozstrzygnięcie co do proporcjonalności
opodatkowania (tzw. podatku liniowego; stawki procentowej proporcjonalnej) lub progresywności podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest warunkiem koniecznym budowy nowego systemu
opodatkowania dochodów osób fizycznych. Jest to zagadnienie
wtórne, które w istocie nie rozstrzyga samo w sobie o respektowaniu
przez ustawodawcę konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości podatkowej, które jednak wraz z innymi elementami, przede
wszystkim brakiem kwot wolnych od podatku, może prowadzić do
nierówności podatników, wzmacniając wymiar antyrodzinny podatku.
Proste wyliczenie wskazuje bowiem, że w przypadku podatku na
poziomie 10% i dochodach np. 1000 jedn. podatek wyniesie 100
jedn. (1000 x 10%), a kwota dochodu netto (pozostającego do dyspozycji podatnika) – 900 jedn. Jeżeli dochód taki osiąga osoba samotna to jej sytuacja ekonomiczna jest nieporównanie lepsza od
sytuacji małżeństwa osiągającego taki sam dochód, czy rodziny, np.
z dwójką dzieci. W pierwszym przypadku dochód netto 900 jedn.
konsumowany jest przez jedną osobę, w drugim przez dwie, co daje
dochód na jedną osobę 450 jedn. (900 : 2), a w trzecim przez cztery,
co daje dochód na jedną osobę 225 jedn. (900 : 4).
Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia zarówno przy stawce procentowej proporcjonalnej (tzw. podatku liniowym), jak i po-
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datku progresywnym. Co najwyżej zmienią się kwoty płaconego
podatku oraz pozostającego do dyspozycji dochodu.
Jeżeli założymy, że obydwoje małżonkowie pracują i oboje osiągają takie same dochody (po 1000 jedn.) to, co prawda ich sytuacja
ekonomiczna nie będzie gorsza niż osoby samotnej z dochodami
1000 jedn., jednak jeżeli małżonkowie zdecydują się na potomstwo
to ich sytuacja ekonomiczna – nawet wówczas, gdy będą obydwoje
pracowali – pogorszy się znacznie i uzależniona będzie od liczby
dzieci.
Co więcej, osoba samotna, z uwagi na wysokość jej dochodów
pozostających po zapłaceniu podatku dochodowego ma możliwość
uzyskania – poprzez różnego rodzaju inwestycje (z dochodu nieskonsumowanego) – ulg podatkowych zmniejszających jej obciążenie podatkowe, czego pozbawiona jest rodzina uzyskująca taki sam
dochód, jak osoba samotna, z uwagi na koszty utrzymania dzieci.
Nie oznacza to oczywiście konieczności podniesienia podatku osobie
samotnej, ale wynikający z postanowień art. 32 ust. 1 i art. 18 Konstytucji RP obowiązek nie pomniejszania dochodów rodziny poniżej
niezbędnego minimum.
Podkreślał to również Trybunał Konstytucyjny, który np. w wyroku z dnia 7.06.1999 r., sygn. K 18/98, publ. OTK z 1999r. Nr 5,
stwierdził, że niedopuszczalne jest kształtowanie obowiązku podatkowego w sposób czyniący z niego instrument konfiskaty mienia.
Obciążenie podatkowe nie może bowiem – zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym we wspomnianym wyroku oraz w wyroku
z dnia 25.11.1997 r., sygn. K 26/97 – naruszać istoty innych wartości
objętych ochroną konstytucyjną, m.in. przewidzianych w przepisach
deklarujących objęcie małżeństwa i rodziny nie tylko ochroną, ale
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji). Realizując tę ochronę ustawodawca powinien powstrzymać się
od wprowadzania regulacji podatkowych naruszających wskazane
wartości lub utrudniających ich urzeczywistnianie.
W dziedzinie prawodawstwa podatkowego szczególne znaczenie
ma również nakaz urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej,
którego przejawem jest postulat tzw. sprawiedliwości podatkowej.
Zgodnie z poglądami doktryny postulat sprawiedliwości podatkowej
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oznacza m.in., że przy określaniu wysokości podatku dochodowego
należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dochodu osiągniętego
przez podatnika, ale także jego zdolność płatniczą ustaloną przy
uwzględnieniu niezbędnych wydatków przeznaczonych na utrzymanie rodziny.
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Część I

Ogólna charakterystyka zasad
opodatkowania dochodów osób fizycznych
w państwach Unii Europejskiej
2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym w „starych państwach członkowskich”
AUSTRIA
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) obciąża dochody ze wszystkich źródeł przychodów, a więc zarówno
z pracy najemnej, jak i pozarolniczej działalności gospodarczej,
a także – inaczej niż w Polsce – z działalności w rolnictwie i leśnictwie. Zobowiązanie podatkowe w tym podatku ustalane jest według
skali progresywnej, przy czym – w 2004 r. – najniższa stawka wynosi 0%, najwyższa 50%. Progi skali podatkowej oraz stawki w poszczególnych progach kształtują się następująco:
Tabela nr 1
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa opodatkowania – w euro)
ponad
do
3.640
3.649
7.270
7.270
21.800
21.800
50.870
50.870

Stawka podatku (w %)
0
21
31
41
50

W 2005 r. dochody do 25.000 euro opodatkowane są stawką
23%, dochody w przedziale 25.000 – 51.000 euro – stawką 33,5%,
a dochody powyżej 51.000 euro stawką 50%. Od podatku dochodowego wolna jest kwota 10.000 euro, co oznacza, że w 2005 r. nie
będą podlegały opodatkowaniu roczne dochody brutto:
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a) pracowników – do kwoty 15.570 euro, przy czym do dochodów pracowników zalicza się m.in. świadczenia rzeczowe takie jak:
• bezpłatny garaż,
• wyjazdy motywacyjne,
• samochód,
• mieszkanie służbowe
b) emerytów – do kwoty 13.500 euro,
c) przedsiębiorców – do kwoty 10.000 euro.
Dywidendy opodatkowane są stawką procentową proporcjonalną
– 25%.
BELGIA
Podatkiem dochodowym od osób fizycznych objęte są wszystkie
dochody podatników. Podatek pobierany jest według skali progresywnej, przy czym najniższa stawka wynosi 25%, zaś najwyższa
50%. Przedziały skali podatkowej oraz stawki w poszczególnych
przedziałach kształtują się następująco:
Tabela nr 2. Rok 2005 (dochód z roku 2004)
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa opodatkowania – w euro)
ponad
do
6.950
6.950
9.890
9.890
16.480
16.480
29.250
29.250

Stawka podatku (w %)
25
30
40
45
50

Ponadto dochody osób fizycznych objęte są podatkiem dochodowym gminnym oraz aglomeracyjnym, którego stawka wynosi 6%.
Belgijski system opodatkowania dochodów osób fizycznych zawiera liczne zwolnienia od podatku dochodowego, których kwota
uzależniona jest od sytuacji rodzinnej podatnika i kształtowana jest
na bazie najniższych dochodów. Kwoty bazowe zwolnień są następujące:
1) dla współmażonków (dla każdego z osobna) – rok podatkowy
2005 r. – 5.660 euro,
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2) dla osób samotnych – rok podatkowy 2005 – 5.660 euro,
3) na dzieci będące na utrzymaniu podatnika (rok podatkowy
2005):
4) na dzieci, które na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie
ukończyły 3 lat (dodatkowo) – rok podatkowy 2005 – 450 euro,
5) na dzieci niepełnosprawne – kwoty wolne od podatku liczone
są podwójnie w stosunku do kwot wolnych na dzieci pełnosprawne
Tabela nr 3
Liczba dzieci
jedno
dwoje
troje
czworo
każde następne dziecko

Kwota wolna od podatku (w euro)
1.200
3.090
6.940
11.220
4.280

DANIA
Podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z dwóch części: podatku państwowego oraz podatku gminnego. Wysokość
pierwszego – państwowego – ustalana jest według skali progresywnej, natomiast podatek gminny jest podatkiem liniowym (stawka
procentowa proporcjonalna). W Danii istnieje zasada ustalania maksymalnego pułapu obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (łącznie podatek państwowy i gminny),
np. w 2002 r. podatek nie mógł przekroczyć 59%. Skala podatku
państwowego przedstawiała się następująco:
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Tabela nr 4
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa opodatkowania w DKK) Stawka podatku
(w %)
ponad
do
191.200
5,5
191.200
285.200
6
285.200
15

Stawka podatku gminnego jest zróżnicowana i waha się od 27 do
35%. Kwota wolna od podatku wynosi 34.400 DKK, a dla dzieci
(poniżej 18 roku życia – 25.600 DKK), z tym że kwoty te ulegają
corocznie zmianie.
FINLANDIA
Na system opodatkowania dochodów osób fizycznych w Finlandii składają się:
a) państwowy podatek dochodowy (valtion tulovero – State tax
on earned income),
b) podatek komunalny na rzecz gminy (kunnallisvero – minucipal tax on income),
c) podatek od dochodów kapitałowych (pääomavero – State tax
on capitol income),
d) podatek na kościół (kirkolliservero – church tax)
Państwowy podatek dochodowy
Państwowy podatek dochodowy od osób fizycznych (valtion tulovero – State tax on earned income) obciąża wszelkie dochody osób
fizycznych. Zobowiązanie podatkowe w tym podatku ustalane jest
według stawek progresywnych. W 2004 r. obowiązywało 5 progów
skali podatkowej. Najniższa stawka podatku wynosiła 11% (dla dochodów od 11.700 do 14.500 euro), a najwyższa 34% (dla dochodów
powyżej 55.800 euro). Od podatku dochodowego wolna jest kwota
11.400 euro. Progi skali podatkowej oraz stawki podatku w poszczególnych przedziałach przedstawiają się następująco:
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Tabela nr 5
Kwota dochodu do opodatkowania (w euro)
ponad
do
11.700
14.500
14.500
20.200
20.200
31.500
31.500
55.800
55.800

Stawka podatku w %
11
15
21
27
34

W fińskim systemie podatkowym odliczeniu od dochodu podlegają:
a) koszty uzyskania przychodów dla osób osiągających dochody
ze stosunku pracy; koszty te wynoszą 3% wynagrodzenia, jednak nie
więcej niż 620 euro (w 2004 r.), z tym że odliczenie to przysługuje,
jeżeli suma odliczeń związanych z pracą jest niższa ni ż wysokość
odliczeń standardowych,
b) koszty dojazdu do pracy, przy czym – zasadniczo – odliczeniu
podlegają do wysokości najtańszego środka transportu publicznego,
c) wydatki na wydawnictwa związane z zawodem oraz na zakup
narzędzi,
d) składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i od bezrobocia (w Finlandii składka na ubezpieczenie emerytalne oraz od
bezrobocia wynosi 4,85% dochodu podatnika),
e) odsetki od pożyczek, jeżeli pożyczka została przeznaczona na
zakup stałego mieszkania lub nieruchomości, która jest używana dla
celów uzyskania dochodu, z tym że odliczenie to dokonywane jest
od dochodów kapitałowych.
Od podatku odliczane są:
a) ulga inwalidzka – maksimum 115 euro,
b) ulga na dziecko niepełnoletnie (do17 roku życia) pozostające
w gospodarstwie z eksmałżonkiem – 80 euro na każde dziecko.
Podatek komunalny
Podatek komunalny obejmuje wszystkie dochody. Stawki podatku są równe w różnych gminach i wahają się w przedziale od 16%
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do 20%. Podatek ten pobierany jest bez uwzględnienia kwoty wolnej
od podatku.
Podatek od dochodów kapitałowych
Podatek od dochodów kapitałowych obejmuje dochody z odsetek
bankowych, dywidend, wynajmu lokali. Stawka podatku w 2004 r.
wynosiła 29%, a więc tyle ile stawka podatku dochodowego). Podstawę opodatkowania pomniejsza się o odsetki od pożyczek, jeżeli
pożyczka została przeznaczona na zakup stałego mieszkania lub
nieruchomości, która jest używana dla celów uzyskania dochodu
Podatek na kościół
Stawka podatku na kościół wynosi od 1 do 2%, z tym że podatek
ten obejmuje jedynie członków Fińskiego Kościoła Luterańskiego
oraz Kościoła Ortodoksyjnego.
FRANCJA
Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody z:
1) uposażeń, płac, emerytur i rent dożywotnich, z tym ze opodatkowaniu nie podlegają: renty przyznane z tytułu wypadku przy pracy, emerytury wojskowe, wynagrodzenia z tytułu posiadania odznaczenia Legii Honorowej, renty inwalidzkie, świadczenie wypłacane
przez Państwo (np. w ramach pomocy społecznej) i odszkodowania
orzeczone przez sąd,
2) nieruchomości,
3) działalności produkcyjnej i handlowej,
4) działalności niehandlowej,
5) z rolnictwa,
6) wynagrodzeń niektórych członków gremiów kierowniczych
spółek,
7) papierów wartościowych,
8) sprzedaży nieruchomości lub ruchomości.
Od podatku można odliczyć m.in.:
a) składki związkowe opłacane przez pracowników,
b) wydatki mieszkaniowe,
c) koszty inwestycji realizowanych w wynajmowanych nieruchomościach,
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d) koszty wynajęcia (zatrudnienia) opiekunki dla dziecka,
e) koszty związane z zatrudnieniem pracownika w miejscu zamieszkania,
f) koszty związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły,
g) koszty sanatorium,
h) koszty prowadzenia księgowości,
i) wykup akcji (udziałów) spółki przez pracownika,
j) koszty świadczeń na działalność społeczną.
Ustawa przewiduje również ulgi:
a) związane z zaciągnięciem pożyczki na rzecz spółki nie będącej notowaną na giełdzie,
b) inwestycyjne dla inwestujących w turystykę w rejonach rolniczych.
Zobowiązanie podatkowe w tym podatku ustalane jest według
skali progresywnej, przy czym – w 2004 r. – najniższa stawka wynosi 0% (dla dochodów do 4.262 euro), najwyższa 48,09% (dla dochodów powyżej 47.933 euro). Progi skali podatkowej oraz stawki
w poszczególnych progach kształtują się następująco:
Tabela nr 6
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa
opodatkowania – w euro)
ponad
do
4.262
4.262
8.383
8.383
14.754
14.754
23.888
23.888
38.868
38.868
47.932
47.933

Stawka podatku (w %)
0,00
6,83
19,14
28,26
37,38
42,62
48,09

Roczna deklaracja podatkowa (zeznanie podatkowe) powinna
zostać złożona zasadniczo do 15 marca następnego roku podatkowego (za rok 2004 do 15 marca 2005 r.). Za niezgłoszenie deklaracji
w terminie oraz za opóźnienie płatności podatku (podatek powinien
być zapłacony zaliczkowo – w trzech ratach – do połowy lutego,
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maja i września oraz ostatecznie w terminie złożenia zeznania podatkowego) grozi kara wynosząca 10% kwoty naliczonego podatku.
GRECJA
Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych podlegają:
a) dochody pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz
dochody emerytów i rencistów; kwota wolna od podatku wynosi
10.000 euro; podatek ustalany jest według następującej skali podatkowej:
Tabela nr 7
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa
opodatkowania – w euro)
Ponad
do
10.000
13.400
13.400
23.400
23.400

Stawka podatku (w %)
15%
30%
40%

b) pozostałe dochody, w tym z działalności gospodarczej; kwota
wolna od podatku wynosi 8.400 euro; podatek ustalany jest według
następującej skali podatkowej:
Tabela nr 8
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa opodatkowania w euro)
Ponad
do
8.400
10.000
10.000
13.400
13.400
23.400
23.400

Stawka podatku (w %)
5%
15%
30%
40%

Grecki system podatku dochodowego od osób fizycznych przewiduje szereg ulg na dzieci oraz związanych z odpisami niektórych
wydatków, np. na wyposażenie mieszkania oraz na ubezpieczenie na
życie.
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HISZPANIA
Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych (impuesto sobre la renta de las persona fisicas, IRPF) zbliżona jest do konstrukcji polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych Opodatkowaniu podlega łączny dochód z następujących źródeł przychodów:
a) z zatrudnienia,
b) z nieruchomości,
c)z kapitałów,
d) z działalności gospodarczej,
e) ze zmiany wielkości majątku.
Podatek rozliczany jest za rok podatkowy, do 1 lipca następnego
roku. Jest to, podobnie jak w Polsce i większości krajów należących
do Unii Europejskiej, podatek progresywny, przy czym łączna stawka podatkowa ustalana jest jako suma stawki podatku dochodowego
państwowego i podatku dochodowego samorządowego. Skala podatkowa składa się z 5 przedziałów (do 4.000 euro, 4.000 do 13.800
euro, 13.800 – 25.800 euro, 25.800 do 45.000 euro i pow. 45.000
euro), w których obowiązują stawki 15%, 24%, 28%, 37%, 45%.
Skala podatkowa jest następująca:
Tabela nr 9
Podstawa opodatkowania (w euro)
ponad
do

4.000
13.800
25.800
45.000

4.000
13.800
25.800
45.000

Podatek od dolnej
wartości progowej
(w euro)
0
600
2.952
3.612
13.416

Stawka podatku od nadwyżki ponad
dolna wartość progową (w %)
podatek pańpodatek
Łącznie
stwowy
samorządowy
9,06
5,94
15
15,84
8,16
24
18,68
9,32
28
24,71
12,29
37
29,16
15,84
45

Stawki regionalne i łączne mogą być inne w jednostkach terytorialnych posiadających uprawnienia do ustalania własnych stawek,
tzn. w Kraju Basków, w prowincji Navarra oraz w niektórych jednostkach lokalnych. Od podatku dochodowego wolne są następujące
kwoty rocznie:
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a) dla osób samotnych – 3.400 euro,
b) dla małżonków – 6.800 euro,
c) na dzieci:
• na pierwsze dziecko – 1.400 euro,
• na drugie dziecko – 1.500 euro,
• na trzecie dziecko – 2.200 euro
d) dla osób powyżej 65 roku życia – dodatkowo 800 euro
(łącznie 4.200 euro tj. 3.400 + 800);
HOLANDIA
Holenderskie ustawodawstwo w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych wyróżnia trzy rodzaje dochodu podlegającego
opodatkowaniu:
a) dochody ze stosunku pracy i mieszkania, zaliczając do tej grupy:
• zyski z działalności gospodarczej,
• wynagrodzenia ze stosunku pracy,
• przychody z pozostałych źródeł (wynagrodzenia za zlecenia.
Płace z tytułu świadczonych usług, prawa autorskie oraz – w niektórych przypadkach – dochód z tytułu udostępnienia składników majątkowych innym podmiotom),
• wypłaty i świadczenia okresowe (stypendia, dotacje rządowe,
środki finansowe na utrzymanie),
• przychody z własnego mieszkania,
b) dochody z tytułu znacznego udziału, zaliczając do tej grupy
podatników osiągających dochody z tytułu udziału w przedsiębiorstwie, który indywidualnie lub z partnerem przekracza 5% udziałów
lub akcji tego przedsiębiorstwa,
c) dochody z oszczędności i lokat.
Podatek dochodowy obliczany jest jako suma podatków obliczonych odrębnie dla tych trzech grup. Podatek oblicza się według następujących stawek27:

27

Dane dot. 2004 r.
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1) dochody ze stosunku pracy i mieszkania (podatek liczony jest
według skali progresywnej):
• w I progu – 33,40% – dla pierwszej części dochodu do wysokości 16.265 euro, z czego 1% stanowi podatek, a 34,4% składki na
ubezpieczenia społeczne; dla podatników w wieku 65 lat i powyżej
stawka wynosi 15,50% (w 2005 r. stawka w pierwszym progu – do
16.893 euro – wynosi 34,40%, z czego 1,8% stanowi podatek,
a 32,6% składki na ubezpieczenie społeczne; dla osób w wieku pow.
65 lat stawka podatku wynosi 16,5%),
• w II progu – 40,35% – od kolejnej części dochodu 13.278 euro, z czego 7,95% stanowi podatek, a 32,4% składki na ubezpieczenia społeczne; dla podatników w wieku 65 lat i powyżej stawka wynosi 22,45% (w 2005 r. stawka w drugim progu – pow. 16.893 do
30.357, a więc od 13.464 euro – wynosi 41,95%, przy czym podatek
stanowi 9,35%, a składki na ubezpieczenie społeczne 32,6%; dla
osób w wieku pow. 65 lat stawka podatku wynosi 24,05%),
• w III progu – 42% – od kolejnej części dochodu 21.109 euro
(w 2005 r. – 21.405; trzeci przedział ograniczony jest kwotami
30.357 i 51.762 euro), z czego całość stanowi podatek,
• w IV progu – 52% – od pozostałej części dochodu (w 2004 r.
– pow. 50.652 euro; w 2005 r. – pow. 51.762 euro), z czego całość
stanowi podatek;
2) dochody z tytułu znacznego udziału – 25%;
3) dochody z oszczędności i lokat – 30%, przy czym dla celów
podatkowych przyjmuje się – jako podstawę opodatkowania – 4%
aktywów netto podatnika (bez względu na rzeczywiste odsetki, dywidendy, zyski i straty osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym); przy wyliczaniu aktywów netto bierze się pod uwagę:
• oszczędności,
• udziały, akcje i inne papiery wartościowe,
• drugie mieszkanie, z wyjątkiem mieszkania, z którego przychody zaliczane są do przychodów ze stosunku pracy i mieszania,
• wynajętą nieruchomość,
• ubezpieczenia na renty, które nie podlegają odliczeniu od podatku,
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• ubezpieczenia na życie nie związane z własna nieruchomością,
• kredyty konsumenckie,
• długi nie podlegające odliczeniu od dochodu z dwóch pierwszych źródeł;
– przy ustalaniu aktywów netto podatnika nie bierze się pod
uwagę: a) ubezpieczenia na życie związanego z własną nieruchomością, b) rzeczy przeznaczonych do prywatnego użytku podatnika
(inwentarz, samochód, przyczepa kempingowa), c) dzieł sztuki pięknej oraz obiektów naukowych nie trzymanych jako lokaty, d) ubezpieczeń na renty, które można odliczyć przy ustalaniu podatku ze
stosunku pracy i mieszkania, e) inwestycji na cele charytatywne do
wysokości 51.390 euro od osoby;
– podatek dochodowy od dochodów z oszczędności i lokat oblicza się po uwzględnieniu kwot wolnych, które są następujące:
a) 19.252 euro dla każdej osoby,
b) 2.571 euro dla każdego dziecka do lat 18, nad którym podatnik
sprawuje opiekę,
c) 25.484 euro dla osób, które ukończyły 65 lat (w zależności od
dochodów i zdrowia podatnika).
Przy obliczaniu podatku uwzględnia się:
a) obowiązkowe koszty utrzymania (alimenty),
b) wydatki na studia,
c) nadzwyczajne wydatki, np. z powodu choroby
Odliczenia podatkowe dokonywane są w pierwszej kolejności od
dochodu ze stosunku pracy i mieszkania, następnie od dochodu
z tytułu znacznego udziału, a na samym końcu (jeżeli dochody
z dwóch wcześniejszych źródeł będą mniejsze od odliczeń) z dochodu z oszczędności i lokat.
IRLANDIA
Dochody osób fizycznych, bez względu na ich źródło, opodatkowane są według dwóch stawek podatkowych: 20% i 42%, z tym,
że progi podatkowe, powyżej których pobierane są stawki wyższe
uzależnione są od statusu osoby fizycznej, i tak kwota graniczna
wynosi:
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a) dla osób niezamężnych oraz wdowców (wdów) nieposiadających dzieci na utrzymaniu – 28.000 euro,
b) dla osób samotnie wychowujących dzieci – 32.000 euro,
c) dla małżonków wspólnie się rozliczających, z których jedno
pracuje – 37.000 euro,
d) dla małżonków wspólnie się rozliczających, gdy oboje pracują
– 56.000 euro.
Osoby powyżej 65 roku życia, których dochody rocznie nie
przekraczają 15.000 euro zwolnione są z podatku dochodowego;
LUKSEMBURG
Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody ze
wszystkich źródeł przychodów. Stawki podatkowe wahają się od 0
do 38%, a przedziały skali podatkowej oraz stawki podatku
w poszczególnych przedziałach kształtują się następująco:
Tabela nr 10
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa
opodatkowania w euro)
ponad
do
9.750
9.750
11.400
11.400
13.050
13.050
14.700
14.700
16.350
16.350
18.000
18.000
19.650
19.650
21.300
21.300
22.950
22.950
24.600
24.600
26.250
26.250
27.900
27.900
29.550
29.550
31.200
31.200
32.850
32.850
34.500
34.500
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Stawka podatku (w %)
0
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

