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DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ
PO RAZ DWUDZIESTY PIERWSZY

Idea „Dnia Wolności Podatkowej” narodziła się Sta-
nach Zjednoczonych. Pierwszy raz został obliczony  
w  1900 roku i  przypadł na koniec stycznia. Wtedy to 
koszty rządu (federalnego i stanowych), jak nazywał te 
wydatki profesor Milton Friedman, wynosiły 2 procent 
ówczesnego PKB! 

W  Polsce od 1994 roku Dzień Wolności Podatkowej 
oblicza nasz instytut. Dzień Wolności Podatkowej jest 
symboliczną datą, kiedy przestajemy przymusowo pra-
cować na potrzeby rządu i zaczynamy pracować dla sie-
bie i dla naszych rodzin.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy stosu-
nek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet 
państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) 
do Produktu Krajowego Brutto.

Dane pochodzą z  uzasadnienia do budżetu opraco-
wywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowa-
ne z danymi Eurostatu oraz innych oficjalnych źródeł. 



KLASYCZNE ZASADY PODATKOWE!

!
Według Adama Smitha:!

!
1. Poddani powinni przyczyniać się do utrzymywania rządu w jak 

najściślejszym stosunku do ich możliwości.&

2. Podatek powinien być określony, a nie dowolny.&

3. Podatek powinno się ściągać w taki sposób, by podatnikowi było jak 

najdogodniej go zapłacić.&

4. Każdy podatek powinien być tak pomyślany, by suma, jaką zabiera z 

kieszeni ludności, lub do tych kieszeni nie dopuszcza, w 

najmniejszym stopniu przekraczała kwotę, jaką podatek ten wnosi do 

skarbu państwa.&

!
!

Według Jana Baptysty Saya:!

!
Najlepsze podatki, a raczej najmniej złe, są następujące:&

1. Najbardziej umiarkowane pod względem ilości.&

2. Te, które pociągają za sobą najmniej ciężarów i nie przytłaczają 

podatnika bez żadnej korzyści dla skarbu.&

3. Te, których ciężar jest sprawiedliwie rozłożony.&

4. Te, które najmniej szkodzą produkcji.&

5. Te, które raczej sprzyjają, niż sprzeciwiają się zasadom moralności, to 

znaczy & obyczajom pożytecznym dla społeczeństwa.&
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Wprowadzenie

Polska w „Paying Taxes. The Global Picture” na 2014 rok znalazła się 
na 113. pozycji1.

Autorzy raportu przebadali systemy w 189 krajach. Jak zwykle pod 
uwagę brali trzy kryteria: 
z liczbę płatności podatkowych w ciągu roku, 
z czas, jaki firma musi poświęcić na wypełnienie formalności podat-

kowych,
z całkowitą wysokość obciążeń podatkowych. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem 
Polska zanotowała wzrost o  jedno 
miejsce. Według autorów rankingu 
przeciętna firma w  kraju jest zobo-
wiązana uiścić 18 płatności podatko-
wych w  ciągu roku, poświęcając na 
rozliczenie z  fiskusem 286 godzin, 
natomiast całkowita stawka podatko-
wa sięga 41,6 procent. W porównaniu 
do średniej europejskiej w  warun-
kach polskich wyjątkowo uciążliwe 
są liczby rozmaitych świadczeń po-
datkowych oraz czas potrzebny do 
ich uiszczenia – w  krajach UE/EFTA 
przedsiębiorca zobowiązany jest iścić 
13 płatności, na co potrzebuje prze-
ciętnie 179 godzin. Natomiast uśred-
niona całkowita wysokość obciążeń 
podatkowych w  Europie wynosi  
41,1 procent czyli niemal identycznie, 
jak w przypadku Polski. 

1 Paying Taxes 2014: The Global Picture, PwC
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Nasz kraj znajduje się również pośrodku skali obciążeń podatko-
wych wśród państw Starego Kontynentu – jednakowy dystans dzieli 
Polskę tak od Chorwacji z  niespełna 20-procentowym opodatkowa-
niem, jak i od Włoch, gdzie odsetek podatkowy sięga 65,8 procent.