NIEMCY
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi opodatkowanie
dochodów osób fizycznych są:
1) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuergesetz 1990. EStG 1990),
2) rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer-Durchfüheurngsverordnung 1990, EStDV 1990)
3) rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie podatku od płac (LohnsteuerDurchführungsverordnung, LStDV 1990).
Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają dochody:
1) z rolnictwa i leśnictwa,
2) z działalności gospodarczej, przemysłowej, handlowej, rzemieślniczej (tzw. dochody z przemysłu),
3) z pracy samodzielnej, do których zalicza się dochody z:
a) wykonywania wolnego zawodu tj.:
• samodzielnej działalności naukowej, artystycznej, pisarskiej,
dydaktycznej i wychowawczej,
• samodzielnej działalności w zawodach skatalogowanych, do
których zalicza się np. lekarzy, adwokatów, doradców podatkowych,
• samodzielnej działalności w podobnych zawodach, do których
zalicza się np. położne i masażystów,
b) innej pracy na własny rachunek, do których zalicza się dochody np.:
• zarządców majątku,
• wykonawców testamentów,
• członków rad nadzorczych,
4) z pracy niesamodzielnej, do których zalicza się:
a) dochody za pracę z aktualnego stosunku pracy, a więc pensje,
płace, gratyfikacje, tantiemy,
b) wynagrodzenie za pracę z wcześniejszego stosunku pracy,
a więc środki pieniężne na stan spoczynku, renty, renty dla owdowiałych, renty dla osieroconych (do tego źródła nie są zaliczane
renty z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego),
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5) z kapitału i majątku kapitałowego, do których zalicza się:
a) dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
b) wpływy z udziału jako cichy wspólnik,
c) wpływy z pożyczek związanych z umową o udział w zyskach
przedsiębiorstwa,
d) odsetki od wierzytelności kapitałowych,
6) z najmu i dzierżawy,
7) pozostałe, do których zalicza się:
a) dochody z powtarzających się poborów, a wiec np. renty
z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego,
b) dochody z transakcji spekulacyjnych, a więc transakcji zbytu,
gdy okres między nabyciem i zbyciem wynosi:
• w przypadku gruntów i praw traktowanych na równi z gruntem – poniżej 2 lat,
• w przypadku pozostałych dóbr – nie dłużej niż 6 miesięcy,
c) dochody z określonych świadczeń, a więc np. z okazyjnego
pośrednictwa, wynajmu pojedynczych rzeczy ruchomych.
W przypadku dochodów z rolnictwa i leśnictwa, z przemysłu
oraz z pracy samodzielnej wielkością wyjściową do ustalania podstawy opodatkowania jest zysk określany z reguły jako różnica pomiędzy wartością majątku przedsiębiorstwa na końcu roku podatkowego a wartością tego majątku na początek roku podatkowego.
W przypadku dochodów z pozostałych źródeł – z pracy niesamodzielnej, z kapitału, z najmu i dzierżawy oraz z pozostałych źródeł – wielkością wyjściową do ustalenia podstawy opodatkowania
jest przychód pomniejszany o koszty jego uzyskania. Dochód w obu
przypadkach jest kwotą netto, a więc po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów, które w przypadku rolnictwa, leśnictwa, przemysłu
i działalności samodzielnej – nazywane są wydatkami przedsiębiorstwa, a w przypadku pozostałych źródeł – kosztami reklamy.
EStG nie zawiera zwolnień podmiotowych, a podatnikiem – podobnie jak w naszym systemie – może być każdy, kto osiąga dochody, również małoletni. Ustalenie dochodu do opodatkowania przebiega w kilku etapach:
Etap pierwszy – ustalenie dochodów z poszczególnych źródeł
przychodów, przy czym:
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1) z rolnictwa, leśnictwa, działalności gospodarczej (przemysłowej) oraz z pracy samodzielnej – ustalany jest zysk,
2) z działalności niesamodzielnej, kapitałów, najmu i dzierżawy
oraz pozostałych źródeł – dochód.
W obu przypadkach od przychodów potrąceniu podlegają koszty,
a więc wydatki ekonomicznie związane z przychodami, tj. przy
przychodach z:
1) z rolnictwa, leśnictwa, działalności gospodarczej (przemysłowej) oraz z pracy samodzielnej – np. materiały biurowe, opłaty
pocztowe, telefon, koszty reprezentacyjne, odpisy amortyzacyjne,
2) z działalności niesamodzielnej, kapitałów, najmu i dzierżawy
oraz pozostałych źródeł – np. środki pracy, składki związkowe na
cele organizacji zawodowych, przejazdy między miejscem zamieszkania i miejscem pracy; podatnik może odliczyć koszty faktycznie
poniesione lub koszty zryczałtowane, które – w przypadku pracowników – wynoszą 920 euro rocznie; odliczeniu podlegają koszty
dojazdu do pracy – za 1 km odliczyć wynoszą 30 centów, z tym że
maksymalne odliczenie roczne nie może przekraczać 4.500 euro;
wydatki ponad tą kwotę mogą być odliczone tylko w ramach kosztów zryczałtowanych.
Etap drugi – zsumowanie wszystkich dochodów; dochód ten pomniejszany jest o:
1) kwotę wolną od podatku, przysługującą rolnikom i leśnikom,
2) kwotę zmniejszająca obciążenia podatkowe przysługującą
osobom starszym (tzw. ulga ze względu na wiek); ulga ta przysługuje wszystkim osobom, które przed rozpoczęciem roku kalendarzowego (podatkowego) ukończyły 64 rok życia.
Etap trzeci – ustalenie wydatków szczególnych i obciążeń nadzwyczajnych pomniejszających dochód. Do wydatków szczególnych
zalicza się rzeczywiście poniesione przez podatnika i wynikające
z jego zobowiązań wydatki, nie mające ekonomicznego związku
z żadnym ze źródeł przychodów, których możliwość odliczenia od
dochodu przewiduje ustawa. Wydatki te dzielą się na:
1) wydatki szczególne potrącane bez ograniczeń, do których zalicza się:
42

a) renty i obciążenia trwałe,
b) zapłacony podatek kościelny,
c) odsetki,
d) koszty doradztwa w sprawach podatkowych,
2) wydatki szczególne potrącane z ograniczeniami, do których
zalicza się:
a) wydatki nie służące zabezpieczeniu przyszłości, a więc:
• świadczenia na utrzymanie dla współmałżonków,
• wydatki na własne wykształcenie zawodowe,
• wydatki na stosunki zatrudnienia w gospodarstwie domowym,
• czesne,
• donacje,
a) wydatki służące zabezpieczeniu przyszłości:
• składki ubezpieczeniowe,
• na cele mieszkaniowe.
Etap czwarty – ustalenie kwot wolnych od podatku; ustawa niemiecka przewiduje kwoty wolne:
a) kwotę podstawową (tzw. minimum egzystencji) – 7.664 euro,
b) w przypadku zysków kapitałowych – 1370 euro (małżonkowie
– 2.740 euro),
c) na dziecko – 1308 euro; ulga na dzieci przysługuje:
• na dzieci poniżej 18 lat – bezwarunkowo,
• na dzieci pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, gdy:
– dziecko jest w okresie kształcenia zawodowego,
– nie może rozpocząć lub kontynuować kształcenia ze względu
na brak miejsc,
– pełni przewidziana prawem służbę wojskową lub cywilną,
– pracuje jako pomocnik dla krajów rozwijających się i z tego
powodu korzysta ze zwolnienia od służby wojskowej,
– odbywa tzw. dobrowolny rok socjalny,
– nie jest w stanie ze względu na swoja ułomność cielesną, umysłową lub duchową samodzielnie się utrzymać,
• na dzieci od 27 roku życia – jeżeli z powodu swojego upośledzenia umysłowego, cielesnego lub duchowego nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.
Połowa kwoty przysługuje:
43

• małżonkom żyjącym w separacji lub rozwiedzionym,
• rodzicom dzieci pozamałżeńskich (każdemu z rodziców),
• rodzicom, których zobowiązanie podatkowe ustalane jest odrębnie.
Minimalna stawka podatku wynosi 16% (od 2005 r. – 15%),
a maksymalna 45% (od 2005 r. – 42%). Stawka maksymalna obowiązuje przy dochodach pow. 52.152 euro.
PORTUGALIA
Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody z następujących źródeł:
a) zatrudnienie,
b) działalność gospodarcza,
c) kapitały,
d) wynajem i sprzedaż nieruchomości,
e) gry losowe,
f) emerytury i zasiłki
Stawki podatku wynoszą od 12% do 40%, w zależności od wysokości dochodu. Kwota wolna jest zróżnicowana i wynosi od 83,64
euro w II przedziale skali podatkowej do 4.772,85 euro w ostatnim
przedziale skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, stawki
i kwoty wolne od podatku kształtują się następująco:
Tabela nr 11
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa
opodatkowania – w euro)
ponad
4.182,12
6.325,45
15.682,96
36.070,79
52.276,51

Stawka podatku
(w %)

do
4.182,12
6.325,45
15.682,96
36.070,79
52.276,51

12
14
24
34
38
40

44

Kwota wolna
(w euro)
0
83,64
716,19
2.284,49
3.727,30
4.772,85

Przedsiębiorcy mogą wybrać opłacanie podatku według zasad
ogólnych lub ryczałtu. Wybór formy opodatkowania uzależniony jest
od wysokości przychodów, i tak:
a) dla firm handlowych – kwota graniczna przychodu wynosi
149.739,37 euro; stawka podatku wynosi w tym przypadku 2%
i stosowana jest do przychodów podatnika)
b) dla firm usługowych kwota graniczna przychodu wynosi
99.759,58 euro; stawka podatku wynosi 6,5% i stosowana jest do
przychodów podatnika;
SZWECJA
Szwedzki podatek dochodowy od osób fizycznych składa się
z podatku państwowego oraz podatku samorządowego (regionalnego), który wynosi – w zależności od regionu – od 27 do 34% dochodu. Podatek dochodowy jest zasadniczo podatkiem lokalnym. Podatek państwowy pobierany jest po przekroczeniu ustawowej kwoty
(np. w 2001 r. wynosiła ona 252.000 SEK), przy czym do kwoty
430.000 SEK (w 2003 r. była to kwota 447.200 SEK) stawka podatku wynosi 20% plus 200 SEK, a powyżej tej kwoty 25%. Kwota
wolna od podatku wynosi 10.000 SEK. Podatek ten obciąża zarówno
dochody z pracy najemnej, jak i z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowej. W przypadku zysków kapitałowych podatek wynosi 30%,
z tym że potrącane mogą być starty z tego źródła.
WIELKA BRYTANIA
Podstawowymi aktami regulującymi opodatkowanie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych są Finance Act (uchwalany co
roku) oraz Incom and corporation Taxes Act z 1988 r.
Rok podatkowy – w odróżnieniu od systemów obowiązujących
w Polsce i szeregu innych państw Unii Europejskiej – trwa od 6
kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego.
W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku dochodowego: 10, 22 i 40%, przy czym:
a) stawka 10% – stosowana jest do dochodów do 2.020 GBP,
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b) stawka 22% – stosowana jest dla dochodów w przedziale
2.021 – 31.400 GBP,
c) stawka 40% – stosowana jest dla dochodów pow. 31.400 GBP
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko dochody zakwalifikowane do jednej z następujących tabel podatkowych,
obejmujących:
• tabela A – dochody netto z nieruchomości położonych w granicach Zjednoczonego Królestwa (np. z dzierżawy nieruchomości),
• tabela D (przypadek I) – dochody netto z działalności gospodarczej trading income,
• tabela D (przypadek II) – dochody z wykonywania wolnego
zawodu profession or vocation income,
• tabela D (przypadek III) – dochody z tytułu odsetek i innych
płatności rocznych,
• tabela D (przypadek IV) – dochody z zagranicznych papierów
wartościowych from foreign securities,
• tabela D (przypadek V) – dochody pochodzące z zagranicy
z wyjątkiem dochodu opodatkowanego wg przypadku IV oraz dochodu ze stosunku pracy,
• tabela D (przypadek VI) – dochody różne miscellaneous income,
• tabela E – dochody ze stosunku pracy (lub zajmowanego stanowiska) income from an office or employment,
• tabela F – dywidendy i inne formy udziału w zyskach osób
prawnych będących rezydentami w Zjednoczonym Królestwie.
Opodatkowaniu nie podlegają (są zwolnione) m.in.:
• zasiłki na dzieci,
• zasiłki rodzinne
• płatności z tytułu macierzyństwa,
• oprocentowanie lokat oszczędnościowych,
• niektóre dywidendy i obligacje,
• wygrane w loteriach i grach hazardowych
Kwoty wolne od podatku (podatek pobiera się od dochodu ponad
kwotę wolną:
• podstawowa kwota wolna – 4.745 GBP,
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• kwota wolna dla osób w wieku od 65 do 74 lat – 6.830 GBP,
• kwota wolna dla osób w wieku od 75 lat – 6.950 GBP,
• kwota wolna dla małżeństw (w przypadku osób urodzonych
przed 6.04.1935 r.) – 5.725 GBP,
• kwota wolna dla małżeństw (w przypadku osób w wieku od 75
lat) – 5.795,
• minimalna kwota wolna dla małżeństw – 2.210 GBP.
WŁOCHY
Podatek dochodowy od osób fizycznych IRE (imposta sul reddito) obejmuje
a) osoby fizyczne,
b) spółki komandytowe,
c) spółki jawne,
d) instytucje nie prowadzące działalności gospodarczej.
Nie jest więc to podatek osobisty, lecz dotyka również spółki
osobowe (jawną i komandytową) prowadzące działalności gospodarczą, a również inne podmioty nie prowadzące takiej działalności. Jest
to rozwiązanie konstrukcyjnie odmienne niż np. w Polsce i szeregu
innych krajach Unii Europejskiej, gdzie spółka niemająca osobowości prawnej nie jest podatnikiem ani podatku dochodowego od osób
fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami są natomiast udziałowcy takiej spółki. Źródłami przychodów
są:
a) grunty,
b) kapitał,
c) stosunek pracy i stosunki pokrewne,
d) samozatrudnienie i stosunki pokrewne,
e) działalność gospodarcza,
f) pozostałe źródła;.
Stawki podatku wynoszą (w 2004 r.):
a) 23% – dla dochodów do 100.000 euro,
b) 33% – dla dochodów powyżej 100.000 euro
W 2005 r. stawki podatku wynoszą:
a) 23% – dla dochodów do 26.000 euro,
47

b) 33% – dla dochodów pow. 26.000 do 33.500 euro,
c) 39% – dla dochodów pow. 33.500 do 100.000 euro,
d) 43% – dla dochodów pow. 100.000 euro (w tym 4% stanowi
tzw. etyczna składka solidarnościowa – contributo di solidarietá).
Kwoty wolne od podatku wynoszą:
a) dla pracowników – 7.500 euro,
b) emeryci – 7.000 euro,
c) dla osób działających na zasadach samozatrudnienia oraz prowadzących działalność gospodarczą – 4.500 euro.
3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym w „nowych” państwach członkowskich
CYPR
Podatek dochodowy od osób fizycznych (incom tax) ustalany jest
według skali progresywnej, przy czym od podatku zwolnione są
dochody do 10.000 ŁCYP; powyżej tej kwoty podatek pobierany jest
według następujących stawek:
a) od 10.001 do 15.000 ŁCYP – 20%,
b) od 15.001 do 20.000 ŁCYP – 25%,
c) ponad 20.000 ŁCYP – 30%.
Podatek płatny jest zaliczkowo w trzech ratach – do 1 sierpnia,
30 września i 31 grudnia.
CZECHY
Dochody osób fizycznych, podobnie jak osób prawnych, podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy nr 586/1992 z dnia 20
listopada 1992 r., zaś procedura poboru podatku ustalona została
w ustawie nr 337/1992 w brzmieniu nadanym ustawą z nr 35/1993
o administrowaniu podatkami oraz opłatach lokalnych. Ustawa ta
swoim zakresem podmiotowym obejmuje zarówno osoby fizyczne,
jak i osoby prawne. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na
podstawie ustawy nr 586/1992 podlegają:
1) dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej wykonywanej na terytorium Czech w stałych siedzi48

bach lub dochody uzyskane z doradztwa handlowego, technicznego
i innego doradztwa, z usług, z działalności zarządzania oraz z pośrednictwa i pozostałych czynności na terytorium Czech,
2) dochody osób fizycznych z miejscem zamieszkania w Czechach, a w szczególności:
a) wpływy za udzielanie i użycie praw własności przemysłowej,
przepisów, modeli (design), planów, know-how,
b) wpływy za korzystanie z praw autorskich lub podobnych
praw,
c) dochody z działalności wykładowców, artystów, architektów,
sportowców, artystów rewiowych, itp.,
d) udziały w zysku, udziały rozliczeniowe, udziały na rachunku
likwidacyjnym spółek handlowych i spółdzielni,
e) udziały cichego wspólnika w zysku,
f) odsetki oraz inne dochody z kredytów, pożyczek, lokat bankowych oraz papierów wartościowych, wynagrodzenia członków
zarządu lub rady nadzorczej oraz innych organów osób prawnych
(tantiemy),
g) dochody, wynikające z zatrudnienia (na podstawie umowy
o pracę) wykonywanego na terytorium Republiki Czeskiej, na statkach pływających pod jej banderą, na pokładach samolotów czeskich. Stawki podatku podatkowe dla osób fizycznych wynoszą – wg
następującej skali (obowiązującej w 2004 r.):
Tabela nr 12
Kwota dochodu do opodatkowania
od CZK
do CZK
0
109 200
109 200
218 400
218 400
331 200
331 200
Ponad