Od początku naszej działalności dostrzegaliśmy znaczenie systemu 
podatkowego dla normalnego funkcjonowania gospodarki oraz całe-
go państwa i dlatego stał się on jednym z głównych tematów naszych 
badań.

Widząc narastające obciążenie podatkowe, a  także fakt, że więk-
szość ludzi nie zdaje sobie sprawy z prawdziwej wysokości podatków, 
które płacimy, zaczęliśmy w  1994 roku obliczać i ogłaszać „Dzień Wol-
ności Podatkowej”. Jest to symboliczny dzień, w którym Polacy prze-
stają zarabiać na utrzymanie rządu, a zaczynają na własne.

System podatkowy w  Polsce przez cały ten czas był pośpiesznie 
zmieniany, aż w ogóle przestał przypominać „system”, gdyż jego ele-
menty przestały być koordynowane. Nie chodzi więc już tylko o nad-
mierną wysokość obciążeń nakładanych przez rząd, lecz o to, że cią-
głe zmiany przepisów, ich skomplikowanie i zależność od interpretacji 
sprawiły, że są one przeszkodą w życiu społecznym i gospodarczym.

Przez wrogi podatkowo system tracą zwykli podatnicy, tracą firmy, 
traci wreszcie sam rząd. Potrzeby zmiany tego stanu rzeczy nie pod-
waża już nikt. Zdaniem Centrum im. Adama Smitha nie ma już czego 
naprawiać – system podatkowy trzeba stworzyć od nowa.

Nasze Centrum od ponad dekady propaguje koncepcje zupełnie 
nowego systemu. Proponowane rozwiązania wynikają z  dokładnej 
i wieloletniej analizy systemowej dotychczasowych przepisów, zarów-
no pod względem legislacyjnej poprawności, jak i ich skutków ekono-
micznych. Dlatego nasza propozycja obejmuje nie tylko podatki, ale 
całość dochodów państwa, w  tym zwłaszcza opodatkowanie pracy 
w postaci m.in. składki na ZUS.
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Dzień Wolności Podatkowej 2014

Centrum im. Adama Smitha już po raz dwudziesty pierwszy ogła-
sza Dzień Wolności Podatkowej w  Polsce. To symboliczny moment, 
w którym statystyczny obywatel przestaje wreszcie pracować na rzecz 
rządu (płacąc wszystkie nałożone na niego podatki, nie tylko podatek 
PIT i VAT) i zaczyna pracować dla siebie i swojej rodziny. 

W 2014 roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 14 czerwca. Od 
tego dnia przestajemy płacić rządowi, rozpoczynając tym samym za-
robek wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Data ta wynika z udziału sektora wydatków publicznych w Produk-
cie Krajowym Brutto, o przewidywanej przez GUS i OECD wysokości 
1 704,4 mld PLN. Wyniesie on w bieżącym roku według przedstawio-
nych przez rząd planów ponad 44,99 procent, a  więc będzie ciągle 
jednym z najwyższych w ostatnich latach. Oznacza to, że obywatele 
pracują na potrzeby rządu prawie połowę roku, czyli ponad 165 dni. 
W tym roku szczególnie trudno było nam uchwycić wszystkie, a przy-
najmniej wszystkie istotne, wydatki publiczne, ze względu na ich duże 
rozproszenie. W tym kontekście warto zauważyć, że sam Bank Gospo-
darstwa Krajowego prowadzi co najmniej 10 tzw. funduszy celowych. 
Z funduszy tych finansowanych jest szereg wydatków rządowych, np. 
Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) i  Krajowy Fundusz Kolejowy (KFK) 
– odpowiednio 2,942 mld PLN oraz 0,049 mld PLN, a  ich struktura 
(stosunek długu zewnętrznego do dotacji budżetowej) nie jest znany. 
Tylko KFD dysponuje, w zależności od źródła informacji, kwotą około  
15 mld PLN, co istotnie może wpłynąć na końcowe wartości wydat-
ków publicznych. Do grupy „ukrytych” wydatków rządowych zaliczyć 
można również działania w ramach programu Polskie Inwestycje Roz-
wojowe (PIR). Według zapowiedzi premiera D. Tuska w bieżącym roku 
w ramach programu zostaną zainwestowane łącznie 4 mld PLN, głów-
nie w sektorze energetycznym. 