Podatek
15%
16 380 CZK + 20%
38 220 CZK + 25%
66 420 CZK + 32%

Nadwyżka do opodatkowania od dochodu ponad
109 200 CZK
218 400 CZK
331 200 CZK

W przypadku dochodów kapitałowych stawka podatku wynosi
15%, przy czym do dochodów tych zalicza się m.in.
a) dywidendy i oprocentowanie,
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b) udział w zyskach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) udział w zyskach spółdzielni,
d) zyski komandytariuszy spółek komandytowych,
e) zyski pochodzące z likwidacji spółki.
W przypadku osób fizycznych od podatku dochodowego zwolnione są następujące kwoty:
• 38.040 CZK rocznie – kwota wolna od podatku, odliczana od
podstawy opodatkowania,
• 23.520 CZK rocznie – kwota wolna od podatku związana
z utrzymaniem dzieci żyjących wspólnie z płatnikiem,
• 21.720 CZK rocznie – kwota wolna od podatku przypadająca
na współmałżonka żyjącego wspólnie z płatnikiem, której roczny
przychód nie przekracza 38.040 CZK,
• 7.140 CZK rocznie – kwota wolna od podatku, którą może
wykorzystać osoba pobierająca częściową inwalidzką rentę
• 14.280 CZK rocznie – kwota wolna od podatku, którą może
wykorzystać osoba pobierająca pełną inwalidzką rentę,
• 50.040 CZK rocznie – kwota wolna od podatku, którą może
wykorzystać osoba będąca inwalidą oraz korzystająca z pomocy
przewodnika,
• 11.400 CZK rocznie – kwota wolna od podatku, którą może
wykorzystać osoba pobierająca naukę na studiach magisterskich do
26 roku życia oraz doktoranckich do 28 roku życia.
ESTONIA
Dochody osób fizycznych opodatkowane są stawką procentową
proporcjonalną. Stawka ta w 2004 r. wynosi 26% i ma być sukcesywnie zmniejszana do 20% w 2007 r. (w 2005 r. – 24%, w 2006 r. –
22%). Obok stawki podstawowej występuje stawka ulgowa 10%,
która ma zastosowanie do dochodów:
• z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 55 lat lub też w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy,
• z tytułu likwidacji firmy ubezpieczeniowej,
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• posiadaczy udziałów w funduszach emerytalnych po osiągnięciu przez nich 55 lat, lub też w przypadku częściowej / całkowitej
utraty zdolności do pracy a także likwidacji funduszu emerytalnego,
• spadkobierców osób ubezpieczonych lub posiadających
udziały w funduszach emerytalnych.
Od podatku dochodowego wolne są:
• kwota 16800 EEK (w skali roku podatkowego); od 1 stycznia
2005 r. wolna będzie kwota 20.400 EEK; producenci rolni sprzedający nieprzetworzoną produkcję rolną korzystają z dodatkowej
kwoty wolnej od podatku w wysokości 45.000 EEK,
• kwota 12.000 EEK w skali roku podatkowego na każde trzecie
i następne dziecko do ukończenia 17 roku życia (kwota zwolnienia
przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka),
• świadczenia alimentacyjne,
• oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe dla potrzeb
własnych, rodziców i dzieci,
• wydatki na szkolenia,
• oprocentowanie kredytu na cele szkoleniowe,
• prezenty i darowizny przekazane przez osoby fizyczne na
rzecz instytucji charytatywnych, fundacji i innych organizacji niedochodowych, uczelni publicznych itp. do wysokości 5% dochodów
uzyskanych w danym roku podatkowym,
• opłaty członkowskie na rzecz związków zawodowych i organizacji niedochodowych w wysokości do 2% dochodów uzyskanych
w danym roku podatkowym,
• wpłaty z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego
i na rzecz funduszy emerytalnych w wysokości do 15% dochodów
uzyskanych w danym roku podatkowym.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przy
ustalaniu dochodu brane są pod uwagę z jednej strony przychody
podatnika, z drugiej zaś wszystkie udokumentowane wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odliczeniu od przychodów nie podlegają jednak:
• mandaty;
• wartość skonfiskowanego majątku,
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• kary administracyjne za korzystanie z wody bez odpowiedniego zezwolenia lub w ilościach ponadnormatywnych,
• podwyższone opłaty i kary administracyjne z tytułu nieprzestrzegania Ustawy o ochronie środowiska naturalnego,
• wydatki na pokrycie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, w tym także na rzecz osób trzecich,
• prezenty i dary,
• straty z tytułu sprzedaży osobie związanej z podatnikiem
składników majątku po cenie niższej niż rynkowa z wyjątkiem sytuacji, kiedy związane jest to ze świadczeniem ulgowym na rzecz pracownika i od tej wartości odprowadzono podatek dochodowy,
• straty z tytułu kupna od osoby związanej z podatnikiem składników majątku po cenie wyższej niż rynkowa,
• wydatki reprezentacyjne przekraczające 2% dochodu netto
podatnika.
Strata poniesiona w roku podatkowym podlega rozliczeniu
w okresie kolejnych siedmiu lat podatkowych.
LITWA
Podatek dochodowy od osób fizycznych, regulowany ustawą
o dochodach ludności z dnia 2 lipca 2002 r. nr IX-1007; obowiązują
dwie stawki podatkowe:
a) 15% – od dochodów przedsiębiorców indywidualnych; podatek ten przedsiębiorcy płacą po zapłaceniu podatku od zysku (tak jak
osoby prawne); kwota wolna od podatku dla tej grupy podmiotów
wynosi 580 LTL rocznie; w przypadku adwokatów i notariuszy istnieje możliwość wyboru formy opodatkowania – bądź podatek od
dochodu według stawki 33%, bądź od przychodów według stawki
15%; stawką 15% opodatkowane są również honoraria autorskie,
b) 33% – od dochodów z pozostałych tytułów; wolna od podatku
jest kwota 290 LTL oraz 29LTL na każde dziecko pozostające na
utrzymaniu podatnika;
Z podstawy opodatkowania można wyłączyć do 25% dochodu
przeznaczonego na:
• wpłatę składki do towarzystwa ubezpieczenia na życie,
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• wpłatę składki do funduszu emerytalnego,
• zwrot kredytu na wykształcenie,
• zwrot odsetek od kredytu mieszkaniowego.
Od podatku podlega odliczeniu do 2% kwoty podatku przeznaczonej na cele dobroczynne.
Od podatku dochodowego zwolnione są m.in.:
• wszelkiego typu świadczenia socjalne,
• dochody marynarzy za pracę na morzu,
• dochody rolników,
• odsetki od depozytów w instytucjach kredytowych,
• odsetki od obligacji rządowych,
• wygrane w loteriach, pod warunkiem, że organizator płaci podatek z tytułu organizowania loterii,
• dochody ze środków Unii Europejskiej;
ŁOTWA
Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalany jest według
stawki procentowej proporcjonalne, która wynosi 25%. Od podatku
zwolnione zostały m.in.:
1) dywidendy z dochodu przedsiębiorstw płacących podatek dochodowy od przedsiębiorstw,
2) dochody z depozytów w instytucjach kredytowych,
3) wypłaty z tytułu ubezpieczeń,
4) wygrane pieniężne i rzeczowe z loterii,
5) alimenty,
6) środki uzyskane w trakcie rozwodu na mocy odnośnego orzeczenia sądowego,
7) renty i emerytury państwowe i wypłaty z funduszy emerytalnych,
8) stypendia z uczelni,
9) wpływy z tytułu spadku, z wyjątkiem tantiem i darowizn od
osób fizycznych,
10) premie pieniężne i rzeczowe z tytułu uczestnictwa w zawodach sportowych, o ile ich ogólna wartość nie przekracza 150 LVL
oraz premie pieniężne i rzeczowe z tytułu uczestnictwa w zawodach
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międzynarodowych o ogólnej wartości do 3.000 LVL w danym roku
podatkowym,
11) wszelkie zapomogi i rekompensaty poniesionych strat,
12) rekompensaty z wyjątkiem rekompensat za niewykorzystany
urlop,
13) wpływy ze sprzedaży majątku, z wyjątkiem wpływów ze
sprzedaży dóbr wyprodukowanych w celu sprzedaży i nabytych
w celu odprzedaży,
14) wpływy z produkcji rolnej w wysokości do 3.000 LVL
włącznie,
15) subsydia dla produkcji rolnej.
MALTA
Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest w
ustawie Incom Tax Act. kwota wolna od podatku wynosi 6.750 LMT.
Obowiązuje progresywna skala podatkowa, a przedziały skali i stawki kształtują się następująco:
• 0c28 – za każdego lira do 3 100 LMT;
• 15c – za każdego lira z następnych 1 000 LMT;
• 20c – za każdego lira z następnych 900 LMT;
• 25c – za każdego lira z następnych 1 000 LMT;
• 30c – za każdego lira z następnych 750 LMT;
• 35c – za każdego lira powyżej 6 750 LMT.
POLSKA
W obecnym – obowiązującym w praktyce od 1992 r. – stanie
prawnym dochody osób fizycznych opodatkowane są :
1) podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w którym obowiązek podatkowy od 1 stycznia 1999 r. wynika z dwóch ustaw:
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej
u.p.d.f.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.; dalej: u.rycz.);
28

Cent maltański, 1 MTL = 100c.
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pierwsza z ustaw – u.p.d.f. – obejmuje dochody z następujących
źródeł:
a) stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej,
b) emerytury i renty,
c) działalności wykonywanej osobiście, z wyjątkiem przychodów
osób duchownych objętych u.rycz.,
d) pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności opodatkowanej u.rycz. w formie karty podatkowej lub ryczałtu
ewidencjonowanego,
e) działów specjalnych produkcji rolnej,
f) nieruchomości i ich części,
g) najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz umów o
podobnym charakterze, z wyjątkiem opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie u.rycz.,
h) kapitałów pieniężnych,
i) praw majątkowych,
j) odpłatnego zbycia nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw
majątkowych,
k) pozostałych źródeł, z wyjątkiem wyłączonych z opodatkowania dochodów (przychodów):
– z działalności rolniczej,
– z gospodarki leśnej,
– podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn,
– z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku
ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej,
– z tytułu wyrównania dorobków małżonków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub jednego z nich;
U.rycz. swoim zakresem przedmiotowym obejmuje:
a) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w niewielkim rozmiarze, które opodatkowane są bądź w
formie karty podatkowej, bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego; możliwość wyboru karty podatkowej uzależniona jest od rodzaju
prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnianych pracowników,
zaś ryczałt ewidencjonowany przysługuje tylko tym podatnikom,
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których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 250.000 euro;
b) przychody z najmu i dzierżawy, które mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego;
c) przychody osób duchownych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich poza stosunkiem pracy, które są opodatkowane w formie
ryczałtu od przychodów osób duchownych;
2) podatkiem rolnym, w którym obowiązek podatkowy wynika z
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.
z 1993r,. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.); ustawa ta swoim zakresem
przedmiotowym obejmuje grunty gospodarstw rolnych;
3) podatkiem leśnym, w którym obowiązek podatkowy wynika
z ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.), która swoim zakresem przedmiotowym obejmuje lasy;
4) podatkiem od spadków i darowizn, w którym obowiązek podatkowy wynika z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z poźn. zm.),
która swoim zakresem obejmuje spadki i darowizny.
W przypadku zasad ogólnych podatnik ma do wyboru opłacanie
podatku według stawek progresywnych (19%, 30% i 40%), bądź
według stawki proporcjonalnej (19%). W przypadku opłacania podatku według stawek progresywnych może on skorzystać ze wszystkich ulg i odliczeń podatkowych, a więc – w obecnym systemie –
z odliczeń:
1) od dochodu:
a) starat z lat ubiegłych,
b) składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza i osób z nimi wpółpracujących,
c) zwrotu nienależnienie pobranych świadczeń,
d) wydatków na cele rehabilitacyjne podatnika niepełnosprawnego lub osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika,
e) darowizn na cele:
• działalności pożytku publicznego,
• kultu religijnego
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f) wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,
g) wydatków na cele mieszkaniowe podatnika (spłatę odsetek od
kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe),
2) od podatku:
a) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
b) wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego (do końca 2005 r.),
c) darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Rodzaje stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ich wysokość zróżnicowane są w zależności od formy opodatkowania oraz normatywnego (ekonomicznego) przedmiotu podatku. Przy opodatkowaniu dochodów osób fizycznych
podatkiem dochodowym występuje nie tylko mnogość stawek, ale
mamy do czynienia również z różnymi ich rodzajami, ustawodawca
bowiem wprowadza zarówno stawki kwotowe, jak i procentowe,
proporcjonalne i progresywne.
Ze stawkami kwotowymi mamy do czynienia w przypadku karty
podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych osiąganych w związku z pełnieniem
funkcji duszpasterskich. W przypadku karty podatkowej wysokość
podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby
mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona
i liczby zatrudnionych pracowników. Pod uwagę nie bierze się zasadniczo ani wysokości przychodów, ani kosztów uzyskania, ani
dochodu podatnika, aczkolwiek rozmiary jego działalności mogą
mieć wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie stawki podstawowej.
W karcie podatkowej obowiązują stawki kwotowe, przy czym z tej
formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność:
1) rzemieślniczą (wytwórczą i wytwórczo-usługową),
2) handlową (w zakresie handlu detalicznego),
3) gastronomiczną,
4) transportową (transport osób i ładunków samochodami o ładowności do 2 ton),
5) w zakresie usług rozrywkowych,
6) w zakresie sprzedaży posiłków domowych,
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7) w zakresie wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki i położne, weterynarze),
8) edukacyjną (nauka na godziny),
9) w zakresie opieki domowej.
W przypadku ryczałtu od przychodów osób duchownych wysokość stawek podatku uzależniona jest od rodzaju pełnionej funkcji
przez duchownego oraz liczby mieszkańców parafii.
W pozostałych formach opodatkowania – ryczałcie ewidencjonowanym, zasadach ogólnych oraz quasi-ryczałtach – występują
stawki procentowe, z tym że w ryczałcie ewidencjonowanym oraz
quasi-ryczałtach występują stawki proporcjonalne, natomiast
w przypadku zasad ogólnych, co do zasady, stawki progresywne.
Wyjątkiem są dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
które mogą być opodatkowane według stawki proporcjonalnej, 19%
(w tym przypadku podatnikowi nie przysługują, poza odliczeniami
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, żadne ulgi podatkowe), a także według stawek progresywnych, obowiązujących pozostałych podatników. Przedziały skali podatkowej oraz stawki
w poszczególnych przedziałach kształtują się następująco:
Tabela nr 13
Kwota dochodu do opodatkowania
w PLN
od
do
37.024
37.024
74.048
74.048

Podatek
19% minus 530,08 zł
6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

W przypadku wyboru stawki procentowej proporcjonalnej (tzw.
podatku liniowego) stawka ta – obecnie 19% – stosowana jest do
całego dochodu.
W ryczałcie ewidencjonowanym opodatkowane są przychody
podatnika, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania. W tej formie
stosowane są stawki procentowe proporcjonalne, obecnie – w zależności od rodzaju działalności – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%, a podatnik ma możliwość zastosowania do przychodów i podatku wszelkich odliczeń, które przysługują podatnikowi opodatkowanemu na
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zasadach ogólnych stawkami progresywnymi. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy, których przychody nie przekraczają w roku podatkowych równowartości w PLN 250.000 euro (limit na 2005 r. w PLN wynosi 1.094.675). Ponadto ustawodawca
wyłącza z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania podatników:
1) osiągających przychody (w całości lub w części) z:
a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów,
z wyjątkiem wykonujących usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników
dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz
nauczycieli świadczących usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny,
e) wykonywania niektórych usług,
2) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym; z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.
W Polsce istnieje możliwość wspólnego opodatkowania małżonków oraz opodatkowania na takich samych zasadach osób samotnie
wychowujących dzieci. Ustawodawca przewiduje:
1) zwolnienia od podatku o charakterze przedmiotowym,
2) odliczenia od dochodu:
a) strat z lat ubiegłych,
b) składek na ubezpieczenia społeczne,
c) zwrotu nienależnienie pobranych świadczeń,
d) wydatków na cele rehabilitacyjne podatnika niepełnosprawnego lub osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika,
e) darowizn na cele:
• działalności pożytku publicznego,
• kultu religijnego,
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f) wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,
g) wydatków na cele mieszkaniowe podatnika (spłatę odsetek od
kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe),
3) odliczenia od podatku:
a) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
b) wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego (do końca 2005 r.),
c) darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego.
W Polsce nie ma ulg na dzieci oraz nieosiagającego dochodów
współmałżonka.
SŁOWACJA
Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest w tej
samej ustawie, co podatek dochodowy od osób prawnych, w ustawie
nr 595/2003 z 4 grudnia 2003 r. o podatku dochodowym (zakon
o dani z prijomov). Na Słowacji obowiązuje jedna stawka podatkowa
dla wszystkich podmiotów – wynosząca 19%.
Opodatkowaniu tą stawką podlegają wszystkie dochody podatnika, w tym z działalności gospodarczej oraz kapitałów. Z podatku
wyłączone są:
a) świadczenia przyjęte w formie odszkodowań, darowizny
i dziedziczenia,
b) otrzymane kredyty i pożyczki,
c) świadczenia (dywidendy) wypłacane z zysku przedsiębiorstw
po opodatkowaniu oraz z tytułu podziału masy upadłościowej, za
wyjątkiem spółek niejawnych i komandytowych,
d) świadczenia wypłacane członkom spółek rolnych z tytułu
udziałów majątkowych,
e) podatek od wartości dodanej (VAT) otrzymany przy sprzedaży, przez płatników tego podatku,
f) przychody z tytułu nabycia nowych akcji, łącznie z ich wymianą przy zaniku podatnika bez likwidacji jak również w przypadku, gdy w procesie połączenia, podziału lub fuzji uczestniczy subiekt
z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Podstawę opodatkowania stanowi dochód podatnika (przychód
pomniejszony o koszty jego uzyskania), pomniejszony o kwoty
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zwolnione od podatku oraz stratę z bieżącego (i innych źródeł) lub
poprzedniego okresu podatkowego. U osób fizycznych podstawę
opodatkowania pomniejsza się dodatkowo o kwotę wolna od podatku, która wynosi 19,2 krotność minimum socjalnego obowiązującego
na dzień 1 stycznia roku podatkowego (w 2004 r. była to kwota
80.832 SKK). Taka sama kwota wolna od podatku przysługuje osobom mającym na utrzymaniu współmałżonka nieosiągającego dochodów. Jeżeli współmałżonek osiąga dochody, jednak niższe od
kwoty wolnej od podatku odliczeniu podlega różnica pomiędzy
kwotą wolna od podatku a kwotą osiągniętego dochodu.
Od podatku dochodowego zwolnione są w przypadku osób fizycznych m.in.:
a) dochody ze sprzedaży mieszkań lub domów, z co najwyżej
dwoma mieszkaniami, w łącznie z przynależnymi gruntami, o ile
były własnością podatnika przez okres co najmniej 2 lat, bezpośrednio przed ich sprzedażą,
b) dochody ze sprzedaży innych nieruchomości, jeżeli upłynęło
co najmniej 5 lat od dnia ich nabycia,
c) dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych przez dziedziczenie (po współmałżonku, rodzicach lub krewnych z pierwszej linii), jeżeli upłynęło 5 lat od dnia ich pozyskania,
d) dochody ze sprzedaży rzeczy ruchomych, które nie wchodziły
w skład majątku spółki handlowej w okresie co najmniej 5 lat przed
ich sprzedażą,
e) dochody ze sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład masy upadłościowej przedsiębiorstwa oraz otrzymanych z tytułu wyrównania wierzytelności w procesie postępowania upadłościowego,
f) dochody z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego,
chorobowego oraz odpowiadających im ubezpieczeń zagranicznych,
g) dochody z tytułu zapomóg społecznych i zdrowotnych,
h) dochody z tytułu realizacji aktywnej polityki na rynku pracy,
i) dochody z tytułu ubezpieczenia podstawowego osób
i majątku,
j) stypendia z budżetu państwa, budżetów gmin, fundacji, organizacji niedochodowych oraz funduszy nieinwestycyjnych,
k) zapomogi współfinansowane z budżetu państwa lub budżetów
gmin,
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l) odsetki od podatku nadpłaconego z winy poborcy,
m) wygrane na loteriach,
n) nagrody do wysokości 5.000 SKK
SŁOWENIA
Słoweńska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
(zakon o dohodnini) wyróżnia sześć zasadniczych źródeł przychodów:
1) stosunek pracy, emerytura i inne dochody; do przychodów
z tego źródła zalicza się:
a) wynagrodzenia i płace,
b) dodatkowe świadczenia, przez które rozumie się wszelkie
świadczenia mające wymiar materialny, które pracodawca daje pracownikowi, m.in.: bezpłatne korzystanie z samochodu służbowego,
możliwość zakupu produkowanych przez zakład towarów po dyskontowych cenach, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, nagrody wycieczki; od podatku dochodowego zwolnione są jednak świadczenia obowiązkowe wynikające ze stosunku pracy
i umów zbiorowych, a więc m.in. tzw. drugie śniadanie, dodatkowa
wypłata za urlop, zwrot kosztów dojazdu do pracy zwolnione są
z podatku,
c) emerytury,
d) dochody z prac okresowych czy świadczenia usług
e) pozostałe przychody wynikające ze stosunku pracy łącznie
z nagrodami,
2) działalność gospodarczą oraz profesjonalną; do przychodów
z tego źródła zalicza się:
a) przychody osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
b) honoraria autorskie osób tzw. wolnych profesji, a więc m.in.
pisarzy, malarzy, sportowców, dziennikarzy,
3) rolnictwo,
4) własność; w tym źródle mieszczą się przychody m.in.
z wynajęcia nieruchomości, dywidendy, odsetki od udzielonych pożyczek
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5) posiadanie praw własności; do przychodów z tego źródła zalicza się przychody z praw autorskich, praw z patentu, znaku towarowego
6) kapitały; do przychodów z tego źródła zalicza się przychody
ze sprzedaży m.in. nieruchomości, akcji i innych praw
Dochód do opodatkowania ustala się jako różnicę pomiędzy
przychodami a kosztami ich uzyskania, z tym że w niektórych przypadkach podatnik może odliczyć koszty zryczałtowane, np. w przypadku przychodów z praw autorskich koszty te wynoszą 40% przychodu, chyba że podatnik zdecyduje się na rozliczanie kosztów według faktycznie poniesionych wydatków. Do kosztów zryczałtowanych mają tylko autorzy.
Dochody podatników nie podlegają łączeniu, co oznacza, że nie
ma możliwości wspólnego opodatkowania dochodów małżonków.
Przy ustalaniu podstawy opodatkowania odlicza się od dochodu:
1) kwoty wolne od podatku, które wynoszą:
a) 11% średniej rocznej płacy w Słowenii – dla każdego podatnika,
b) 100% średniej rocznej płacy w Słowenii – dla osób niepełnosprawnych,
c) 40% średniej rocznej płacy w Słowenii – dla studentów,
d) 8% średniej rocznej płacy w Słowenii – dla emerytów, którzy
przekroczyli 65 rok życia,
e) 10% średniej rocznej płacy w Słowenii – na pierwsze dziecko
pozostające na utrzymaniu rodziców; na każde następne dziecko
kwota wolna od podatku wzrasta o 5% (dla rodziny z jednym dzieckiem kwota wolna wynosi 10% średniego wynagrodzenia rocznego,
z dwójka dzieci – 25% tj. 10% + 15%, z trójką dzieci – 45% tj. 10%
+ 15% + 20%),
f) 50% średniej płacy w Słowenii – na dziecko niepełnosprawne,
2) następujące wydatki do wysokości 3% podstawy opodatkowania:
a) zakup długoterminowych papierów wartościowych (obligacje
rządowe),
b) zakup budynku mieszkalnego lub mieszkania,
c) wydatki na utrzymanie budowli historycznych i pomników,
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d) wydatki na dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
e) datki na cele dobroczynne, humanitarne, religijne, wydatki na
cele sportowe, kulturalne, edukacyjne itp.,
f) składki członkowskie partii politycznych i związków zawodowych,
g) zakup akcji przedsiębiorstwa,
3) ulgi inwestycyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (ulga wynosi 30% (od 2006 r. – 20%) zainwestowanej kwoty;
nie dotyczy to inwestycji w samochody osobowe, meble, wyposażenie biura
4) ulgi związane z zatrudnieniem (ulga wynosi 30% wypłaconego wynagrodzenia osobom podejmującym pracę po raz pierwszy lub
bezrobotnym),
5) ulgi związane z samozatrudnieniem inwalidów.
Podatek ustalany jest według stawek progresywnych: 17%, 35%,
37%,40%, 45% i 50%, przy czym przedziały skali podatkowej określane są na podstawie średniej płacy za miniony rok.
WĘGRY
Osoby fizyczne opłacają podatek dochodowy według skali progresywnej. Stawki podatku wynoszą 18, 26 i 38% i stosowane są do
następujących przedziałów dochodów:
Tabela nr 14
Kwota dochodu do opodatkowania (podstawa opodatkowania – w HUF)
ponad
do
800.000
800.000
1.500.000
1.500.000

Stawka podatku (w %)
18
26
38

Od 2005 r. przewiduje się zmniejszenie stawek o 2%. Oprócz
podatku państwowego osoby fizyczne opłacają podatek samorządowy, którego stawka wynosi 2%. Przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne, mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych, m.in. regionalnych, w specjalnych strefach przedsiębiorczości, w strefach dotkniętych bezrobociem, związanych z nakładami na badania i rozwój,
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dla małych i średnich przedsiębiorstw, które polegają głównie na
wliczeniu w koszty całości lub części inwestycji lub zwolnieniu
z podatku.
Od 2003 r. przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą samodzielnie, mogą skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym, tzw. EVA.
Wybór formy opodatkowania dotyczy tylko tych podmiotów, których roczne obroty nie przekraczają określonej w przepisach kwoty.
W 2003 r. była to kwota 15.000.000 HUF. Prawo wyboru formy
opodatkowania przysługuje:
a) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, legitymującym się ważną legitymacja przemysłowo-handlową lub
odpowiednim zezwoleniem,
b) notariuszom,
c) samodzielnym komornikom sądowym,
d) adwokatom,
e) aptekarzom,
f) ekspertom patentowym,
g) weterynarzom,
h) spółkom komandytowym,
i) spółkom jawnym,
j) spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością,
k) spółdzielniom,
l) kancelariom adwokackim, patentowym i komorniczym,
m) towarzystwom leśnym.
Podatek wynosi 15%, a podatnik EVA przestaje być podatnikiem
VAT;
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Część II