Podsumowując, do deklarowanych wprost wydatków publicznych 
741,077 mld PLN należy dodać transfery do KFD, KFK, PIR oraz rozcho-
dy z tytułu prywatyzacji (10,5 mld PLN), a także refundację dla Fun-
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duszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekazania składek do OFE 
(8,2 mld PLN). Łącznie szacowana kwota wydatków publicznych wy-
niesie zatem 766,8 mld PLN. 

L.p. Danina
Udział w środkach sektora 

finansów publicznych

1.
Daniny obciążające pracę i przedsiębiorczość 
(ZUS, FP, NFZ, PIT)

37,43%

2. Daniny obciążające konsumpcję (VAT, akcyza) 26,05%
3. Środki z UE 11,71%
4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 4,40%
5. Pozostałe dziesiątki danin 20,40%

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013

Tabela 1. Planowana struktura środków publicznych w Polsce w 2014 roku

Wykres 1. Planowana struktura środków publicznych w Polsce w 2014 roku

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013.
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L.p. Danina Kwota (w mld PLN) Suma częściowa
1. składki na ZUS, NFZ, FP, FGŚP i inne 177,52

255,40
2. PIT 77,88
3. VAT 101,42

177,784. VAT od akcyzy 14,28
5. akcyza 62,08
6. UE 79,91 79,91
7. CIT 30,04 30,04
8. pozostałe 139,19 139,19
9. ogółem 682,33 682,33

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013 

Tabela 2. Planowana szczegółowa struktura środków publicznych w Polsce  
w 2014 roku

L.p. Wydatki Udział w wydatkach sektora 
finansów publicznych

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37,86%
2. Wydatki majątkowe 12,83%
3. Obsługa długu publicznego 5,33%
4. Środki własne UE 2,32%
5. Pozostałe wydatki 41,65%

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013

Tabela 3. Planowana struktura wydatków publicznych w Polsce w 2014 roku

Tabela 4. Planowana szczegółowa struktura wydatków publicznych w Polsce 
w 2014 roku

L.p. Danina Kwota (w mld PLN) Suma częściowa

1. Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych (wprost) 282,10

290,30
2. OFE 8,20
3. Wydatki majątkowe (wprost) 80,90

98,39
4. Rozchody prywatyzacyjne 10,50
5. KFD i KFK 2,99
6. Program Inwestycje Polskie 4,00
7. Obsługa długu publicznego 40,90 40,90
8. Środki własne UE 17,80 17,80
9. Pozostałe wydatki 319,40 319,40

10. ogółem 682,33 766,79

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013
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Wykres 2. Planowana struktura wydatków publicznych w Polsce w 2014 roku

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014. Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

Przypomnijmy, że budżet nie jest bytem samoistnym, a  każdy 
wydatek jest wyłącznie konsekwencją wcześniej podjętych decyzji 
politycznych.

Indeks, jakim jest „Dzień Wolności Podatkowej”, najlepiej pokazuje 
faktyczną wysokość opodatkowania pracy obywateli, która jest źró-
dłem bogactwa ich i  narodu. Inaczej niż większość pobieżnych ob-
serwacji, które często ograniczają się do analizy podatków dochodo-
wych, wielkość ta zawiera w sobie również inne, często niewidoczne 
dla zwykłego obywatela podatki, takie jak akcyza czy VAT oraz tzw. 
składki, jak składka ZUS, zdrowotna czy pozostałe. Ujmuje również 
dług publiczny, który jest też podatkiem, tyle że odłożonym w czasie, 
ale już obecnie ponoszonym przez obywateli.