Analiza i porównanie obciążeń podatkowych
w państwach należących do Unii Europejskiej
4. Analiza porównawcza obciążeń podatkowych w podatku
dochodowym od osób fizycznych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej
Na wysokość obciążeń podatkowych wpływ mają zarówno stawki podatkowe oraz progi podatkowe (przedziały skali podatkowej),
jak i zasady obliczania dochodu, wysokość kosztów uznawanych dla
celów podatkowych, zwolnienia podatkowe, kwoty wolne od podatku oraz inne ulgi, np. odliczenia od podatku lub dochodu. Wysokość
stawek podatkowych oraz kwot wolnych od podatku i poszczególnych przedziałów skali podatkowych w poszczególnych państwach
Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 1.
Minimalne nominalne stawki podatkowe
Najniższe nominalne minimalne stawki podatkowe są we Francji
(6,83%), w Luksemburgu (8%), w Wielkiej Brytanii (10%), w Portugalii (12%), na Malcie, w Czechach i w Grecji (15%), z tym że
w przypadku Grecji stawka ta obniżona jest do 5% dla innych niż
pracownicy i emeryci podatników, ale tylko z powodu zmniejszonej
dla tej grupy kwoty wolnej od podatku. W Holandii minimalna stawka wynosi 33,4%, z tym że aż 32,4% obejmuje składkę ubezpieczeniową, a podatek wynosi tylko 1%. Stosunkowo niskie stawki minimalne są również w Danii (5,5%) oraz w Finlandii (11%), z tym, że
w tych państwach należy dodać – podobnie, jak w Belgii, Szwecji
i Hiszpanii – podatek lokalny, który wynosi: w Finlandii od 16-20%,
w Danii od 27-35%, w Belgii 6%, w Szwecji od 27 do 32%,
a w Hiszpanii (w zależności od progu podatkowego) od 5,94% do
15,84%. W Szwecji podatek dochodowy jest przede wszystkim podatkiem lokalnym, a podatek państwowy występuje po przekrocze-
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niu przez podatnika określonego na każdy rok podatkowy progu
dochodów.
Polska ze stawką minimalną 19% należy do grupy państw
o średniej nominalnej stawce podatku dochodowego. Wyższa niż
u nas stawka minimalna obowiązuje w Austrii (23%), na Cyprze
20%, w Irlandii (20%), oraz we Włoszech (23%), a także w krajach,
gdzie obok podatku państwowego pobierany jest podatek samorządowy.
Maksymalne nominalne stawki podatkowe
Maksymalna nominalna stawka podatku dochodowego najwyższa jest w Holandii (52% - sam podatek), Austrii i Słowenii (50%),
Francji (48,09%), a także w państwach, gdzie obok podatku państwowego pobierany jest podatek samorządowy, a więc Belgii, Danii, Finlandii, Szwecji i Hiszpanii. Również w Polsce jest stosunkowo wysoka maksymalna nominalna stawka podatku dochodowego,
wynosząca 40%, podobnie jak w Portugalii, Grecji i Wielkiej Brytanii.
Samo porównanie minimalnych i maksymalnych nominalnych
stawek podatkowych nie pozwala jednak w żadnym stopniu wyrobić
sobie poglądu na temat obciążeń podatkowych w konkretnym państwie. Dla scharakteryzowania rozkładu tych obciążeń ważne są
również przedziały skali podatkowej (ich liczba i kwoty progowe)
oraz wysokość kwot wolnych od podatku.
Kwoty wolne od podatku
Kraje UE, w których występuje kwota wolna od podatku można
podzielić na siedem zasadniczych grup: państwa o wysokiej kwocie
wolnej od podatku (pow. 10.000 euro), państwa o średniej wyższej
kwocie wolnej od podatku (od 7.000 do 10.000 euro), państwa
o średniej niższej kwocie wolnej od podatku (od 4.000 do 7.000 euro), państwa o niskiej wyższej kwocie wolnej od podatku (od 2.000
do 4.000 euro), państwa o niskiej kwocie wolnej od podatku (od
1.000 do 2.000 euro), państwa o bardzo niskiej kwocie wolnej od
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podatku (od 200 do 1.000 euro) i państwa o minimalnej kwocie wolnej od podatku (pon. 200 euro).
Do pierwszej grupy (zob. tab. Nr 15 i 17) zalicza się: Cypr (gdzie
kwota wolna wynosi 10.000 ŁCYP tj ok. 17.000 euro), Irlandię (tylko w przypadku osób pow. 65 roku życia, dla których kwota wolna
od podatku wynosi 15.000 euro), Maltę (gdzie kwota wolna wynosi
6.750 LMT tj ok. 15.000 euro), Finlandię (gdzie kwota wolna wynosi od 1.01.2005r. 11.700 euro, a w 2004r. – 11.400 euro), Grecję
(gdzie kwota wolna wynosi od 1.01.2005r. – 11.000 euro; w 2004r. –
10.000 euro).
Do drugiej grupy zalicza się (zob. tab. 15 i 17): Austrię (gdzie
kwota wolna od 1.01.2005r. wynosi 10.000 euro; w 2004r. kwota ta
wynosiła 3.640 euro), Luksemburg (gdzie kwota wolna od podatku
wynosi 9.750 euro), Niemcy (gdzie kwota wolna od podatku wynosi
7.664 euro), Włochy (gdzie kwota wolna od podatku wynosi 7.500
euro), Wielką Brytanię (gdzie kwota wolna od podatku wynosi 4.745
GBP tj. ok. 7.000 euro).
Do trzeciej grupy zalicza się (zob. tab. 15 i 17): Belgię (gdzie
kwota wolna wynosi 5.660 euro), Irlandię (gdzie kwota wolna wynosi 5.210 euro), Danię (gdzie kwota wolna wynosi 34.400 DKK tj ok.
4.600 euro), Francję (gdzie kwota wolna wynosi 4.262 euro), Portugalię (gdzie kwota wolna wynosi – w zależności od wysokości dochodów – do 4.722,85 euro).
Do czwartej grupy (zob. tab. 15 i 17) zalicza się Słowację, gdzie
kwota wolna od podatku wynosi 80.832 SKK tj. ok. 2.120 euro.
Do piątej grupy (zob. tab. 15 i 17) zalicza się: Słowenię (gdzie
kwota wolna wynosi 353.193 SIT tj. ok. 1500 euro), Czechy (gdzie
kwota wolna wynosi 30.040 CZK tj. ok. 1300 euro), Estonię (gdzie
kwota wolna wynosi od 1.01.2005r. 20.400 EEK tj. ok. 1.300 euro;
w 2004r. – 16.800 EEK tj. ok. 1.080 euro).
Do szóstej grupy zalicza się Polskę, gdzie ustawodawstwo podatkowe nie przewiduje tzw. kwoty wolnej od podatku, jednak
w skalę podatkową zostało wprowadzone odliczenie od podatku,
które odpowiada kwocie wolnej od podatku 2.789,89 PLN tj. ok. 700
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euro. Do siódmej grupy zalicza się Litwę, gdzie kwota wolna od
podatku wynosi 290 LTL tj. ok. 84 euro.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że w Holandii występuje kwota
wolna od podatku przy opodatkowaniu dochodów z oszczędności
i lokat (w zasadzie od zgromadzonego majątku), która wynosi
19.252 euro, a dla osób, które ukończyły 65 lat – 25.484 euro.
Progi przedziałów skali podatkowej oraz kwoty wolne od podatku w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia
Istotne znaczenie dla analizy obciążeń podatkowych podatkiem
dochodowym ma odniesienie zarówno progów przedziałów skali
podatkowej, jak i kwot wolnych od podatku do wspólnego mianownika, co pozwoli na ich porównanie. Dla celów niniejszego opracowania za wspólny mianownik przyjęto poziom najniższego wynagrodzenia. Nie we wszystkich państwach UE minimalne wynagrodzenie jest ustalana. Brak go w Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech,
w Szwecji i we Włoszech. Minimalne wynagrodzenie wynosi miesięcznie29:
• w Belgii – 1.186 euro (14.232 euro rocznie),
• na Cyprze – 278 ŁYCP (3.336 ŁYCP rocznie) tj. ok. 473 euro,
• w Czechach – 5.685 CZK (68.220 rocznie CZK) tj. ok. 190
euro miesięcznie,
• w Estonii – 159 euro tj. ok. 2.480 EEK (29.760 EEK rocznie),
• we Francji – 1.173 euro (14.076 euro rocznie),
• w Grecji – 605 euro (7.260 euro rocznie),
• w Hiszpanii – 537 euro (6.444 euro rocznie),
• w Holandii – 1265 euro (15.180 euro rocznie),
• w Irlandii – 1.073 euro (12.876 euro rocznie),
• na Litwie – 132 euro tj. ok. 450 LTL (5.400 LTL rocznie),
• w Luksemburgu – 1.403 euro (16.836 euro rocznie),
29

Dane dotyczące minimalnego wynagrodzenia zaczerpnięto z opracowania
Bożeny Kłos, Płaca minimalna w Unii Europejskiej, Wyd. BSiE Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1129, czerwiec 2005 r. oraz ze stron WWW Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych (WEH) polskich placówek dyplomatycznych. Dane dotyczą 2004 r.
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• na Łotwie – 121 euro tj. ok. 84 LVL (1008 LVL rocznie)
• na Malcie – 543 euro tj. ok. 233 LMT (2.796 LMT rocznie),
• w Polsce – 824 PLN (9.888 PLN rocznie), tj. ok. 200 euro
miesięcznie,
• w Portugalii – 365 euro (4.380 euro rocznie),
• na Słowacji – 148 euro tj. ok. 5.624 SKK (67.488 SKK rocznie),
• w Słowenii – 117.500 SIT (1.410.000 SIT rocznie) tj. ok. 500
euro miesięcznie,
• w Wielkiej Brytanii – 1.083 GBP tj. ok. 1.600 euro,
• na Węgrzech – 191 euro tj. ok. 46.600 HUF (559.200 HUF
rocznie).
Kwoty najniższego wynagrodzenia oraz progi przedziałów skali
podatkowej i kwoty wolne od podatku jako krotność najniższego
wynagrodzenia przedstawiono w tabelach nr 15 i 16.
Tabela nr 15. Obciążenia podatkowe w poszczególnych przedziałach
skali podatkowej w odniesieniu do krotności najniższego wynagrodzenia30
Lp

Państwo

1
1
2

2
Austria
Belgia

3

Cypr

30

Progi podatkowe jako
Progi podatkowe Stawki podatkowe
Najniższe
krotność najniższego
wynagrodze- skorygowane o kwotę w poszczególnych
wynagrodzenia
przedziałach
wolną od podatku (w
nie
(w %)
walucie kraju)
(NW) w
walucie kraju
3
4
5
6
Nie ustala się najniższego wynagrodzenia
1.186 euro
pow. do
4,77
0
5.660
4,77 – 10,63
25
5.660 12.610
10,63 – 13,11
30
12.610 15.550
13,11 – 18,66
40
15.550 22.140
18,66 – 29,43
45
22.140 34.910
29,43
50
34.910
278 ŁCYP
pow. do
35,97
0
10.000
35,97 – 53,95
20
10.000 15.000
53,95 – 71,94
25
15.000 20.000
71,94
30
20.000

Dane dotyczą 2004 r., chyba że zaznaczono odmiennie.
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1
4

2
Czechy

5

Dania

6
7
8

Estonia
Finlandia
Francja

9

Grecja

10

Holandia

3
5.684 CZK

4
pow. do
38.040
38.040 147.240
147.240 256.440
256.440 369.240
369.240
X

5

6

0
15
20
25
32
X

6,69
6,69 – 25,90
25,90 – 45,11
45,11 – 64,96
64,96
X

Ustala się
branżowe
Podatek liniowy pow. 6,77 krotności najniższego wynagrodzenia
Nie ustala się najniższego wynagrodzenia
1.173 euro
pow. do
3,63
0
4.262
3,63 – 7,14
6,83
4.262 8.383
7,14 – 12,57
19,14
8.383 14.754
12,57 – 20, 36
28,26
14.754 23.888
20,36 – 33,13
37,38
23.888 38.868
33,13 – 40,86
42,62
38.868 47.932
40,86
48,09
47.932
605 euro
pow. do
(prowadzący działalność gospodarczą)
13,88
0
8.400
13,88 – 16,52
5
8.400 10.000
16,52 – 22,14
15
10.000 13.400
22,14 – 38,67
30
13.400 23.400
38,67
40
23.400
(pozostali)
16,52
0
10.000
16,52 – 22,14
15
10.000 13.400
22,14 – 38,67
30
13.400 23.400
38,67
40
23.400
1.265 euro
Kwota wolna występuje tylko w przypadku podatku od
oszczędności
12,85
1 + 32,4% skł. ub.
pow. do
12,85 – 23,35
7,95 + 32,4% skł.
16.265
23,35 – 40,04
ub.
16.265 29.543
40,04
42
29.543 50.652
52
50.652
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1
11

2
Hiszpania

3
537 euro

12

Irlandia

1.073 euro

13
Litwa
14 Luksemburg

15
16

Łotwa
Malta

450 LTL
1.403 euro

80 LVL
233LMT

4
5
6
pow. do
6,33
0
3.400
6,33 – 13,78
15
3.400 7.400
13,78 – 32,02
24
7.400 17.200
32,02 – 54,37
28
17.200 29.200
54,37 – 90,13
37
29.200 48.400
90,13
45
48.400
pow. do
dla osób samotnych
(bez dzieci)
4,85
0
5.210
4,85 – 30,95
20
5.210 33.210
30,95
42
33.210
33% pow. 290 LTL tj. 0,64 krotności najniższego wynagrodzenia
pow. do
6,94
0
9.750
6,94 – 8,12
8
9.750 11.400
8,12 – 9,30
10
11.400 13.050
9,30 – 10,47
12
13.050 14.700
10,47 – 11,65
14
14.700 16.350
11,65 – 12,82
16
15.350 18.000
12,82 – 14,00
18
18.000 19.650
14,00 – 15,18
20
19.650 21.300
15,18 – 16,35
22
21.300 22.950
16,35 – 17,53
24
22.950 24.600
17,53 – 18,70
26
24.600 26.250
18,70 – 19,88
28
26.250 27.900
19,88 – 21,06
30
27.900 29.550
21,06 – 22,23
32
29.550 31.200
22,23 – 23,41
34
31.200 32.850
23,41 – 24,59
36
32850 34.500
24,59
38
34.500
25% od całej kwoty
pow. do
42,27
0
9.850
42,27 – 46,56
15
9.850 10.850
46,56 – 50,43
20
10.850 11.750
50,43 – 54,72
25
11.750 12.750
54,72 – 57,94
30
12.750 13.500
57,94
35
13.500
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1
17
18

2
Niemcy
Polska

3
824 PLN

19

Portugalia

365 euro

20
1
21

Słowacja
2
Słowenia

5.624 SKK
3
ok. 120.407
SIT31
117.500 SIT
(od
1.05.2005r.)

22
23

Szwecja
Węgry

24

Wielka
Brytania

46.600 HUF

1.083 GBP

4
5
6
Nie ustala się najniższego wynagrodzenia
pow. do
3,38
0
2.789,89
3,38 - 44,93
19
2.789,89 37.024
44,93 – 89,86
30
37.024 74.048
89,86
40
74.048
pow. do
11,45
12
4.182,12
11,45 – 17,33
14
4.182,12 6.325,45
17,33 – 42,96
24
6.325,45 15.682,96
42,96 – 98,82
34
15.682,96 36.070,79
98,82 – 143,22
38
36.070,79 52.276,51
143,22
40
52.276,51
19% pow. 14,37 krotności najniższego wynagrodzenia
4
5
6
pow. do
2,93
0
353.193
2,93 – 13,77
16
353.193 1.659.193
13,77 – 24,02
33
1.659.193 2.893.193
24,02 – 45,62
38
2.893.193 5.493.193
45,82 – 88,72
42
5.493.193 10.683.193
88,72
50
10.683.193
Nie ustala się najniższego wynagrodzenia
pow. do
17,16
18
800.000
17,16 – 32,18
26
800.000 1.500.000
32,18
38
1.500.000
pow. do
4,38
0
4.745
4,38 – 6,24
10
4.745 6.765
6,24 – 33,37
22
6.765 36.145
33,37
40
36.145

Źródło: opracowanie własne.

31

Z przeliczenia przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego.
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Tabela nr 16. Podstawowe kwoty wolne od podatku jako krotność najniższego (NW) lub średniego (ŚW) wynagrodzenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej32
Lp Państwo

1
1

2
Austria

2
3
4
5

Belgia
Cypr
Czechy
Dania

6

Estonia

7
8
9
10

11
12
13

Podstawowa kwota wolna
od podatku

3
2004 r. – 3.640 euro
2005 r. – 10.000 euro
5.660 euro
10.000 ŁCYP
38.040 CZK
34.400 DKK (2002r.)

2004 r. – 16.800 EEK
2005 r. – 20.400 EEK
Finlandia
2004r. – 11.400 euro
2005r. – 11.700 euro
Francja
4.262 euro
Grecja
2004r. – 10.000 euro
2005r. – 11.000 euro
Holandia 19.252 euro (kwota wolna
tylko w 3. grupie podatkowej – zob. załącznik nr 1
Hiszpania
3.400 euro

Średnie
Najniższe
Kwota wolna jako krotność
wynagrodzenie wynagrodze- Najniższego Średniego
nie (ŚW)
(NW)
wynagrowynagrodzenia (NW) dzenia (ŚW)
4
5
6
7
Nie ustala się
X
X
X
1.186 euro
X
278 ŁCYP
X
5.685 CZK
16.722 CZK
X
Ustala się w
porozumieniach
branżowych, np.
w budownictwie
- 193.978 DKK
2.480 EEK
7.021 EEK

2,38

X

4,90

1.173 euro
605 euro

X
X

3,63
16,52

X
X

1.265 euro

X

15,21

X

537 euro

1.600 euro (w
IV kw. 2004r.)
X
1.279,2 LTL
(2004 r.)
X

6,33

2,12

6,94
0,64

X
0,22

6,94

X

138 LVL
(2003 r.)
X
X

X

X

28,97
X

X
X

14 Luksemburg
15 Łotwa

9.750 euro

1.073 euro
450 LTL
(2003r.)
1.403 euro

Brak kwoty wolnej

80 LVL (2004r.)

6.750 LMT
7.664 euro

233 LMT
Nie ustala się

32

6,77

2.322 euro

5.210 euro
290 LTL

Malta
Niemcy

X
X
2.27
X

X

Irlandia
Litwa

16
17

4,77
35,97
6,69
0,17

Dane dotyczą 2004 r., chyba że zaznaczono inaczej.
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1
18

2
Polska

3
2.789,89 PLN (odpowiada
kwocie 530,08 zł odliczanej
od podatku w pierwszym
przedziale skali podatkowej)

4
2004r. – 824
PLN
2005r. – 849
PLN

5
2.289,57

365 euro
645 euro
19 Portugalia Kwota wolna uzależniona
od progów (maksymalna
4.722,85 euro dla dochodów pow. 52.276,51 euro;
min. 83,64 euro dla dochodów w przedziale 4.182,12
– 6.325,45 euro)
5.624 SKK
15.825 SKK
20 Słowacja
19,2 krotność minimum
socjalnego (w 2004r. –
80.832 SKK)
21 Słowenia
353.193 SIT (2004r.)
117.500 SIT (od 267.571 SIT
30.06.2005r.)
(2004r.)
22 Szwecja
10.000 SEK
Nie ustala się
X
23 Węgry
X
46.600 HUF
X
24 Wielka
4.745 GBP
1.083 GBP
X
Brytania
25 Włochy
7.500 euro
Nie ustala się
X

6
3,38
3,28

7
1,21

12,93
(kwota
maksymalna)

7,32
(kwota
maksymalna)

14,37

5,10

3,00

1,31

X
X
4,38

X
X
X

X

X

Źródło: opracowanie własne

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że Polska znajduje
się w grupie państw o stosunkowo niskiej(w przeliczeniu na krotność
NW) kwocie nie objętej podatkiem dochodowym. Wynosi ona u nas
3,38 NW (rok 2004) i 3,28 NW (rok 2005). Porównywalna kwota
(w przeliczeniu na krotność NW) jest w Słowenii (3,00 NW)
i Francji (3,63 NW). Zdecydowanie najniższa jest natomiast na Litwie (0,64 NW) i w Danii (0,17 NW)33. W przedziale 4-5 krotności
NW są: Wielka Brytania (4,38 NW), Belgia (4,77 NW), Irlandia
(4,85 NW). W przedziale 6-7 krotności są: Hiszpania (6,33 NW),
Czechy (6,69 NW), Estonia (6,77 NW) i Luksemburg (6,94 NW).
Kwota wolna powyżej 10 krotności NW występuje w Portugalii

33

W odniesieniu do branży budowlanej. W Danii ustalane jest najniższe
wynagrodzenie w porozumieniach branżowych. Dane dot. 2002 r.
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(12,93 NW), na Słowacji (14,37 NW), w Grecji (16,52 NW), na
Malcie (28,97 NW) i Cyprze (35,97 NW).
Ulgi rodzinne
W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w większości
państw Unii Europejskiej obok kwot wolnych od podatku przysługujących z racji pozostawania podatnikiem występują kwoty wolne
z tytułu wychowywania dzieci, np. w Belgii (zob. s. 28-29),
w Czechach (zob. s. 50), w Danii (zob. s. 30), w Estonii (zob. s. 51),
w Finlandii (zob. s. 31), w Hiszpanii (zob. s. 36), w Holandii (zob.
s. 38), na Litwie (zob. s. 52), w Niemczech (zob. s. 43), w Słowenii
(zob. s. 63), w Grecji, a w Irlandii zróżnicowane są progi poszczególnych przedziałów skali podatkowej w zależności od statusu podatnika. Ustawodawca irlandzki dzieli podatników podatku dochodowego na osoby samotne nie wychowujące dzieci, osoby samotne
wychowujące dzieci i małżonków rozliczających się wspólnie. System rodzinny występuje we Francji, gdzie opodatkowane są dochody
rodziny, przy uwzględnieniu liczby członków rodziny.
Inne elementy wpływające na wysokość zobowiązania podatkowego
W szeregu państw występują również liczne odliczenia od dochodu lub podatku pomniejszające bądź podstawę opodatkowania,
bądź bezpośrednio kwotę podatku, a więc wpływające na wysokość
zobowiązania podatkowego, np.: w Finlandii odliczyć można m.in.:
koszty dojazdu do pracy, które występują obok kosztów uzyskania
przychodów, wydatki na wydawnictwa związane z zawodem, składki
na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i od bezrobocia (odliczenia od dochodu); w Grecji odliczyć można m.in. wydatki na wyposażenie mieszkania oraz na ubezpieczenie na życie; w Niemczech odliczyć można m.in.: renty i inne trwałe obciążenia, koszty doradztwa
w sprawach podatkowych, wydatki na swoje wykształcenie, czesne,
wydatki na stosunki zatrudnienia w gospodarstwie domowym,
składki ubezpieczeniowe, wydatki na cele mieszkaniowe; we Francji
odliczyć można m.in.: składki związkowe, wydatki mieszkaniowe,
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koszty wynajęcia (zatrudnienia) opiekunki do dziecka, koszty związane z zatrudnieniem pracownika w miejscu zamieszkania, koszty
związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły, koszty sanatorium.
Również w Polsce występują odliczenia od dochodu lub od podatku (zob. s. 56-57), jednak w żaden sposób nie uwzględniają one,
jak np. we Francji i w Niemczech specyfiki poszczególnych źródeł
przychodów oraz zatrudniania pracowników w gospodarstwie domowym. Co więcej, w sposób istotny wprowadzają nierówność
w opodatkowaniu np. dochodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego), emerytury i renty oraz dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na przykład, ta ostatnia grupa podatników może
odliczyć od swego przychodu – poprzez wliczenie w ciężar kosztów
uzyskania przychodów – składki na rzecz organizacji, do których
przynależność podatnika jest obowiązkowa (np. farmaceuci, lekarze)
oraz wydatki na swoje dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
Prawa takiego pozbawieni są podatnicy osiągający dochody ze stosunku pracy (stosunku służbowego) tylko z tego powodu, że konstrukcja kosztów uzyskania z tych tytułów oparta jest na kosztach
zryczałtowanych, a ustawodawca zlikwidował od 2004r., istniejącą
od 1992r., możliwość odliczania tego typu wydatków od dochodu
(składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika
jest obowiązkowa) i od podatku (odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe)
Opodatkowanie osób w wieku powyżej 65 roku życia
W licznych krajach UE w sposób szczególny traktuje się osoby
powyżej 65 roku życia, i tak np.: w Hiszpanii występuje dodatkowa
kwota wolna od podatku (800 euro), w Holandii kwota wolna od
podatku z tytułu oszczędności wynosi 25.484 euro (dla osób pozostałych – 19.252 euro), w Irlandii wolne od podatku są dochody do
15.000 euro, w Wielkiej Brytanii występują zwiększone – z 4.745
GBP – kwoty wolne od podatku (dla osób w wieku od 65 do 74 lat –
do 6.830 GBP, a dla osób powyżej 74 lat – do 6.950 GBP).
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Analiza stawek podatkowych i przedziałów skali podatkowej
Analizując stawki podatku w poszczególnych przedziałach skali
podatkowej w państwach należących do UE w odniesieniu do poziomu NW, należy zauważyć, że Polska znajduje się w grupie
państw o najwyższym obciążeniu podatkiem dochodowym dochodów niskich i bardzo niskich oraz relatywnie niskim dochodów (w
odniesieniu do krotności NW) wysokich.
W Polsce podatkiem 19% obciążone są już dochody od 3,38
krotności NW (aż do 44,93), podczas, gdy: w Grecji dochody do
16,52 NW (dla przedsiębiorców indywidualnych – do 13,88 NW)
wolne są od podatku, a przedziale 16,52 – 22,14 NW objęte stawką
15%; w Czechach od podatku są wolne dochody do 6,69 NW, a dochody w przedziale 6,69 – 25,90 NW opodatkowane są stawką 15%,
zaś stawką 20%, a więc porównywalną ze stawką obowiązującą u
nas w pierwszym przedziale skali podatkowej, dochody w przedziale
25,90 – 45,11 NW; we Francji dochody do 3,63 NW wolne są od
podatku dochodowego, w przedziale 3,63 – 7,14 NW opodatkowane
są stawką 6,83%, a stawką 19,14%, a więc w zasadzie taką samą, jak
w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej obowiązującej
w Polsce, w przedziale 7,14 – 12,57 NW; w Holandii dochody do
12,85 NW objęte są stawką 1% (pozostałe 32,4% stanowi składka na
ubezpieczenia społeczne), a dochody w przedziale 12,85 – 23,35 NW
opodatkowane są stawka 7,95% (pozostałe 32,4% stanowi składaka
na ubezpieczenia społeczne); w Hiszpanii dochody do 6,33 NW wolne są od podatku, a w przedziale 6,33 – 13,78 NW opodatkowane są
stawką 15%; w Irlandii – w przypadku osób samotnych mniemających na utrzymaniu dzieci – wolne od podatku są dochody do 4,85
NW, a stawką 20% (zbliżoną do obowiązującej w Polsce w pierwszym przedziale skali podatkowej) objęte są dochody w przedziale
4,85 – 30,95 NW; w Luksemburgu stawkami niższymi od 19% opodatkowane są dochody do 14,00 NW, a stawka 20% objęte są dochody w przedziale od 14,00 do 15,18 NW, przy czym dochody do 6,94
NW wolne są od podatku; na Malcie dochody do 42,27 NW wolne są
od podatku, w przedziale 42,27 – 46,56 NW objęte stawką 15%, zaś
stawką 20% w przedziale 46,56 – 50,43 NW; w Portugalii stawką
poniżej 19% objęte są dochody do 17,33 NW, przy czym dochody do
78

11,45 NW opodatkowane są stawką 12%, a w przedziale 11,45 –
17,33 NW stawka 14%; w Słowenii stawką poniżej 19% – 16% –
objęte są dochody w przedziale 2,93 – 13,77 NW; na Słowacji stawką 19% (występuje tam tylko jedna stawka podatku) objęte są dochody powyżej 14,37 NW; w Wielkiej Brytanii stawką niższą od
19% – 10% – objęte są dochody w przedziale 4,38 – 6,24 NW. Tak
wysoko lub wyżej, jak w Polsce, opodatkowane są dochody na Litwie (33% pow. 0,64 NW), w Estonii (24% w 2005r.; 26% –
w 2004 r.; pow. 6,77 NW), na Łotwie (25% bez kwoty wolnej),
a więc w krajach, gdzie występuje stawka procentowa proporcjonalna. Wyjątkiem jest Słowacja, gdzie stawką procentową proporcjonalną, 19%, a więc taką jaka występuje w Polsce w pierwszym przedziale skali podatkowej objęte są dochody pow. 14,37 NW, co wynika z dużej kwoty wolnej od podatku.
Stosunkowo łagodnie – w porównaniu do innych państw, w odniesieniu do krotności NW, co nie oznacza, że nisko, są natomiast
opodatkowane dochody, jak na warunki polskie wysokie (między
44,93 a 89,86 NW) i bardzo wysokie (pow. 89,86 NW); w pierwszym przypadku 30%, w drugim 40%.
Dla porównania, stawkami w przedziale pow. 19% do 30% objęte są dochody odpowiadające: w Belgii – 4,77 – 13,11 NW; na
Cyprze – od 35,97 NW; w Czechach – 25,90 – 64,96 NW; we Francji – 12,57 – 20,36 NW; w Grecji – 22,14 – 38,67 NW; w Hiszpanii
– 13,78 – 54,37 NW; w Irlandii – 4,85 – 30,95 NW; w Luksemburgu
– 14,00- 21,06 NW; na Malcie – 46,56 – 57,94 NW; w Portugalii –
17,33 – 42,96; na Węgrzech – 17,16 – 32,18 NW; w Wielkiej Brytanii – 6,24 – 33,37 NW.
Stawki w przedziale pow. 30% do 40% obowiązują dla dochodów: w Belgii – 13,11 – 18,66 NW; w Czechach – pow. 64,96 NW;
we Francji – 20,36 – 33,13 NW; w Grecji – pow. 38,67 NW;
w Hiszpanii – 54,37 – 90,13 NW; w Luksemburgu – pow. 21,06
NW, na Malcie – pow. 57,94 NW, w Portugalii – pow. 42,96 NW;
w Słowenii – 24,02 – 45,62 NW; na Węgrzech – pow. 32,18 NW;
w Wielkiej Brytanii – pow. 33,37 NW.
Stawki pow. 40% obowiązują: w Belgii – dla dochodów pow.
18,66 NW; we Francji – dla dochodów pow. 33,13 NW; w Holandii
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– dla dochodów pow. 23,35 NW; w Irlandii – dla dochodów pow.
30,95 NW; w Słowenii – dla dochodów pow. 45,62 NW.
Najwięcej progów podatkowych jest w Luksemburgu (16), we
Francji, na Malcie, w Portugalii i Słowenii (6), Belgii, Finlandii,
Hiszpanii (5). Po cztery progi podatkowe występują w Austrii, Czechach, Grecji (dla podatników osiągających dochody z innych źródeł
niż stosunek pracy i emerytura), Holandii. Po trzy progi występują na
Cyprze, w Danii, Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii, a we
Włoszech (w 2004 r.), Szwecji (dla podatku państwowego) i Irlandii
tylko 2.
Na Słowacji, Łotwie i w Estonii występuje tzw. podatek liniowy
(stawka procentowa proporcjonalna), przy czym najniższa stawka
tego podatku jest na Słowacji i wynosi 19%.W praktyce podatek
liniowy występuje również na Litwie, przy czym przedsiębiorcy
opłacają podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej oraz 33% podatek dochodowy od dochodów osób fizycznych.
Ten pierwszy uwzględniany jest przy wyliczaniu zobowiązania podatkowego w tym drugim.
5. Wysokość obciążeń fiskalnych w wybranych państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Czechy, Estonia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Polska, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania)
Analizie poddano dochody w wysokości: najniższego (minimalnego) wynagrodzenia (NW), dwukrotności najniższego wynagrodzenia (2 x NW), czterokrotności najniższego wynagrodzenia (4 x NW),
co odpowiada dochodom 95% polskich podatników34, oraz sześciokrotności najniższego wynagrodzenia (6 x NW). W stosunku do dochodów podatników polskich, słowackich i brytyjskich analizę roz34

Dochody 94,77% polskich podatników mieściły się w 2004 r,. w pierwszym przedziale skali podatkowej (do 37.024 zł), 4,38% podatników
osiągało dochody w wysokości drugiego przedziału skali podatkowej
(37.024 – 74.048 zł), a 0,85% osiągało dochody pow. 74.048 zł. Zob. Informację Ministerstwa Finansów dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień
2005 r.
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budowano o dochody stanowiące ośmio i dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia (8 x NW i 10 x NW). Wyliczenia dotyczą
2004r. Przy obliczaniu podatku nie uwzględniono ulg i zwolnień
podatkowych, w tym odliczeń od dochodu lub podatku, z których
może skorzystać podatnik w danym kraju. Wyliczenia dotyczą osób
samotnych niemających na utrzymaniu dzieci i niekorzystajacych
z żadnych preferencji podatkowych.
Tabele Nr 17 – 20 przedstawiają:
• tab. Nr 17 – obciążenie dochodu brutto (podstawy opodatkowania) podatkiem dochodowym płaconym przez podatnika,
• tab. Nr 18 – kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez pracowników i pracodawców,
• tab. Nr 19 – obciążenie dochodu brutto (podstawy opodatkowania) podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez podatnika,
• tab. Nr 20 – obciążenie dochodu netto (dochodu brutto po odjęciu należnego podatku dochodowego i zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne) podatkiem dochodowym
i całością składek na ubezpieczenia społeczne (płaconych przez podatnika i pracodawcę).
Tabela nr 17. Obciążenie dochodu brutto podatkiem dochodowym
Lp.

Państwo

Podatek w walucie kraju przy dochodach
stanowiących:
NW
2 x NW
4 x NW
6 x NW

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Czechy
Estonia
Francja
Grecja
Hiszpania
Polska
Słowacja
Słowenia
Wielka
Brytania

3.248
3.292
797
X
395
375
X
119.231
1.346

4

5

6

12.201
34.686
63.648
10.952
26.273
41.593
3.593
12.005
22.465
330
3.908
8.786
1.726
4.895
8.905
1.278
3.087
6.128
6.851
29.110
51.678
386.363 1.186.319 2.064.981
4.341
13.446
24.599

Źródło: Opracowanie własne.
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Obciążenie w proc. podatkiem dochodowym przy dochodach stanowiących
NW
2 x NW 4 x NW 6 x NW
7

8

9

10

4,76
11,06
5,75
X
6,12
3,79
X
8,45
10,35

8,94
18,40
12,97
2,27
13,34
6,46
5,07
13,70
15,41

12,71
22,07
21,66
13,45
18,99
7,80
10,78
21,03
23,87

15,54
23,29
27,03
20,16
23,03
10,32
12,76
24,40
29,12

Tabela nr 18. Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane
przez pracowników i pracodawców
Lp. Państwo Kwoty składek pokrywane przez pracowników

1

2

1 Czechy
2 Estonia
3 Francja
4
Grecja
5 Hiszpania
6 Polska35
7
8
9

Słowacja
Słowenia
Wielka
Brytania

NW

2 x NW

4 x NW

6 x NW

3

4

5

6

8.527
297
2.770
1.161
409
1850
663
9.043
311.610
1.028

Kwoty składek pokrywane przez pracodawców
NW
2 x NW 4 x NW 6 x NW
7

8

9

10

17.055
34.110
51.165
23.877 47.754 95.508 143.262
595
1.190
1.785
9.820
19.641 39.283
58.924
5.540
11.080
16.220
5.540
11.080 22.160
33.241
2323
4.646
6.969
2037
4.074
8.148
12.222
818
1.636
2.455
2.030
4.059
8.119
12.179
3.700
7.400
11.100
1.864
3.729
7.459
11.189
1.326
2.652
3.978
18.087
35.910
52.107
23.755 47.511 95.023 176.479
623.220 1.246.440 1.869.660 231.663 463.326 926.652 1.389.978
2.576
3.213
3.494
1.196
2.998
6.601
10.205

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela nr 19. Obciążenie dochodu brutto podatkiem dochodowym
i składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez podatnika
Lp.

Państwo

1

2

3
Czechy
4
Estonia
5
Francja
6
Grecja
7 Hiszpania
9
Polska
10 Słowacja
11 Słowenia
12
Wielka
Brytania

Podatek dochodowy i składka na ubezpie- Obciążenie w proc. podatkiem dochodoczenie społeczne w walucie kraju w przypadwym i składkami na ubezpieczenie
ku dochodów stanowiących:
społeczne przy dochodach stanowiących:
NW
2x NW
4 x NW 10 x NW
NW
2x NW 4 x NW 6 x NW
3

4

5

6

11.775
29.256
68.796
114.813
3.589
11.547
27.463
43.378
3.567
9.133
23.085
39.085
1.161
2.653
8.554
15.755
804
2.538
6.531
11.360
2.888
6.304
13.139
21.206
9.043
24.938
65.02-0 103.785
430.841 1.009.583 2.432.759 3.934.641
2.379
6.917
17.413
28.093

7

8

9

10

17,26
12,05
25,75
10,03
12,47
29,20
15,47
30,55
18,26

21,44
19,40
32,97
18,27
19,69
31,87
18,47
35,80
24,56

25,21
23,07
41,66
29,45
25,33
33,21
24,08
43,13
30,92

28,04
24,29
47,03
36,16
29,38
35,74
25,63
46,50
33,25

Źródło: Opracowanie własne.
35

W liczniku podano składkę na ubezpieczenia społeczne, w mianowniku
składkę na ubezpieczenia zdrowotne.
82

Tabela nr 20. Obciążenie dochodu netto podatkiem dochodowym
i składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez podatnika
i pracodawcę
Lp.

1

Państwo Obciążenia w walucie kraju w przypadku docho- Obciążenie w proc przy dochodach
dów stanowiących:
stanowiących:
NW
2x NW
4 x NW
6 x NW
NW 2x NW 4 x NW 6 x NW
2

3

3
Czechy
35.652
4
Estonia
13.409
5
Francja
9.107
6
Grecja
3.198
7
Hiszpania 2.834
9
Polska
4.752
10 Słowacja 32.798
81,79 Słowenia 662.504
12
Wielka
3.570
Brytania

4

5

6

77.010
164.304
258.075
31.188
66.746
.102.302
20.213
45.245
72.326
6.727
16.702
27.977
6.597
14.650
23.539
10.033
20.698
32.395
72.449
160.043
246.319
1.479.909 2.432.759 5.324.619
9.915
24.014
38.298

7

8

9

10

63,16
51,23
88,56
52,47
50,24
67,08
56,11
67,66
33,60

71,84
65.01
108,86
56,68
63,73
74,47
65,83
81,35
46,67

80,50
72,88
140,66
81,52
70,15
78,36
78,09
104,74
61,72

87,62
75.67
164,31
99,38
86,21
84,97
66,81
117,66
67,92

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza danych przedstawionych w tabelach nr 17 – 20 wskazuje, że:
1) w zakresie dochodów najniższych (na poziomie minimalnego
wynagrodzenia) dochody te nie są obciążone podatkiem dochodowym w Grecji i na Słowacji. W Polsce obciążenie wynosi, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3,79% dochodu brutto
i należy do najniższych w grupie badanych państw. Wyższe obciążenie występuje w Czechach (4,76%), we Francji (5,75%), w Hiszpanii
(6,12%), w Słowenii (8,45%), w Wielkiej Brytanii (10,35%)
i w Estonii (11,06%). Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę obciążenia
podatkowe wraz z obciążeniami z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne to:
a) w przypadku obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne) opłacanych przez samego podatnika (pracownika) to
(zob. tab. Nr 19) obciążenia w Polsce sięgają 29,20% dochodu brutto. Wyższe są jedynie w Słowenii (30,55%). Niższe obciążenia są:
w Estonii (12,05%), Hiszpanii (12,47%), na Słowacji (15,47%)
w Czechach (17,26%), Wielkiej Brytanii (18,26%), Grecji (19,03%)
i Francji (25,75%);
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b) w przypadku całości obciążeń (podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę) to wyższe obciążenie niż w Polsce, które
wynosi 67,88% dochodu netto, są jedynie we Francji (88,56%). Niższe obciążenia są w Wielkiej Brytanii (33,60%), Hiszpanii (50,24%),
Estonii (51,23%) Grecji (52, 47%), na Słowacji (56,11%) i w Czechach (63,16%); porównywalne natomiast w Słowenii (67,60%);
2) w zakresie dochodów stanowiących dwukrotność najniższego
wynagrodzenia w grupie badanych krajów nie ma takiego, w którym
nie występuje obciążenie dochodu brutto podatkiem dochodowym.
Waha się od 2,27% w Grecji do 18,40% w Estonii. W Polsce wynosi
ono 6,46%% dochodu brutto. Niższe niż u nas obciążenie występuje,
oprócz Grecji, jedynie na Słowacji (5,07%). Wyższe natomiast występuje w: Czechach (8,94%), Francji (12,97%), Słowenii (13,17%),
Hiszpanii (13,34%), Wielkiej Brytanii (15,41%) i Estonii (18,40%).
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę obciążenia podatkowe i z tytułu
ubezpieczeń społecznych to:
a) w przypadku obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne) opłacanych przez samego podatnika (pracownika) to
(zob. tab. Nr 19) obciążenia w Polsce sięgają 31,87% dochodu brutto. Wyższe są we Francji (32,97%) i Słowenii (35,80%). Niższe obciążenia są: w Grecji (18,27%) na Słowacji (18,47%), Estonii
(19,40%), Hiszpanii (19,69%), Czechach (21,44%) i Wielkiej Brytanii (24,56%);
b) w przypadku całości obciążeń (podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych zarówno przez pracownika jak i pracodawcę) to wyższe obciążenia niż w Polsce (74,47%)
są w Słowenii (81,35%) i Francji (108,86%). Niższe obciążenia występują w Wielkiej Brytanii (46,67%), Grecji (56,68%), Hiszpanii
(63,74%), Estonii (65,01%), na Słowacji (65,83%) i w Czechach
(71,84%);
3) w zakresie dochodów stanowiących czterokrotność najniższego wynagrodzenia to wśród badanych państw najniższe obciążenie
dochodu brutto samym podatkiem jest w Polsce (7,80%). Wyższe
jest: na Słowacji (10,78%), w Czechach (12,71%), Grecji (13,45%),
Hiszpanii (18,99%), Słowenii (21,03%), Francji (21,66%), Estonii
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(22,07%) i Wielkiej Brytanii (23,87%). Jeżeli jednak weźmiemy pod
uwagę obciążenia podatkowe z tytułu ubezpieczeń społecznych to:
a) w przypadku obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne) opłacanych przez samego podatnika to (zob. tab. Nr 19)
to obciążenia w Polsce sięgają 33,21%. Wyższe są we Francji
(41,66%) i w Słowenii (43,13%) i Belgii (50,21%). Niższe natomiast
są w Estonii (23,07%), na Słowacji (24,08%), w Czechach (25,21%),
Hiszpanii (25,33%), Grecji (29,45%) i Wielkiej Brytanii (30,92%);
b) w przypadku całości obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych zarówno przez pracownika, jak
i pracodawcę) to wyższe obciążenie niż w Polsce (78,36%) jest
w Czechach (80,50%), Gracji (81,52%), Słowenii (104,72%)
i Francji (140,66%). Niższe obciążenie występuje Wielkiej Brytanii
(61,72%), Hiszpanii (70,15%), Estonii (72,88%%) i na Słowacji
(78,09%);
4) w zakresie dochodów stanowiących sześciokrotność najniższego wynagrodzenia to wśród badanych państw najniższe obciążenie dochodu brutto samym podatkiem jest w Polsce (10,32%). Wyższe jest: na Słowacji (12,76%), w Czechach (15,54%), Grecji
(20,16%), Hiszpanii (23,03%), Estonii (23,29%), Słowenii (24,40%),
Francji (27,03%) i Wielkiej Brytanii (29,12%). Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę obciążenia podatkowe z tytułu ubezpieczeń społecznych to
a) w przypadku obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne) opłacanych przez samego podatnika to (zob. tab. Nr 19)
to obciążenia w Polsce sięgają 35,74%. Wyższe są we Francji
(47,03%), w Słowenii (46,50%) i Grecji (36,16%). Niższe natomiast
są w Estonii (24,29%), na Słowacji (25,63%), w Czechach (28,04%),
Hiszpanii (29,38%) i Wielkiej Brytanii (33,25%);
b) w przypadku całości obciążeń (podatków i składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych zarówno przez pracownika, jak
i pracodawcę) to wyższe obciążenie niż w Polsce (84,97%) jest
w Hiszpanii (86,21%), Czechach (87,62%), Grecji (99,38%), Słowenii (117,66%) i Francji (140,66%). Niższe obciążenie występuje
Wielkiej Brytanii (61,72%), Hiszpanii (70,15%), Estonii (75,67%%)
i na Słowacji (81,79%);
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Również przy dochodach na poziomie ośmiokrotności najniższego wynagrodzenia Polska wypada zdecydowanie gorzej niż np. Słowacja i Wielka Brytania. Obciążenie dochodu brutto samym podatkiem dochodowym wynosi odpowiednio: 12,74% (Polska), 13,91%
(Słowacja) i 31,74% (Wielka Brytania), ale już biorąc pod uwagę
składki na ubezpieczenia społeczne to obciążenia ponoszone przez
pracownika wynoszą: 25,72% (Słowacja), 35,09% (Wielka Brytania)
i 36,19% (Polska) dochodu brutto, natomiast całość obciążeń (podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez
pracownika i pracodawcę) wynosi: 72,95% (Wielka Brytania),
78,64% (Słowacja) i 82,33% (Polska) dochodu netto.
Także przy dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia Polska wypada gorzej i od Słowacji, i od Wielka Brytania. W Polsce
obciążenie dochodu brutto podatkiem dochodowym wynosi 15,67%,
zaś na Słowacji 14,92%, zaś podatkiem i składakami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez pracownika – 36,53% w Polsce
i 24,38% na Słowacji, a obciążenie dochodu netto podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez
pracownika i pracodawcę odpowiednio 79,45% w Polsce i 66,81%
na Słowacji. W Wielkiej Brytanii wartości te kształtują się odpowiednio: 33,31%, 36,19% i 76,10%.
Analiza ta upoważnia do postawienia następującej tezy: najpoważniejszą część obciążeń fiskalnych w Polsce pracowników osiągających niskie dochody stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne potrącane z ich dochodu. Obciążenie podatkiem dochodowym dochodów na poziomie najniższego wynagrodzenia wynosi w Polsce 3,79%, a wraz ze składkami ubezpieczeniowymi
29,20% dochodu brutto, co daje proporcję obciążenia podatkiem
dochodowym do obciążenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi
1:7,7. Przy dochodach wyższych proporcja ta ulega zmianie i tak:
przy dwukrotności najniższego wynagrodzenia (2 x NW) wynosi
ona: 1:4,93 (obciążenie podatkiem dochodowym wynosi 6,46%,
a wraz ze składkami ubezpieczeniowymi 31,87%), przy dochodach
stanowiących czterokrotność najniższego wynagrodzenia (4 x NW) –
1:4,25 (obciążenie podatkiem dochodowym wynosi 7,80%, a wraz ze
składkami ubezpieczeniowymi 33,21%), przy dochodach stanowią86