Na koniec 2013 roku według UE dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych wynosił 932,5 mld PLN (57,1 procent PKB).
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Dzień Wolności Podatkowej
na przestrzeni ostatnich lat

Od 1994 roku, kiedy po raz pierwszy Centrum im. Adama Smitha 
wyliczyło dla Polski „Dzień Wolności Podatkowej”, niewiele się zmie-
niło w zakresie łącznych obciążeń podatkowych. Różnica między naj-
wcześniejszą a najpóźniejszą datą wynosi jedynie 20 dni. Biorąc pod 
uwagę, że obywatele pracują ponad 160 dni na opłacenie wszystkich 
wydatków rządu, to różnica ciągle jest zbyt mała. Jedynie w  trzech 
okresach od 1994 roku Polacy mogli się cieszyć ze zmniejszenia udzia-
łu wydatków publicznych w Produkcie Krajowym Brutto. Działo się tak 
w latach: 1995–1998, 2002–2004 i 2006–2008.

Od roku 1997 „Dzień Wolności Podatkowej”, wypada w  okolicach 
20 czerwca. Niewielkie reformy, takie jak obniżenie składki rentowej, 
czy też wprowadzenie dwóch stawek podatku dochodowego dla oby-
wateli w wysokości 18 procent i 32 procent, nie przyniosły zauważal-
nych i   pożądanych efektów. Zmniejszenie obciążenia podatkowego 
obywateli w jednym obszarze jest zwykle „wyrównywane” przez pod-
niesienie opodatkowania w innych obszarach oraz dołożenie nowych 
wymagań wobec podatników, jak np. rozszerzanie obowiązku posia-
dania kas fiskalnych czy wprost – podniesienie opodatkowania.

Od trzech lat obserwujemy dynamiczny wzrost faktycznego opo-
datkowania obywateli (po ok. 100 mld zł rocznie), przede wszystkim 
poprzez zwiększanie zadłużenia zaciąganego przez rząd. Istotnym 
elementem wydatków publicznych jest obsługa zadłużenia publicz-
nego. W związku z zadłużeniem rządu ponosimy rocznie koszt w wy-
sokości ok. 40 mld PLN, a więc każdy obywatel pracuje prawie dziesięć 
dni rocznie na obsługę długów, które i tak będą musiały zapłacić jego 
dzieci.

Podkreslić nalećy, że w strukturze dochodów sektora finansów pu-
blicznych nie obserwujemy gwałtownych zmian. Nadal najwięcej pła-
ci sie danin obciążajacych pracę, przedsiebiorczość i świadczenia spo-
łeczne. Ich poziom ma się praktycznie nie zmienić.
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Maleją wpływy z VAT, coraz mniej jest kluczowych źródeł dochodów.
Znów potwierdza się prawidlowość, ze co najmniej 80% dochodów 
publicznych pochodzi z co najwyżej 20% źródeł.

Propozycja zmiany systemu podatkowego

Polska nie posiada zbyt wiele kapitału. Jej bogactwem są za to zaso-
by pracy i przedsiębiorczości – większe niż gdziekolwiek indziej w Eu-
ropie. Praca zaś jest w  wielu przypadkach jedynym czynnikiem, do 
którego odwołać się może przedsiębiorca. Jeśli przyjrzeć się strukturze 
dochodów publicznych – a będziemy tu rozpatrywać wszystkie rodzaje 
danin, bez względu na ich formalną definicję – a więc jeśli przyjrzeć się 
tej strukturze, nie sposób nie zauważyć, że 30 procent wpływów (blisko 
trzecia część!) pochodzi z bezpośredniego opodatkowania pracy podat-
kiem PIT i pozapodatkowymi obciążeniami płac (ZUS, FP, FGŚP, PFRON 
itp.). W odniesieniu do płacy netto łączne obciążenia sięgają 90 procent. 
Praca jest przedmiotem podatkowej dyskryminacji, jest traktowana jak 
najgorszy towar akcyzowy – jak tytoń czy alkohol. Ofiarą tej sytuacji pa-
dają przede wszystkim te przedsiębiorstwa, w których podstawowym 
czynnikiem produkcji jest praca. Są to w naszym przypadku przeważnie 
małe firmy. Te firmy, które w pierwszej połowie tamtej dekady utworzy-
ły w Polsce kilka milionów miejsc pracy. I które dzisiaj miejsca te tracą.