cych sześciokrotność najniższego wynagrodzenia – 1:3,46 (obciążenie podatkiem dochodowym wynosi 10,32%, a wraz ze składkami
ubezpieczeniowymi 35,74%), przy dochodach stanowiących ośmiokrotność najniższego wynagrodzenia (8 x NW) – 1:2,84 (obciążenie
podatkiem dochodowym wynosi 12,74%, a wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne 36,19%), przy dochodach stanowiących
dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia – 1:2,33% (obciążenie podatkiem dochodowym wynosi 15,67%, a wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne 36,53%).
Na Słowacji proporcje te wynoszą: dla dwukrotności najniższego
wynagrodzenia – 1:3,64, dla czterokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:2,23, dla sześciokrotności najniższego wynagrodzenia –
1:2,00, dla ośmiokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:1,84, zaś
dla dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia 1:1,63 (przy
najniższym wynagrodzeniu podatek nie występuje).
W Wielkiej Brytanii proporcje te wynoszą: dla najniższego wynagrodzenia – 1:1,76, dla dwukrotności najniższego wynagrodzenia
– 1:1,59, dla czterokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:1,29,
dla sześciokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:1,14, dla
ośmiokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:1,10, zaś dla dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia – 1:1,08.
Dane te świadczą o bardzo dużym obciążeniu fiskalnym w Polsce dochodów bardzo niskich (na poziomie najniższego wynagrodzenia). Wskazują one również na brak proporcjonalności obciążeń
fiskalnych w Polsce, gdzie dla dochodów bardzo małych, małych
i średnich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przewyższają zdecydowanie obciążenia podatkiem dochodowym, o czym
świadczy stosunek podatku do składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne.
Dla dochodów na poziomie najniższego wynagrodzenia wynosi
on 1:6,70 (375 zł stanowi podatek, a 2.513 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), dla dochodów na poziomie dwukrotności
najniższego wynagrodzenia wynosi on – 1:3,93, dla czterokrotności
najniższego wynagrodzenia – 1:3,25, a dla dochodów stanowiących
sześciokrotność najniższego wynagrodzenia – 1:2,46.
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W polskich realiach problemem nie jest więc wysokość podatku
płaconego przez podatników o bardzo niskich, niskich i średnich
dochodach, aczkolwiek i w tym zakresie proporcje mogłyby być
inne, z preferencją dla bardzo niskich i niskich dochodów, lecz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Obciążenie podatkiem
dochodowym dochodów na najniższym poziomie w grupie badanych
państw jest na poziomie najniższym w grupie badanych państw. Dla
dochodów stanowiących najniższe i dwukrotność najniższego wynagrodzenia mniejsze jest tylko w Grecji i na Słowacji, gdzie dla najniższego wynagrodzenia podatek nie występuje.
Dla dochodów stanowiących czterokrotność i sześciokrotność
najniższego wynagrodzenia obciążenie podatkiem dochodowym jest
najniższe w Polsce. Jeżeli jednak doliczymy składki na ubezpieczenia społeczne to obciążenie fiskalne wzrasta znacznie i jest jednym
z najwyższych wśród badanych państw.
Skutkiem takiego obciążenia wynagrodzeń bardzo niskich, niskich i średnich, ale nie tylko, jest również ucieczka pracodawcy
przed zatrudnianiem pracowników, a w konsekwencji wzrost rejestrowanego bezrobocia, ogromna szara strefa usług, a także rejestrowanie działalności gospodarczej, które nie jest wynikiem wzrostu
przedsiębiorczości ludności i rozwoju gospodarczego, a ucieczką
przed fiskalizmem państwa, i to nie fiskalizmem w sferze podatków,
lecz składek na ubezpieczenia społeczne.
Powoduje to również nierówność pomiędzy podmiotami podatkowymi wykonującymi tą sama pracę za to samo wynagrodzenie,
które różni tylko stosunek prawny łączący z „pracodawcą”.
Różne są bowiem zasady opodatkowania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, których z pracodawca łączy stosunek pracy (stosunek służbowy), inne tych, których
z pracodawcą łączy umowa zlecenia (o dzieło), czy tzw. kontrakt
menedżerski, a inne tych pracowników, których z pracodawcą łączy
umowa zawierana pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi,
z których jeden w zasadzie nie jest podmiotem gospodarczym, choć
za taki uznawany jest – ze wszystkimi tego konsekwencjami – przez
prawo, a pracownikiem.
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Konsekwencje akceptowania takiej nierówności, a w zasadzie
doprowadzenia do niej, są również w podatku od towarów i usług,
a co gorsza w mentalności podatkowej osób, na które Konstytucja
RP w art. 84 nakłada obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych,
a które ustawodawstwo zwykłe zachęca, czy wręcz zmusza do unikania tych ciężarów.36

36

Problematyka ta będzie przedmiotem odrębnego opracowania.
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Część III

Symulacja obciążeń fiskalnych w Polsce
6. Wpływ zastosowania różnych rozwiązań w sferze stawek
i przedziałów skali podatkowej oraz ustalania podstawy opodatkowania na wysokość obciążeń fiskalnych (podatkowych i ubezpieczeniowych) w Polsce
Symulacja obciążeń fiskalnych (podatkiem dochodowym
i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) została dokonana dla przychodów roku 2005 ze stosunku pracy (stosunku służbowego) w wysokości:
• najniższego wynagrodzenia (NW) miesięcznie37,
• półtorakrotności najniższego wynagrodzenia (1,5 x NW) miesięcznie,
• dwukrotności najniższego wynagrodzenia (2 x NW) miesięcznie,
• średniego, wyliczonego dla celów ubezpieczeń społecznych,
wynagrodzenia (ŚW) miesięcznie,
• odpowiadającej obowiązującej w 2004 r. i 2005 r. górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej tj. 37.024 zł rocznie,
• równej połowie drugiego przedziału skali podatkowej tj.
55.536 zł rocznie,
• kwoty granicznej dochodu objętego składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowiązującej w 2005 r. tj. 72.690 zł,
• dwukrotności dolnej granicy trzeciego przedziału skali podatkowej tj. 148.096 zł.
Symulacja została dokonana dla następujących wariantów:
o zachowania dotychczasowego systemu tj. stawek 19, 30
i 40%, przy jednoczesnym zachowaniu kwot wartości progowych
37

Najniższe wynagrodzenie w 2005 r. wynosi 849 zł (zob. rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. – Dz.U. Nr 201, poz. 2062).
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i kwoty podlegającej odliczeniu od podatku w pierwszym przedziale
skali podatkowej w dotychczasowej wysokości (wariant I);
o wprowadzenia w pełni systemu słowackiego, a więc jednej
(procentowej proporcjonalnej) stawki podatku w wysokości 19%
i kwot wolnych od podatku dla podatnika i nieosiagajacego dochodów małżonka w wysokości 19,2 krotności minimum socjalnego;
obecnie byłaby to kwota 11.424 zł (59538 x 19,2) dla każdego z małżonków (wariant II);
o wprowadzeniu okrojonej wersji systemu słowackiego, przy
czym różnica w stosunku do wiariantu II dotyczy tylko kwoty wolnej
od podatku, która wynosi dwunastokrotność minimum socjalnego tj.
7.140 zł (595 x 12) (wariant III)
o wprowadzenia jednej (procentowej proporcjonalnej) stawki
podatku w wysokości 15% podstawy opodatkowania, bez kwoty
wolnej (wariant IV);
o wprowadzenia dwóch stawek podatkowych: 18% (dla dochodów do 100.000 zł) i 32% (dla dochodów pow. 100.000 zł) i kwoty
wolnej od podatku w wysokości odpowiadającej obecnej kwocie
podlegającej odliczeniu od podatku w pierwszym przedziale skali
podatkowej tj. 2.800 zł na podatnika oraz takiej samej kwoty wolnej
od podatku dla nieosiagajacego dochodów współmałżonka (wariant
V);
o wprowadzenia wariantu brytyjskiego39 (w dwóch wersjach),
tj.:
38

Zob. raport Diagnoza społeczna 2005 Rady Monitoringu Społecznego (za
Rzeczpospolitą z 17-18.09.2005 r., s. A4).
39
W Wielkiej Brytanii wszyscy ubezpieczeniu podzieleni są na sześć klas.
Do klasy pierwszej zaliczeni są pracownicy zatrudnieni na umowę o prace oraz ich pracodawcy. Składka na ubezpieczenie składa się z dwóch
części: składki płaconej przez pracownika (składka podstawowa) i składaki płaconej przez pracodawcę. Składka podstawowa płacona jest od
kwoty powyżej minimalnego poziomu wynagrodzenia, który w roku podatkowym kończącym się 5 kwietnia 2005 r. wynosił 91 funtów tygodniowo tj. 395 funtów miesięcznie, co odpowiada kwocie 4.745 funtów
rocznie (jest to jednocześnie kwota wolna od podatku dochodowego).
Dochody w przedziale 91 – 610 GBP tygodniowo (do 31.720 GBP rocz91

 przy zachowaniu dotychczasowych stawek i przedziałów
skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku (2.800 zł) i wspólnego
opodatkowania małżonków jednoczesne zwolnienie dochodów równych kwocie wolnej od podatku od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych przez podatnika (wariant VI),
 przy zachowaniu dotychczasowych stawek i przedziałów
skali podatkowej oraz wspólnego opodatkowania małżonków
i wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości
kwoty wolnej obecnie obowiązującej (ok. 5.600 zł) oraz jednoczesne
zwolnienie tej kwoty z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
płaconego przez podatnika (wariant VII).
W każdym przypadku obliczenia dotyczyły osób rozliczających
się samodzielnie oraz małżeństw (małżonków rozliczających się
wspólnie), przy czym przyjęto założenie, że tylko jedno z małżonków osiągało przychody, z których dochody podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Przy obliczaniu podatku nie uwzględniano żadnych innych ulg,
prócz kwoty wolnej od podatku.
Symulacja dotyczy tylko ciężarów fiskalnych (podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne) pokrywanych przez podatnika z jego dochodu. Na składki ubezpieczeniowe składają się:
a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy naliczania (cała
składka wynosi 19,52% i pokrywana jest po połowie przez pracownika i pracodawcę),
b) ubezpieczenie rentowe – 6,5% podstawy naliczania (cała
składka wynosi 13% i pokrywana jest po połowie przez pracownika
i pracodawcę),
nie objęte są stawką 11%, a powyżej tej kwoty stawką 1%. Stopa procentowa składka płaconej przez pracodawcę wynosi 12,8% od dochodów
powyżej 91 GBP tygodniowo. Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kilku miejscach wprowadzono górny limit wysokości podstawy naliczania składki na ubezpieczenia społeczne, przy czym limit ten
uzależniony jest od liczby pracodawców oraz wysokości pobieranego
przez pracownika wynagrodzenia. Jest on ustalany indywidualnie dla
każdego pracownika.
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c) ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy naliczania
(całość pokrywa pracownik);
(cała składka na ubezpieczenia społeczne płacona przez podatnika z jego dochodu podlega odliczeniu od dochodu przy tworzeniu
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym),
d) ubezpieczenie zdrowotne – 8,5%40 podstawy naliczania, przy
czym składka ta do wysokości 7,75% podstawy jej naliczania podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Drugą część ciężarów fiskalnych z tytułu ubezpieczeń społecznych pokrywa pracodawca, który obowiązany jest płacić składki na:
a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy naliczania,
b) ubezpieczenie rentowe – 6,5% podstawy naliczania,
c) ubezpieczenie wypadkowe – od 0,40 do 8,12% podstawy naliczania,
d) Fundusz Pracy – 2,45% podstawy naliczania,
e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,15%
podstawy naliczania.
Składki te wliczane są przez pracodawcę w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
Podstawę naliczania składek na:
• ubezpieczenie emerytalne i rentowe – stanowi przychód w rozumienie przepisów o podatku dochodowym (zob. art. 18 ust. 1
u.o.s.u.s.41), przy czym składki te oblicza się tylko dla dochodu nieprzekraczającego trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok,
określonego w ustawie budżetowej (zob. art. 19 ust. 1 u.o.s.u.s.);
w 2005 r. limit wynosi 72.690 zł (zob. Mon. Pol. z 2004 r. Nr 54,
poz. 910);
• podstawę naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe –
stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
40

Od 1 stycznia 2006 r. 8,75%, od 1 stycznia 2007r. – 9% (zob. art. 79 ust.
1 i art. 242 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr
210, poz. 2135 ze zmian.; dalej: u.zdr.).
41
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zmian.).
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przy czym nie stosuje się ograniczenia, jak przy ubezpieczeniach
emerytalnych i rentowych;
• podstawę naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne –
stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
pomniejszony o składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne,
rentowe i chorobowe) płacona przez pracownika (zob. art. 81 ust. 6
u.zdr.), przy czym nie stosuje się ograniczenia, jak w przypadku
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Podstawę opodatkowania zaokrąglano do pełnych złotych, zaś
podatek do pełnych dziesiątek groszy, stosownie do postanowień art.
63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj.
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) oraz § 13 i § 14 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które musza być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 240, poz. 2063 ze zmian.).42
Przy obliczaniu obciążeń fiskalnych odliczano koszty uzyskania
przychodów w wysokości 1.227 zł rocznie (zob. art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –
tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.).
Wysokość ciężarów fiskalnych pokrywanych przez pracownika
została przedstawiona w tabelach:
• nr 21 – obciążenie dochodu podatkiem dochodowym (podatnik rozliczający się samodzielnie),
• nr 22 – obciążenie dochodów podatkiem dochodowym (małżonkowie rozliczający się wspólnie),
• nr 23 – obciążenie dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne,
• nr 24 obciążenie dochodu składkami na ubezpieczenie zdrowotne
42

Obecnie (od 2006 r.) – po zmianach wprowadzonych w ordynacji podatkowej ustawą z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, poz. 1199)
– podstawę opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych
złotych.
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Tabela nr 21. Rozkład ciężarów fiskalnych – podatek dochodowy43 (rozliczający się samodzielnie)
Lp. Przychód w
PLN
1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

I

Wysokość obciążeń podatkowych w poszczególnych wariantach
II
III
IV
V
VI

3

4

5

10.188
168,50
X
X
(1 x NW)
15.282
634,40
X
X
(1,5xNW)
20.376
1.100,30
X
273,80
(2 x NW)
27.474,84 1.760,50
120,00
934,00
(1 x ŚW)
37.024
2.622,70
982,20
1.796,20
55.536
5.076,90 2.675,10 3.489,10
72.690
8.176,70 4.244,00 5.057,90
148.096 30.280,60 12.519,20 13.333,20

VII

6

7

8

9

416,40

142,10

442,60

186,50

716,60

566,50

908,40

652,40

1.016,90

991,00

1.374,30

1.118,08

1.446,30

1.593,50

2.023,40

1.767,50

1.998,00
3.089,00
4.100,00
9.432,90

2.378,10 2.896,80 2.640,70
3.920,50 5.097,60 4.591,20
5.349,90 8.200,40 7.693,70
17.774,50 30.672,70 29.769,70

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 22. Rozkład ciężarów fiskalnych – podatek dochodowy44
(wspólne rozliczenie małżonków)
Lp. Przychód w PLN
I

Wysokość obciążeń podatkowych w poszczególnych wariantach
II
III
IV
V
VI
VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10.188
(1 x NW)
15.282
(1,5xNW)
20.376
(2 x NW)
27.474,84
(1 x ŚW)
37.024
55.536
72.690
148.096

X

X

X

416,40

X

X

X

104,30

X

X

716,60

80,50

376,40

X

577,60

X

X

1.016,90

505,00

842,30

54,08

1.230,60

X

X

1.446,30

1.107,50

1.491,40

703,54

1.998,00 1.892,10
3.089,00 3.434,50
4.100,00 4.863,90
9.432,90 16.046,50

2.364,80
4.057,70
5.626,70
20.065,30

1.576,70
3.269,60
4.838,30
18.602,30

2
3
4
5
6
7
8

2.092,60
X
439,60
3.785,50 504,60 2.132,50
5.354,20 2.073,40 3.701,30
19.940,90 10.348,60 11.976,60

Źródło: opracowanie własne.

43
44

Po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
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Tabela nr 23. Rozkład ciężarów fiskalnych – składki na ubezpieczenia
społeczne (dla rozliczających się samodzielnie i wspólnie z małżonkiem)
Lp. Przychód w PLN
I
1

2

1

10.188
(1 x NW)
15.282
(1,5xNW)
20.376
(2 x NW)
27.474,84
(1 x ŚW)
37.024
55.536
72.690
148.096

2
3
4
5
6
7
8

Wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
w poszczególnych wariantach
II
III
IV
V
VI

3

4

5

6

7

VII

8

9

1.906,17

1.382,29

858,41

2.859,26

2.335,38

1.811,50

3.812,34

3.288,47

2.764,59

5.140,54

4.616,66

4.092,78

6.927,19
10.390,78
13.600,30
15.447,76

6.403,31
9.866,90
13.076,42
13.076,42

5.879,43
9.343,02
12.552,54
13.076,42

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 24. Rozkład ciężarów fiskalnych – składki na ubezpieczenie
zdrowotne (dla rozliczających się samodzielnie i wspólnie z małżonkiem)
Lp. Przychód w PLN

1

2

1

10.188
(1 x NW)
15.282
(1,5xNW)
20.376
(2 x NW)
27.474,84
(1 x ŚW)
37.024
55.536
72.690
148.096

2
3
4
5
6
7
8

Wysokość obciążeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w poszczególnych
wariantach
I
II
III
IV
V
VI
VII
3

4

8

9

703,95

5

510,48

317,01

1.055,93

862,46

668,99

1.407,91

1.214,44

1.020,96

1.898,41

1.704,94

1.511,47

2.558,22
3.837,34
5.022,62
11.275,10

2.364,75
3.643,87
4.829,15
11.238,66

2.171,28
3.450,40
4.635,68
11.000,66

Źródło: opracowanie własne.
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6

7

Tabela nr 25. Rozkład ciężarów fiskalnych – podatek dochodowy oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (rozliczający się samodzielnie)
Lp. Przychód w PLN
I

Wysokość obciążeń fiskalnych w poszczególnych wariantach
II
III
IV
V
VI

VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10.188
(1 x NW)
15.282
(1,5xNW)
20.376
(2 x NW)
27.474,84
(1 x ŚW)
37.024
55.536
72.690
148.096

2.778,62

2.610,12

2.610,12

3.026,52

2.752,22

2.335,37

1.361,92

4.549,59

3.915,19

3.915,19

4.631,79

4.481,69

4.106,24

3.132,89

6.320,55

5.220,25

5.494,05

6.237,15

6.211,25

5.872,21

4.903.63

8.799,45

7.158,95

7.972,95

8.485,25

8.632,45

8.345,00

7.371,75

12.108,11
19.302,02
26.799,62
57.003,44

10.467,61
16.903,22
22.866,92
39.242,04

10.621,80
17.717,22
23.680,82
40.056,04

11.483,41
17.317,12
22.722,92
36.166,74

11.863,51
18.148,62
23.972,82
44.497,34

11.664,86
18.608,37
26.105,97
54.987,78

10.691,41
17.384,62
24.881,92
53.846,78

2
3
4
5
6
7
8

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 26. Rozkład ciężarów fiskalnych – podatek dochodowy oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wspólne rozliczenie
małżonków)
Lp. Przychód w PLN
I

Wysokość obciążeń fiskalnych w poszczególnych wariantach
II
III
IV
V
VI

VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10.188
(1 x NW)
15.282
(1,5xNW)
20.376
(2 x NW)
27.474,84
(1 x ŚW)
37.024
55.536
72.690
148.096

2.610,12

2.610,12

2.610,12

3.026,52

2.610,12

1.892,77

1.175,42

4.019,49

3.915,19

3.915,19

4.631,79

3.995,69

3.574,24

2.480,49

5.797,85

5.220,25

5.220,25

6.237,15

5.725,25

5.345,21

3.839,63

8.269,55

7.038,95

7.038,95

8.485,25

8.146,45

7.813,00

6.307,79

11.578,01
18.013,62
23.977,12
46.663,74

9.485,41
14.732,72
20.696,32
37.071,44

9.925,01
16.360,62
22.324,22
38.699,44

11.483,41
17.317,12
23.972,82
36.155,74

11.377,51
17.662,62
23.486,82
42.769,34

11.132,86
17.568,47
23.532,27
44.380,38

9.627,41
16.063,02
22.026,52
42.679,38

2
3
4
5
6
7
8

Źródło: opracowanie własne.
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• nr 25 – łączne obciążenia dochodu podatkiem dochodowym
i składkami na ubezpieczenia społeczne opłacane przez podatnika
(podatnicy rozliczający się samodzielnie),
• nr 26 – łączne obciążenia dochodu podatkiem dochodowym
i składakami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (małżonkowie
rozliczający się wspólnie).
Analiza przedstawionych danych wskazuje jednoznacznie, że
podatek dochodowy jest tylko jedną z trzech składowych wpływających na wysokość obciążeń fiskalnych osób fizycznych. Dwiema
pozostałymi są składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne,
przy czym na te pierwsze składają się ubezpieczenia: emerytalne
i rentowe, finansowane po połowie przez pracownika i pracodawcę,
oraz chorobowe, finansowane w całości przez pracownika. Obciążenia te są jednym z elementów składowych kosztów pracy, które zawierają w sobie również – pokrywane w całości przez pracodawcę –
składki na: ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zaprezentowana analiza dotyczy wyłącznie obciążeń fiskalnych
– podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne – pokrywanych z wynagrodzenia pracownika, a więc
pokazuje w jakim stopniu wysokość tych obciążeń wpływa na zasoby finansowe ludności (przede wszystkim pracowników, ale również
może być odniesiona do innych grup podatników podatku dochodowego od osób fizycznych).
Przy kształtowaniu wysokości obciążeń fiskalnych pracownika,
również osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych, istotne znaczenie ma nie tylko
wysokość poszczególnych rodzajów ciężarów fiskalnych (podatek
dochodowy i składki ubezpieczeniowe), których suma stanowi łączne obciążenie fiskalne podatnika, lecz również – w niemniejszym
stopniu – wzajemny wpływ poszczególnych rodzajów tych obciążeń.
Oznacza to, że pozbawione racji są wszelkie analizy, które pod
uwagę biorą tylko jeden z tych elementów, bez odniesienia go do
całości obciążeń fiskalnych. Dla przykładu: w przypadku przychodów osób rozliczających się samodzielnie (pojedynczo), stanowią98

cych dwukrotność najniższego (minimalnego) wynagrodzenia tj.
20.376 zł rocznie spośród wariantów I, IV, V i VI (zob. tab. Nr 21)
najniższy podatek występuje w wariancie V (991 zł), natomiast najwyższy w wariancie VI (1.374,30 zł). W wariancie IV wynosi on
1.016,90 zł, a w wariancie I – 1.100,30 zł.
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę całość obciążeń fiskalnych
to właśnie wariant VI jest najkorzystniejszy z punktu widzenia podatnika. Łączne obciążenia z tytułu podatku dochodowego i składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynoszą bowiem 5.872,21
zł, podczas, gdy w wariancie V – 6.211,25 zł, wariancie IV –
6.237,15 zł i wariancie I – 6.320,55 zł. We wszystkich tych przypadkach – podobnie, jak w wariantach II, III i VII – podatnik uzyskał ten
sam przychód – 20.376 zł i poniósł te same koszty z tytułu stosunku
pracy – 1.227 zł 45.
Różnica więc wynika z podstawy wyliczania poszczególnych rodzajów obciążeń. Podczas, gdy w wariantach I, IV i V (podobnie, jak
II i III) podstawą naliczania składek na ubezpieczenia społeczne była
kwota 20.376 zł, a więc przychód osiągnięty przez podatnika z tytułu
stosunku pracy, to w wariancie VI (i VII) podstawa ta była pomniejszona o kwotę wolną tj. 2.800 zł (wariant VI) i 5.600 zł (wariant
VII). Zabieg taki obniżył wysokość płaconej przez podatnika składki
na ubezpieczenia społeczne z 3.812,34 zł w wariantach I – V do
3.288,47 zł w wariancie VI i 2.764,59 zł w wariancie VII. Ten sam
zabieg spowodował obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z
1.407,91 zł (warianty I – V) do 1.214,44 zł (wariant VI) i 1.020,96 zł
(wariant VII), co wynika z faktu, że podstawą naliczania składki na
ubezpieczenie zdrowotne jest podstawa naliczania składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszona o kwotę tych ubezpieczeń.
Oczywiście inne wyniki uzyska się na przykład w przypadku
zwolnienia określonej kwoty z naliczania składek na ubezpieczenia
społeczne przy jednoczesnym braku takiego wyłączenia z podstawy

45

Koszty zryczałtowane – 102,25 zł miesięcznie. Zob. art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.).
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obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozwiązania w tym
zakresie mogą być różne.
Wysokość ubezpieczenia społecznego ma również wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a co za
tym idzie im wyższa składka z tego tytułu tym niższa podstawa opodatkowania, a tym samym niszy podatek. Różnica w składce pomiędzy wariantami I – V i VI wyniosła 523,87 zł (3.812,34 – 3.288,47),
a między wariantami I-V i VII aż 1.047,75 zł (3.812,34 – 2.764,59).
Na wysokość podatku wpływ mają również kwoty wolne od podatku (występują one w wariantach II, III, V – VII, podczas, gdy nie
ma ich w wariantach I46 i IV), stawki podatkowe oraz składka na
ubezpieczenie zdrowotne, która w znacznej części – do wysokości
7,75% podstawy jej naliczania – podlega odliczeniu od podatku dochodowego, a także możliwości wspólnego – lub brak takiej możliwości – opodatkowania dochodów małżonków.
Analizując jedynie same obciążenia z tytułu podatku dochodowego zauważamy, że zarówno w przypadku osób rozliczających się
pojedynczo (samodzielnie), jak i małżonków najkorzystniejszym –
z punktu widzenia podatnika – wariantem dla dochodów niskich
i średnich (do 55.536 zł) jest wariant II (słowacki pełny47), natomiast
dla dochodów wysokich (od 72.690 zł) najkorzystniejszy jest wariant
IV (stawka 15% bez kwoty wolnej od podatku); w przypadku dochodów małżonków granica przewagi wariantu II nad IV przesuwa się
do dochodów 72.690 zł48. Należy dodatkowo zauważyć, że wariant
IV (15% stawka bez kwoty wolnej od podatku) jest zdecydowanie
mniej korzystnym wariantem od wariantu dotychczasowego (wariant
46

W wariancie tym w pierwszym przedziale skali podatkowej podatek pomniejszany jest o kwotę 530,08 zł, co odpowiada kwocie wolnej od podatku 2.789,89 zł.
47
Z pełną – wynoszącą 19,2 krotność minimum socjalnego – kwotą wolną
od podatku.
48
Przy dochodach jak u osób samotnych. W 2004 r. małżeństw, w których
tylko jeden z małżonków osiągał dochody było 1.598.849 zł. Łącznie
10.921.386 osób korzystało z łącznego opodatkowania swoich dochodów.
Zob. Informację dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego za 2004 r.,
Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005 r.
100

I), nawet bez zastosowania ulg49, dla dochodów bardzo niskich (na
poziomie minimalnego wynagrodzenia), niskich (1,5 x NW) i średnio niskich (2 x NW). Korzyści z zastosowania tego wariantu osiągają podatnicy o średnich, wyższych i bardzo wysokich, jak na warunki polskie, dochodach (od 27.289,57 zł).
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę całość obciążeń fiskalnych
(podatek dochodowy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne) to okazuje się, że najkorzystniejszym dla podatników
osiągających przychody ze stosunku pracy (podobnie będzie w przypadku innych źródeł, jeżeli przychody z nich podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym) jest:
– w przypadku dochodów osób samotnych (zob. tab. Nr 25):
a) dla bardzo niskich (NW), niskich (1,5NW) i średnio niskich
(2NW) dochodów – wariant VII (z kwotą wolną od podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.600 zł); drugim w kolejności jest
wariant VI (z kwotą wolną od podatku i składek na ubezpieczenia
społeczne – 2.800 zł); następnie wariant II i III (słowacki pełny
i niepełny); czwartym w kolejności jest wariant V (stawki 18 i 32%
z kwotą wolna 2.800 zł); piątym w kolejności jest wariant I (obecny),
natomiast szóstym wariant IV (stawka 15% bez kwoty wolnej od
podatku), z tym że dla dochodów średnio niskich (2NW) dwa ostatnie wariant zamieniają się kolejnością – najmniej korzystnym wariantem jest wariant I (obecny);
b) dla średnich dochodów (od 27.289,57 zł do 55.536 zł) – wariant II (słowacki pełny), a najmniej korzystny I (dotychczasowy),
c) dla wysokich i bardzo wysokich dochodów (od 72.690 zł) –
wariant IV (stawka podatku 15% bez kwoty wolnej od podatku),
a najmniej korzystny, podobnie jak dla dochodów średnich, wariant
I;
– w przypadku dochodów małżonków (zob. tab. Nr 26)
a) dla bardzo niskich (NW), niskich (1,5NW), średnio niskich
(2NW) i przeciętnych (ŚW) dochodów - wariant VII (z kwotą wolną
od podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 5.600 zł), a naj49

Analiza dotyczy takiego przypadku.
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mniej korzystny wariant IV (stawka 15% bez kwoty wolnej od podatku);
b) dla średnich dochodów (od 37.024 zł do 55.536 zł) – wariant
II (słowacki pełny), a najmniej korzystny I (dotychczasowy); podobnie jest w przypadku dochodów wysokich (72.690 – 148.096 zł)
c) dla bardzo wysokich dochodów (od 148.096 zł) - wariant IV
(stawka podatku 15% bez kwoty wolnej od podatku), a najmniej
korzystny, podobnie jak dla dochodów średnich, wariant I;
Spojrzenie na obciążenia fiskalne tylko od strony podatnika jest
spojrzeniem niepełnym. Uwzględnia ono bowiem siłą rzeczy tylko
interes podatnika, pomijając interes budżetowy. Spośród sześciu50
wariantów jedynie w wariantach VI i VII budżet państwa zyskuje
w zakresie wpływów z podatku dochodowego51 w stosunku do wariantu obecnego (I), przy czym w wariancie VI – 8.235.399.000 zł
(przy zastosowaniu ulg podatkowych, jak w wariancie I –
3.566.779.000 zł), a w wariancie VII – 1.355.955.000 zł (przy zastosowaniu ulg, jak w wariancie obecnym będziemy mieli stratę –
3.308.597.000 zł). W pozostałych wariantach traci:
• w wariancie III – 19.076.864.000 zł,
• w wariancie IV – 1.180.784.000 zł,
• w wariancie V – 2.485.404.000 zł (przy zastosowaniu ulg,
jak w wariancie obecnym strata wynosi 7.117.144.000 zł).
Zysk w wariantach VI i VII dotyczy wyłącznie wpływów z podatku dochodowego, na czym zyskać mogą również jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa, które mają
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
opłacanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176
ze zmian.)52, odpowiednio:
50

Pomijam wariant I (obecny).
Zob. załącznik nr 2, s. 144.
52
Do dochodów budżetu państwa zalicza się natomiast 100% wpływów
z ryczałtu ewidencjonowanego i zryczałtowanego podatku dochodowego
od przychodów osób duchownych (por. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
51
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a) gminy – 39,34% (art. 4 ust. 2 u.d.j.s.t.53)54,
b) powiaty – 10,25% (art. 5 ust. 2 u.d.j.s.t.),
c) województwa – 1,60% (art. 6 ust. 2 u.d.j.s.t.).
W pozostałych wariantach jednostki samorządu terytorialnego
tracą wpływy z tytułu podatku dochodowego w stosunku do wariantu
dotychczasowego.
Oczywiście, zysk w wariantach VI i VII należy skorygować
o ubytki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ok.
5.238.700.000 zł w wariancie VI55 i ok. 10.477.500.000 w wariancie
przychodów osób fizycznych – Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmian.; dalej:
u. rycz.).
53
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).
54
Gminy otrzymują dodatkowo 100% wpływów z podatku dochodowego
pobieranego w formie karty podatkowej (por. art. 2 ust. 4 u. rycz. oraz art.
4 ust. 1 pkt 1 lit. e) u.d.j.s.t.).
55
Do wyliczenia przyjęto liczbę osób zatrudnionych w gospodarce na podstawie stosunku pracy oraz osiągających przychody z umów zlecenia i o
dzieło – 10.000.000, zaś emerytów i rencistów 9.200.000. Z danych opublikowanych w Roczniku statystycznym za 2004 r. oraz w Informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego od
osób fizycznych wynika, że liczba osób zatrudnionych w gospodarce
obowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła:
a) ogółem osoby pracujące (wg stanu na 2003 r.; przeciętnie) –
12.662.600, w tym pracodawcy i pracujący na własny rachunek
3.900.700, z czego:
– wykonujący działalność w rolnictwie – 1.837.800,
– pracujący na własny rachunek poza rolnictwem – 2.062.900,
b) podatnicy prowadzący pozarolnicza działalność gospodarczą osiągający dochody tylko z tego źródła i opłacający podatek dochodowy wg
skali z art. 27 ust. 1 u.p.d.f. (w 2004 r.) – 279.557,
c) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacający podatek wg stawki 19% (w 2004 r.) – 200.168
d) podatnicy podatku dochodowego prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego (w 2004 r.) – 576.095,
e) osoby osiągający przychody wyłącznie z działalności wykonywanej,
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VII56) oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ok.
3.714.624.000 zł w wariancie VI57 i ok. 7.429.440.000 zł w wariancie VII58).
Rozwiązania z wariantów II, III, VI i VII oraz częściowo V mają
wpływ na zmniejszenie środków przeznaczanych w budżetach państwa i jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną, bowiem więcej pieniędzy będzie pozostawać w rękach podatników, i co
ważne – również tych o najniższych dochodach59. Każda więc decyzja dotycząca zmian w prawodawstwie podatkowym, w tym przypadku w podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna
uwzględniać zarówno aspekty istotne dla pojedynczego podatnika,
jak i dla budżetu państwa, nie zapominając o budżetach jednostek
samorządu terytorialnego.
Oczywiście, zmniejszenie obciążeń fiskalnych wpływających
bezpośrednio na dochody osób fizycznych w istotny sposób wpłynie
również na dochody budżetu państwa z tytułu podatków pośrednich.
I tak, np. – zakładając, ze wszystkie dodatkowe dochody ludności
zostaną wydatkowane na konsumpcję to w przypadku wariantu VI
budżet państwa powinien zyskać ok. 1.500.000.00060 zł dochodu.
f) osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło (w 2004 r.) – 665.366.
Emeryci i renciści (przeciętnie w 2003 r.):
a) pobierający emeryturę z pozarolniczego systemu ubezpieczeń –
7.451.000,
b) pobierający emeryturę z rolniczego systemu ubezpieczeń – 1.755.000.
(3.812,34 – 3.288,47) x 10.000.000.
56
(3.812,34 – 2.764,59) x 10.000.000; zob. też przypis 54.
57
(1.407,91 – 1.214,44) x 19.200.000; zob. tez przypis 54.
58
(1.407,91 – 1.020,96) x 19.200.000; zob. też przypis 54.
59
W budżecie państwa na 2005 r. przeznaczonych było na pomoc społeczną
10.866.383.000 zł, z tego: 8.636.700.000 zł – na dotacje i subwencje,
2.216.919.000 zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 32.137.000
zł – na wydatki bieżące jednostek budżetowych, 1.627.000 zł – na wydatki majątkowe (zob. zał. Nr 2 do ustawy budżetowej na 2005 r. z dnia 22
grudnia 2004r. – Dz. U. Nr 278, poz. 2755).).
60
Wyliczenie dla zarobków 20.376 zł (2 x NW), co odpowiada w przybliżeniu przeciętnemu dochodowi netto na poziomie przyjętym do wyliczeń
dochodów budżetowych (zob. załącznik nr 2, s. 114 i n.). Zysk podatnika
104

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1
Obciążenia podatkowe podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w krajach Unii Europejskiej (dane dot. 2004 r. i 2005 r.)
Lp Państwo
Kwota wolna
1
Austria 2004 r. – 3.640 euro
2005 r. – 10.000 euro

2

Belgia Kwota wolna od podatku uzależniona
jest od najniższych dochodów;
Ustawodawstwo belgijskie przewiduje
kwoty wolne zarówno dla podatników,
ich współmałżnoków oraz dzieci.61

Przedziały skali podatkowej Stawki podatku
2004 r. (w euro)
do 3.640
0%
3.640 – 7.270
21%
7.270 – 21.800
31%
21.800 – 50.870
41%
pow. 50.870
50%
2005 r. (w euro)
do 25.000
23%
25.000 – 51.000
33,5%
pow. 51.000
50%
2004 r (w euro): (podatek od
dochodu za 2003 r.)
do 6.840
25%
pow. 6.840 do 9.740
30%

rozliczającego się samodzielnie w wariancie VI w stosunku do wariantu I
– 448,34 zł (6.320,55 – 5.872,21; zob. tab. Nr 25), zaś małżeństwa rozliczającego się wspólnie, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody – 452,64 zł (5.797,85 – 5.345,21; zob. tab. nr 26).
[(1.600.000 x 452,64) + (20.400.000 x 448,34)] = 9.870.360.000 zł (środki pozostające dodatkowo w dyspozycji podatników. Przy stawce podatku od towarów i usług 22% tj. 18,03% w rachunku w stu daje kwotę
dodatkowych wpływów z tego podatku – 1.779.625.908 zł.
61
Kwoty bazowe zwolnień są następujące:
1) dla współmałżonków (dla każdego z osobna):
a) rok podatkowy 2004r. – 4.610 euro,
b) rok podatkowy 2005r. – 5.660 euro,
2) dla osób samotnych:
a) rok podatkowy 2004 – 5.570 euro,
b) rok podatkowy 2005 – 5.660 euro,
3) na dzieci będące na utrzymaniu podatnika:
a) rok podatkowy 2004.
Liczba dzieci
jedno
dwoje
troje

Kwota wolna od podatku (w euro)
1.180
3.050
6.830
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pow. 9.740 do 14.530
pow. 14.530 do 29.740
pow. 29.740

2005 r. (w euro): podatek od
dochodu za 2004 r.)
do 6.950
pow. 6.950 do 9.890
pow. 9.890 do 16.480
pow.16.480 do 29.250
pow. 29.250

3

4

Cypr

w ŁYCP (2004 r.)
pow. 10.000 do 15.000
pow. 15.000 do 20.000
pow. 20.000
Czechy Od podatku dochodowego zwolnione w CZK (2004 r.)
są następujące kwoty:
do 109.200
• 38.040 CZK rocznie - kwota wolna pow. 109.200 do 218.400
od podatku, odliczana od podstawy pow. 218.400 do 331.200
opodatkowania,
pow. 331.200
• 23.520 CZK rocznie - kwota wolna
od podatku związana z utrzymaniem
dzieci żyjących wspólnie z płatnikiem,
• 21.720 CZK rocznie - kwota wolna
od podatku przypadająca na współmałżonka żyjącego wspólnie z płatnikiem,
której roczny przychód nie przekracza

40%
45%
50%
(dodatkowo 6%
podatku komunalnego)

25%
30%
40%
45%
50%
(dodatkowo 6%
podatku komunalnego)

10.000 ŁCYP

czworo
każde następne dziecko

20%
25%
30%
15%
20%
25%
32%

11.040
4.220

b) rok podatkowy 2005.
Liczba dzieci
jedno
dwoje
troje
czworo
każde następne dziecko

Kwota wolna od podatku (w euro)
1.200
3.090
6.940
11.220
4.280

c) na dzieci, które na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie ukończyły 3
lat (dodatkowo, oprócz kwoty wynikających z lit. a) i b):
1) rok podatkowy 2004 – 440 euro, 2) rok podatkowy 2005 – 450 euro,
na dzieci niepełnosprawne – kwoty wolne od podatku liczone są podwójnie w stosunku do kwot wolnych na dzieci pełnosprawne
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5

6

62

38.040 CZK,
• 7.140 CZK rocznie - kwota wolna od
podatku, którą może wykorzystać
osoba pobierająca częściową inwalidzką rentę
• 14.280 CZK rocznie - kwota wolna
od podatku, którą może wykorzystać
osoba pobierająca pełną inwalidzką
rentę,
• 50.040 CZK rocznie - kwota wolna
od podatku, którą może wykorzystać
osoba będąca inwalidą oraz korzystająca z pomocy przewodnika,
• 11.400 CZK rocznie - kwota wolna
od podatku, którą może wykorzystać
osoba pobierająca naukę na studiach
magisterskich do 26 roku życia oraz
doktoranckich do 28 roku życia.
Podatek państwowy
Dania62 Dla osoby dorosłej – 34.400 DKK
Dla dzieci (poniżej 18 roku życia) –
w DKK
25.600 DKK
do 191.200
pow. 191.200 do 285.200
pow. 285.200
Podatek komunalny

Estonia 2004 r.:
kwota podstawowa – 16.800 EEK
dla producentów rolnych – 45.000 EEK
(kwota dodatkowa)
na każde trzecie i następne dziecko do
ukończenia 17 lat – 12.000 EEK
2005 r.:
kwota podstawowa – 20.400 EEK
dla producentów rolnych – 45.000 EEK
(kwota dodatkowa)
na każde trzecie i następne dziecko do
ukończenia 17 lat – 12.000 EEK

Dane dot. 2002 r.
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5,5%
6%
15%
stawki od 27 do
35% (w 2002 r.
średnia stawka
wynosiła 32,6%)
2004 r. – 26%
2005 r. – 24%
2006 r. – 22%
od 2007 r. – 20%

7

Finlandia 11.400 euro

Podatek państwowy
w euro:
pow. 11.700 do 14.500
pow. 14.500 do 20.200
pow. 20.200 do 31.500
pow. 31.500 do 55.800
pow. 55.800

8

9

w euro (2004 r.)
do 4.262
pow. 4.262 do 8.383
pow. 8.383 do 14.754
pow. 14.754 do 23.888
pow. 23.888 do 38.868
pow. 38.868 do 47.932
pow. 47.932
Grecja Dla pracowników oraz emerytów i
Dla pracowników, emerytów i
rencistów – 10.000 euro (od 1.01.2005 rencistów (w euro)
r. – 11.000 euro)
pow. 10.000 do 13.400
Dla pozostałych podatników, w tym
pow. 13.400 do 23.400
prowadzących działalność gospodarczą pow. 23.400
– 8.400 euro

8 euro + 11%
nadwyżki ponad
11.700 euro
15%
21%
27%
34%
podatek komunalny – od 16 do
20% (w zależności od regionu)

Francja 4.262 euro

0%
6,83%
19,14%
28,26%
37,38%
42,62%
48,09%

15%
30%
40%

dla pozostałych podatników (w
euro):
pow. 8.400 do 10.000
pow. 10.000 do 13.400
pow. 13.400 do 23.400
pow. 23.400
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5%
15%
30%
40%

10 Holandia Kwoty wolne od podatku od dochodów
z oszczędności i lokat (2004 r.):
• 19.252 euro – dla każdej osoby,
• 2.571 euro – dla każdego dziecka
do 18 lat, nad którym podatnik sprawuje
opiekę

• 24.484 euro – dla osób,
które ukończyły 65 lat (w zależności od dochodów i zdrowia
podatnika)

Dochody ze stosunku pracy i
mieszkania (w euro):
33,40% (w tym
2004 r.
1% podatek,
32,4% składka
do 16.265
na ubezpieczenia
społeczne); dla
pow. 16.265 do 29.543
podatników pow.
65 lat – 15,5%
pow. 29.543 do 50.652
pow. 50.652

2005 r.
do 16.893

40,35%% (w tym
7,95% podatek,
32,4% składka
na ubezpieczenia
społeczne); dla
podatników pow.
65 lat – 22,45%

pow. 16.893 do 30.357

42% (całość
stanowi podatek

pow. 30.357 do 51.762

52% (całość
stanowi podatek)

pow. 51.752 euro
Dochody z tytułu znacznego
udziału

34,40% (w tym
1,8% podatek,
32,6% składka
Dochody z oszczędności i
lokat (podstawę opodatkowa- na ubezpieczenia
nia stanowi 4% aktywów netto społeczne); dla
podatników pow.
podatnika, bez względu na
rzeczywiste odsetki, dywiden- 65 lat – 16,5%
dy, straty podatnika z
oszczędności, udziałów, akcji i
41,95%% (w tym
innych papierów wartościo9,35% podatek,
wych, najmu nieruchomości,
32,4% składka
ubezpieczeń)
na ubezpieczenia
społeczne); dla
podatników pow.
65 lat – 24,05%
42% (całość
stanowi podatek
52% (całość
stanowi podatek)
25%
30%
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11