Trzeba koniecznie zmniejszyć obciążenia pracy – przynajmniej 
o połowę. Byłby to poziom bliski punktowi wyjścia w roku 1990. Ale 
oznacza to przecież kilkunastoprocentowy uszczerbek w dochodach 
publicznych; uszczerbek, który trzeba w jakiś sposób skompensować.

Tak oto dobrnęliśmy do kwestii postawionej w tytule: jakie podatki 
powinniśmy płacić? Postulat znaczącego obniżenia kosztów pracy po-
ciąga bowiem za sobą konieczność przebudowy całego systemu do-
chodów publicznych. Rozpocząć to dzieło musi ocena poszczególnych 
danin, zakończyć – zaprojektowanie systemu alternatywnego. Trzeba 
w tym miejscu powtórzyć za mądrym Janem Baptystą Sayem: nie ma 
dobrych podatków, są tylko mniej złe. Co do mnie, rozszerzyłbym ten po-
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dział o podatki okrutne i głupie. Horrendalnie wysokie podatki i składki 
obciążające pracę to daniny okrutne, ponieważ odbierają ludziom pra-
cę i  skazują ich na upokarzający status klienta opieki społecznej. Po-
datek głupi to ten, który każe właścicielom samochodów osobowych 
montować w autach żelazne kraty – tak jakby mieli w nich na co dzień 
przewozić dzikie zwierzęta, chociaż, dalibóg!, nigdy nie przewiozą choć-
by kota. Głupi podatek to podatek od dochodów firm, czyniący cnotę 
z poniesionych kosztów; podatek, który sprawia, że upragnionym wyni-
kiem bilansu firmy jest strata. Podatek niemądry to podatek VAT nakła-
dany na małe firmy; podatek bardzo trudny i kosztowny; podatek tym 
się charakteryzujący, że każde jego rozszerzenie podmiotowe wiąże się 
z ubytkiem w dochodach fiskalnych. Zmiana systemu musi być podpo-
rządkowana postulatowi zmniejszenia obciążeń nakładanych na pracę, 
uproszczenia podatków płaconych przez firmy najmniejsze i likwidacji 
podatków jaskrawo szkodliwych. Likwidacja podatku od dochodów 
firm czy ograniczenie zakresu podmiotowego VAT do większych przed-
siębiorstw nie przyniosłaby istotniejszego uszczerbku w dochodach fi-
skalnych, zaowocowałaby za to z pewnością racjonalniejszym wykorzy-
staniem ograniczonych zasobów. Inaczej ma się sprawa z postulatem 
silnego zmniejszenia kosztów pracy. Ich obniżenie o połowę wymaga-
łoby wypełnienia uszczerbku w dochodach nałożeniem nowych podat-
ków – „mniej złych”. Mógłby to być np. podatek od obrotów firm wyso-
kości 1–2 punktów procentowych czy podatek od wartości ich majątku, 
również jedno- czy dwuprocentowy. 

Zrozumiałe, że zmiany tu postulowane, zmiany idące tak daleko, 
w  niektórych przypadkach nieznające precedensów, byłyby bardzo 
trudne do przeprowadzenia. Są konieczne, ale czy są możliwe? Odpo-
wiedzi nie sposób udzielić. Trzeba się liczyć z oporem grup interesu, ale 
i  z  oporem materii wynikającym z  obawy przed jakąkolwiek zmianą. 
Pewne jest jednak, że projekt polityczny musi być poprzedzony kon-
cepcją intelektualną. Jej przygotowaniu stanąć mogą na przeszkodzie 
wyłącznie brak odwagi lub niedostatek samodzielności w myśleniu.