12

Hiszpa- kwota podstawowa - 3.400 euro
nia
dla małżonków – 6.800 euro
na dzieci:
• pierwsze – 1.400 euro
• drugie – 1.500 euro
• trzecie – 2.200 euro
dla osób pow. 65 roku życia – 4.200
euro
Irlandia Osoby powyżej 65 roku życia, których
dochody nie przekraczają rocznie
15.000 euro zwolnione są od podatku

w euro (2004 r.):
do 4.000
pow. 4.000 do 13.800
pow. 13.800 do 25.800
pow. 25.800 do 45.000
pow. 45.000

15%
24%
28%
37%
45%

w euro (2004 r.)
osoby niezamężne oraz
wdowcy nieposiadające dzieci
na utrzymaniu:
do 28.000
pow. 28.000
osoby samotnie wychowujące
dzieci
do 32.000
pow. 32.0000
małżonkowie rozliczający się
wspólnie (gdy jedno pracuje):
do 37.000
pow. 37.000
małżonkowie rozliczający się
wspólnie (gdy oboje pracują):
do 56.000

20%
42%

20%
42%

20%
42%

20%
42%

pow. 56.000
13

Litwa

Przedsiębiorcy – 580 LTL

Nie występują

Pozostali podatnicy – 290 LTL
Kwota wolna na dziecko – 29 LTL na
każde dziecko

15% (przedsiębiorcy)
podatek opłacany po zapłaceniu
podatku od
zysku, który
wynosi 15%
33% (pozostali
podatnicy)
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14 Luksemburg

15
16

63

Łotwa
Malta

9.750 euro

w euro

Brak kwoty wolnej
6.750 LMT

Cent maltański. 1 LMT = 100 centów.
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do 9.750
pow. 9.750 do 11.400
pow. 11.400 do 13.050
pow. 13.050 do 14.700
pow. 14.700 do 16.350
pow. 16.350 do 18.000
pow. 18.000 do 19.650
pow. 19.650 do 21.300
pow. 21.300 do 22.950
pow. 22.950 do 24.600
pow. 24.600 do 26.250
pow. 26.250 do 27.900
pow. 27.900 do 29.550
po. 29.550 do 31.200
pow. 31.200 do 32.850
pow. 32.850 do 34.500
pow. 34.500

0%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
34%
36%
38%

Nie występują
w LMT:
do 3.100
pow. 3.100 do 4.100
pow. 4.100 do 5.000
pow. 5.000 do 6.000
pow. 6.000 do 6.750
pow. 6.750

25%
0c63 za każdego
lira
15c za każdego
lira pow. 3.100
20c za każdego
lira pow. 4.100
25c za każdego
lira por. 5.000
30c za każdego
lira pow. 6.000
35c za każdego
lira pow. 6.750

17

Polska

Bez kwoty wolnej (podatek podlega w PLN (2004 i 2005 r.)
pomniejszeniu o kwotę 530,08 zł, co
odpowiada kwocie wolne – 2.789,89 zł) do 37.024
pow. 37.024 do 74.048
pow. 74.048 do 600.000

19% minus
530,08 PLN
30%
40%
(prowadzący
pozarolnicza
działalność
gospodarczą –
możliwość
wyboru stawki
proporcjonalnej
liniowej – 19%)

18 Portugalia

19

Niemcy

W poszczególnych progach (w euro): w euro
0
83,64
do 4.182,12
716,19
pow. 4.182,12 do 6.325,45
pow. 6.325,45 do 15.682,96
2.284,49
pow. 15.682,96 do 36.070,79
pow. 36.070,79 do 52.276,51
3.727,30
pow. 52.276,51
4.772,85
7.664 euro
15.329 euro (dla małżonków)

20 Słowacja

w euro – do 7.664
od 7.665 do 12.739
od 12.740 do 52.151
od 52.152

12%
14%
24%
34%
38%
40%
0%
15 – 25%
25 – 42%
42%
19%

19,2 krotności minimum socjalnego
obowiązującego na 1 stycznia roku
podatkowego (w 2004 r. – 80.932 SKK)
21 Słowenia g) 11% średniej rocznej płacy w Sło- Przedziały skali podatkowej 17%, 35%, 37%,
wenii – dla każdego podatnika,
uzależnione od średniej płacy 40%, 45%, 50%
za miniony rok
h) 100% średniej rocznej płacy w
(2004 r.)
Słowenii – dla osób niepełnosprawnych,
16%, 33%
i) 40% średniej rocznej płacy w Sło38%, 42%
wenii – dla studentów,
50%
j) 8% średniej rocznej płacy w Słowenii
(2005 r.)
– dla emerytów, którzy przekroczyli 65
rok życia,
k) 10% średniej rocznej płacy w Słowenii – na pierwsze dziecko pozostające na utrzymaniu rodziców; na każde
następne dziecko kwota wolna od
podatku wzrasta o 5% (dla rodziny z
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22

jednym dzieckiem kwota wolna wynosi
10% średniego wynagrodzenia rocznego, z dwójka dzieci – 25% tj. 10% +
15%, z trójką dzieci – 45% tj. 10% +
15% + 20%),
l) 50% średniej płacy w Słowenii – na
dziecko niepełnosprawne
Szwecja
10.000 SEK (2003 r.)

23

Węgry

24

Wielka
Brytania64

4.745 GBP

025 Włochy 7.500 euro – dla pracowników
7.000 euro – dla emerytów
4.500 dla samozatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą

Podatek dochodowy jest
Stawki – w
zasadniczo podatkiem lokal- zależności od
nym. Po przekroczeniu
regionu – od 27
określonej kwoty (np. w 2001
do 32%
r. 252.000 SEK) pobierany
Podatek pańjest podatek państwowy; w
stwowy –
2003 r. do kwoty 447.200 SEK
20%
pow. 447.200
25%
w HUF
do 800.000
18%
pow. 800.000 do 1.500.000
26%
pow. 1.500.000
38%
w GBP
do 2.020
10%
pow. 2.020 do 31.400
22%
pow. 31.400
40%
w euro w 2004 r.
do 26.000 – 23%
pow. 26.000 do 33.500 – 33%
23%
pow. 33.500 do 100.000 –
33%
39%
pow. 100.000 – 43% (39% +
4%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WEH.

64

Rok podatkowy od 6.04.2004 r. do 5.04.2005 r.
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Załącznik nr 2
Wyliczenie dochodów podatkowych z podatku dochodowego
od osób fizycznych
Przy wyliczaniu dochodów budżetowych z podatku dochodowego przyjęto następujące założenia:
1. liczba podatników wykazujących dochody:
a) rozliczających się samodzielnie (pojedynczo) – 12.680.000
b) małżeństwa, w których tylko jedno z małżonków osiąga dochody – 1.600.000,
c) małżeństwa, w których oboje małżonkowie osiągają dochody
– 3.860.000 (wg Informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.65, według skali podatkowej rozliczały się 23.801.484 osoby, z tego:
• 21.997.215 – wykazało dochody podlegające opodatkowaniu,
• 205.420 – wykazało stratę lub dochód ”0”,
• 10.921.386 – skorzystało z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem, w tym 1.598.849 małżonków nie wykazało przychodów;
z tego wynika, że:
– 5.460.693 (10.921.386 :2) rozliczenia obejmowały wspólne
dochody małżeńskie, w tym w 3.861.844 (5.460.693 – 1.598.849)
małżeństwach oboje małżonkowie osiągali dochody, a w 1.598.849
małżeństwach tylko jedno z małżonków osiągało dochody;
– 12.674.678 podatników rozliczało się samodzielnie
(23.596.06466 – 10.921.386);
2. przeciętny dochód netto w 2004 r. (po odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne) – 16.045,26 zł (352.951.196.000:
21.997.21567);
3. Odliczenia od dochodu:
65

Dalej: Informacja Ministerstwa Finansów.
Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się według skali podatkowej, po odjęciu podatników, którzy wykazali stratę lub dochód „0”.
67
Podatnicy, którzy wykazali przychody i dochody.
66
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a) strat z lat ubiegłych – 673.073.000 zł
b) ulgi podatkowe – 2.607.680.000 zł, w tym 594.576.000 zł z
tytułu wydatków mieszkaniowych (ulga ta będzie zanikać, bowiem
wykorzystać ja można tylko w przypadku praw nabytych);
4. Przeciętne odliczenie od dochodu z tytułu strat z lat ubiegłych
– 30,60 zł, (673.073.000 : 21.997.215)
5. Przeciętne odliczenie od dochodu z tytułu ulg podatkowych –
118,54 zł, (2.607.680.000: 21.997.215)
6. Przy obliczaniu podatku w wariantach II – VII nie uwzględniano ulg podatkowych – odliczeń od dochodu i od podatku, aczkolwiek w wariantach V – VII ulgi takie mogłyby być przewidziane
(warianty II – VI nie przewidują ulg tego typu)
7. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:
a) dla wariantów I – V - 25.396.676.000 zł68
b) dla wariantu VI – 21.904.633.000 zł69
c) dla wariantu VII – 18.415.129.000 zł70
8. Odliczenie ulgi podatkowej od podatku – 4.041.185.000 zł, w
tym 3.892.556.000 zł ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych (od
1.01.2005 r. ulga ta przestaje praktycznie funkcjonować; odliczeniu
podlegać będą tylko kwoty wydatków poniesionych przed 1 stycznia
2005 r. nie odliczone w rozliczeniach za okres do 31.12.2004 r.; od 1
stycznia 2005 r. wprowadzono nową ulgę – na Internet, z tym że
kwota ulgi wynosi maksymalnie 19% z 760 zł, a więc odliczeniu od
podatku podlegać może maksymalnie 144,40 zł; gdyby przyjąć, ze
każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych skorzysta z tej ulgi wówczas kwota odliczenia od podatku z tego tytułu
wyniosła 144,40 x 21.997.215 = 3.176.397.846 zł);
9. Przeciętne odliczenie ulgi podatkowej od podatku – 183,71 zł
(4.041.185.000 : 21.997.215)
68

W wysokości roku 2004.
86,25% z kwoty 25.396.676.000 zł. Wskaźnik ten wynika ze stosunku
składki z wariantu VI do składki z wariantów I-V.
70
72,51% z kwoty 25.396.676.000 zł. Wskaźnik ten wynika ze stosunku
składki z wariantu VII do składki z wariantów I – V.
69
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10. Dochody z tytułu podatku dochodowego nie uwzględnione
przy wyliczaniu wpływów podatkowych w poszczególnych wariantach (II – VII):
a) 65.364.000 – dochody z karty podatkowej71 (wpływy z tego
tytułu w całości zasilają budżety gminne),
b) 1.279.293.000 – dochody z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego (w całości zasilają budżet państwa),
c) 5.722.770.000 – dochody z podatku dochodowego od podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczających się według stawki 19%,
d) innych dochodów z tytułu podatków zryczałtowanych (ryczałt
od przychodów osób duchownych – w całości zasila budżet państwa;
zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości),
e) 536.275.000 – dochody z podatku dochodowego od dochodów
z kapitałów pieniężnych.
11. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
opłacanego według stawek wynikających ze skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.f. dla wariantu I (rok 2004) –
28.732.608.000 zł (po skorygowaniu o składki na ubezpieczenie
zdrowotne)
12. Wyliczenie podatku dla wariantów II- VII od dochodu netto
16.045,26 zł:
13. Kwot podatku nie zaokrąglano do pełnych dziesiątek groszy.
A. Wariant II (słowacki pełny)
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 16.045,26,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 11.424,00,
c) różnica (a – b) – 4.621,26,
d) podstawa opodatkowania – 4.621,00,
e) stawka podatku – 19%,
71

Zob. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Państwa za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tom II, s. 21.
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f) podatek – 877,99.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 16.045,26,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 11.424,00,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 11.424,00,
d) podstawa opodatkowania – 0,00,
e) stawka podatku – 19%,
f) podatek – 0,00.
Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody:
podatek małżeństwa wynosi podwójną kwotę podatku osoby
rozliczającej się samodzielnie – 1.755,98 zł (877,99 x 2).
B. Wariant III (słowacki niepełny)
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 7.140,00 zł,
c) różnica (a – b) – 8.905,26 zł,
d) podstawa opodatkowania – 8.905,00 zł,
e) stawka podatku – 19%,
f) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1.691,95 zł.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 7.140,00 zł,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 7.140,00 zł,
d) różnica (a – b – c) – 1.765,26 zł,
e) podstawa opodatkowania – 1.765,00 zł,
f) stawka podatku – 19%,
g) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 335,40 zł.
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Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody:
– podatek małżeństwa wynosi podwójną kwotę podatku osoby
rozliczającej się samodzielnie – 3.383,90 zł (1.691,95 x 2).
C. Wariant IV (podatek „liniowy” 15% bez kwot wolnych)
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 0,00 zł,
c) różnica (a – b) – 16.045,26 zł,
d) podstawa opodatkowania – 16.045,00 zł,
e) stawka podatku – 15%,
f) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) 2.406,75 zł.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 0,00 zł,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 0,00 zł,
d) różnica (a – b – c) – 16.045,26 zł,
e) podstawa opodatkowania – 16.045,00 zł,
f) stawka podatku – 15%,
g) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.406,75 zł.
Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody:
– podatek małżeństwa wynosi podwójną kwotę podatku osoby
rozliczającej się samodzielnie – 4.813,50 zł (2.406,75 x 2)
D. Wariant V (dwie stawki podatkowe: 18 i 32% oraz kwoty
wolne od podatku – po 2.800 zł dla podatnika i nieosiągajacego
dochodów współmałżonka)
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 2.800,00 zł,
c) różnica (a – b) – 13.245,26 zł,
d) podstawa opodatkowania – 13.245,00 zł,
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e) stawka podatku – 18%,
f) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.384,10 zł.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 16.045,26 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 2.800,00 zł,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 2.800,00 zł,
d) różnica (a – b – c) – 10.445,26 zł,
e) podstawa opodatkowania – 10.445,00 zł,
f) stawka podatku – 18%,
g) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1.880,15 zł.
Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody:
– podatek małżeństwa wynosi w tym przypadku podwójną kwotę
podatku osoby rozliczającej się samodzielnie – 4.768,20 (2.384,10 x
2).
W przypadku zastosowania ulg podatkowych – jak w wariancie I
(obecnym)72 - kwota podatku wyniesie:
– dla osób rozliczających się samotnie – 2.173,57 zł;
– małżeństwa, w których tylko jedno z małżonków uzyskuje dochody – 1.669,57 zł;
– małżeństwa, w których obydwoje małżonkowie uzyskują dochody – 4.347,14 zł.
E. Wariant VI (brytyjski z kwotą wolną 2.800 zł)
W wariancie VI dochód netto będzie różnił się od dochodu netto
w pozostałych wariantach, bowiem zwolnienie z ubezpieczenia społecznego kwoty równej kwocie wolnej od podatku spowoduje
zmniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne, a tym samym
zwiększeni dochodu netto. Kwota dochodu netto 16.045,26 zł odpowiada w przybliżeniu kwocie przychodu stanowiącej rocznie dwu72

Odliczenie od:
a) dochodu – 30,60 (strata) i 118,54 (ulga),
b) od podatku – 183,71 (ulga).
119

krotność najniższego miesięcznego przychodu pracownika. Stąd
składka na ubezpieczenia społeczne płacona przez podatnika wynosi
3.288,47 zł, a dochód netto 17.087,53 zł (20.376 – 3.288,47).
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 17.087,53 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 2.800,00 zł,
c) różnica (a – b) – 14.287,53 zł,
d) podstawa opodatkowania – 14.288,00 zł,
e) stawka podatku – 19%,
f) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.714,72 zł.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 17.087,53 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 2.800,00 zł,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 2.800,00 zł,
d) różnica (a – b – c) – 11.487,53 zł,
e) podstawa opodatkowania – 11.488,00 zł,
f) stawka podatku – 19%,
g) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.182,72 zł.
Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody:
podatek małżeństwa wynosi w tym przypadku podwójną kwotę
podatku osoby rozliczającej się samodzielnie – 5.429,44 (2.714,72 x
2)
W przypadku zastosowania ulg podatkowych – jak w wariancie I
(obecnym)73 – kwota podatku wyniesie:
– dla osób rozliczających się samotnie – 2.502,51 zł;
– małżeństwa, w których tylko jedno z małżonków uzyskuje dochody – 1.970,51 zł;
– małżeństwa, w których obydwoje małżonkowie uzyskują dochody – 5.005,02 zł.

73

Odliczenie od:
a) dochodu – 30,60 (strata) i 118,54 (ulga).
b) od podatku – 183,71 (ulga).
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F. Wariant VII (brytyjski (z kwotą wolną 5.600 zł)
W wariancie VII dochód netto będzie różnił się od dochodu netto
w pozostałych wariantach, bowiem zwolnienie z ubezpieczenia społecznego kwoty równej kwocie wolnej od podatku spowoduje
zmniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne, a tym samym
zwiększeni dochodu netto. Kwota dochodu netto 16.045,26 zł odpowiada w przybliżeniu kwocie przychodu stanowiącej rocznie dwukrotność najniższego miesięcznego przychodu pracownika. Stąd
składka na ubezpieczenia społeczne płacona przez podatnika wynosi
2.764,59 zł, a dochód netto 17.611,41 zł (20.376 – 2.764,59)
Podatnik rozliczający się samodzielnie:
a) dochód netto – 17.611,41 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 5.600,00 zł,
c) różnica (a – b) – 12.011,41 zł,
d) podstawa opodatkowania – 12.011,00 zł,
e) stawka podatku – 19%,
f) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 2.282,09 zł.
Małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków osiąga dochody:
a) dochód netto – 17.611,41 zł,
b) kwota wolna od podatku (podatnik) – 5.600,00 zł,
c) kwota wolna od podatku (małżonek) – 5.600,00 zł,
d) różnica (a – b – c) – 6,411,41 zł,
e) podstawa opodatkowania – 6.411,40 zł,
f) stawka podatku – 19%,
g) podatek (przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1.218,16 zł.
Małżeństwo, w którym obydwoje małżonków osiąga dochody
– podatek małżeństwa wynosi w tym przypadku podwójną kwotę
podatku osoby rozliczającej się samodzielnie – 4.564,18 (2.282,09 x
2).

121

W przypadku zastosowania ulg podatkowych – jak w wariancie I
(obecnym)74 – kwota podatku wyniesie:
• dla osób rozliczających się samotnie – 2.070,07 zł;
• małżeństwa, w których tylko jedno z małżonków uzyskuje dochody – 1.006,07 zł;
• małżeństwa, w których obydwoje małżonkowie uzyskują dochody – 4.140,14 zł.
Dochody podatkowe w poszczególnych wariantach
A. Wariant I
Dochody z podatku dochodowego w 2004 r. wyniosły –
28.732.608.000 zł (Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.;
Warszawa, sierpień, 2005 r.).
B. Wariant II
12.680.000 x 877,99 – 11.132.913.200;
3.860.000 x 0 – 0;
1.600.000 x 0 – 0;
razem – 11.132.913.200;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu –
25.396.676.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zmniejszenie) – (-28.732.608.000); (wynika z faktu, że
składka na ubezpieczenia zdrowotne odliczana jest od podatku do
jego wysokości).
C. Wariant III
12.680.000 x 1.691,95;
21.453.926.000;
3.860.000 x 3.383,90 – 13.061.854.000;
1.600.000 x 335,40 – 536.640.000;
– razem – 35.052.420.000;
74

Odliczenie od:
a) dochodu – 30,73 (strata) i 118,54 (ulga),
b) od podatku – 183,71 (ulga).
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– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu
25.396.676.000;
– dochody z podatku dochodowego – 9.655.744.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zmniejszenie) – (- 19.076.864.000).
D. Wariant IV
12.680.000 x 2.406,75;
30.517.590.000;
3.860.000 x 4.813,50 – 18.580.110.000;
1.600.000 x 2.406,75 – 3.850.800.000;
– razem – 52.948.500.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu
25.396.676.000;
– dochody z podatku dochodowego – 27.551.824.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zmniejszenie) – (- 1.180.784.000).
E. Wariant V
bez zastosowania ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.384,10 – 30.230.388.000;
3.860.000 x 4.768,20 – 18.405.252.000;
1.600.000 x 1.880,15 – 3.008.240.000;
– razem – 51.643.880.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu
25.396.676.000;
– dochody z podatku dochodowego – 26.247.204.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zmniejszenie) – (- 2.485.404.000);
z zastosowaniem ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.173,57 – 27.560.867.600;
3.860.000 x 4.347,14 – 16.779.960.400;
1.600.000 x 1.669,57 – 2.671.312.000;
– razem – 47.012.140.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu
25.396.676.000;
– dochody z podatku dochodowego – 21.615.464.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
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–

–

–

–

– różnica (zmniejszenie) – (- 7.117.144.000).
F. Wariant VI
bez zastosowania ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.714,72 – 34.422.649.600;
3.860.000 x 5.429,44 – 20.957.638.400;
1.600.000 x 2.182,72 – 3.492.352.000;
– razem – 58.872.640.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu –
21.904.633.000;75
– dochody z podatku dochodowego – 36.968.007.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zwiększenie) – (8.235.399.000);
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 5.238.700.000;76
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia
zdrowotne – 3.714.624.000;77
– wynik (zmniejszenie) – (- 717.925.000);
z zastosowaniem ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.502,51 – 31.731.826.800;
3.860.000 x 5.005,02 – 19.319.377.200;
1.600.000 x 1.970,51 – 3.152.816.000;
– razem – 54.204.020.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu –
21.904.633.000;78
– dochody z podatku dochodowego – 32.299.387.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000
– różnica (zwiększenie) – (3.566.779.000);
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 5.238.700.000;79
75

Zob. przypis 68.
Zob. przypis 54.
77
Zob. przypis 54 i 56.
78
Zob. przypis 68.
79
Zob. przypis 54.
76
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– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia
zdrowotne – 3.714.624.000;80
– wynik (zmniejszenie) – (- 5.386.545.000).
G. Wariant VII
bez zastosowania ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.282,09 – 28.936.901.200;
3.860.000 x 4.564,18 – 17.617.734.800;
1.600.000 x 1.218,16 – 1.949.056.000;
– razem – 48.503.692.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu –
18.415.129.000;81
– dochody z podatku dochodowego – 30.088.563.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zwiększenie) – (1.355.955.000);
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 10.477.500.000;82
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia
zdrowotne – 7.429.440.000;83
– wynik (zmniejszenie) – (- 16.550.985.000);
z zastosowaniem ulg podatkowych:
12.680.000 x 2.070,07 – 26.248.487.600;
3.860.000 x 4.140,14 – 15.980.940.400;
1.600.000 x 1.006,07 – 1.609.712.000;
– razem – 43.839.140.000;
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu –
18.415.129.000;84
– dochody z podatku dochodowego – 25.424.011.000;
– dochody podatkowe w wariancie I – 28.732.608.000;
– różnica (zmniejszenie) – 3.308.597.000;

80

Zob. przypis 54 i 56.
Zob. przypis 69.
82
Zob. przypis 54 i 56.
83
Zob. przypis 54 i 56.
84
Zob. przypis 69.
81
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– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 10.477.500.000;85
– zmniejszenie wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia
zdrowotne – 7.429.440.000;86
–wynik (zmniejszenie) (- 21.215.537.000).

85
86

Zob. przypis 54 i 56.
Zob. przypis 54 i 58.
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