Krzysztof Dzierżawski,
tekst z 3 października 2002 roku 
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NOWY SYSTEM DOCHODÓW PUBLICZNYCH

Przedstawiany tu projekt gruntownej przebudowy systemu do-
chodów publicznych bierze za punkt wyjścia absolutną i nieodzowną 
konieczność obniżenia kosztów pracy – ściślej mówiąc, pozapłacowej 
ich części. Nominalne obciążenie płacy netto w Polsce sięga 70 pro-
cent jej wysokości. W tym, w tym przede wszystkim, upatrujemy naj-
ważniejszą przyczynę społecznej katastrofy bezrobocia.

Z drugiej strony, dochody fiskalne pochodzące z bezpośredniego 
opodatkowania stanowią ponad 30 procent dochodów sektora pu-
blicznego ogóle. Naszym zamiarem jest obniżenie efektywnego opo-
datkowania pracy przynajmniej o połowę. Oznacza to jednak ubytek 
kilkunastu procent dochodów publicznych; ubytek, który dla utrzy-
mania względnej równowagi sektora publicznego musi być skompen-
sowany dochodami z innych podatków. 

Zatem – sam zamiar znaczącego obniżenia opodatkowania pracy 
wymusza konieczność zasadniczej, fundamentalnej przebudowy sys-
temu dochodów publicznych. Oto najważniejsze jego elementy:

Opodatkowanie pracy

W miejsce dotychczasowych obciążeń – podatku PIT od docho-
dów z  pracy i  składek na fundusze celowe – wprowadzamy jeden 
zintegrowany podatek nakładany na wynagrodzenia. Jego wysokość 
wyniesie 25 procent płacy netto. Tak silna redukcja stawki podatko-
wej – nominalnie z poziomu ok. 85 do 25 punktów – wymagać będzie 
całkowicie nowego podejścia do kwestii źródeł finansowania świad-
czeń społecznych (Ten problem omówimy w dalszej części opraco-
wania). Będzie to podatek płaski, bez jakichkolwiek ulg, wyłączeń 
i kwot wolnych. Oznacza to, że podatek o takiej konstrukcji można 
zdepersonalizować, ponieważ stawka podatkowa jest zawsze taka 
sama i nie zależy od łącznej wielkości dochodów z pracy. Ponieważ 
podatek płacony jest u źródła (płatnikiem jest pracodawca), można 
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opodatkować sumę wynagrodzeń, nie dbając, ile wynoszą składają-
ce się na nią poszczególne wynagrodzenia. Ostatecznie, nieco rzecz 
upraszczając, opodatkowany będzie łączny fundusz płac, a nie do-
chód indywidualnego pracownika. Opodatkowanie obejmowało-
by wszelkie wynagrodzenia, bez względu na charakter umowy, na 
podstawie której byłyby one wypłacane. Zgłoszone do opodatkowa-
nia wynagrodzenia stanowiłyby podstawę do określania wysokości 
świadczeń z  systemu zabezpieczenia społecznego (emerytur, rent, 
zasiłków chorobowych).

Nowe podatki

W miejsce utraconych dochodów z opodatkowania pracy wprowa-
dzamy dwa podatki dzisiaj w systemie podatkowym zasadniczo nie-
obecne: podatek od obrotu oraz podatek od kapitału własnego firm. 
Oba miałyby bardzo niskie stawki, rzędu 1-2 procent, i oba odnosiłyby 
się do firm większych rozmiarów. 

Nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe – pisał Jan Baptysta 
Say. Nie zamierzamy nikomu wmawiać, że nowe podatki są dla firm 
korzystne. Oczywiście nie są! Ale stoimy wobec konieczności wyboru 
mniejszego zła – albo utrzymamy horrendalnie wysokie opodatkowa-
nie pracy, albo opodatkujemy promilowymi stawkami inne czynniki 
produkcji. Tertium non datur.

VAT

Zamierzamy rozszerzyć podstawową stawkę podatku VAT, zacho-
wując przywileje tych tylko obszarów, które narzucone są przez regu-
lacje Unii Europejskiej. VAT jest podatkiem szczególnym: daje podatni-
kowi prawo do występowania o zwrot tej jego części, którą wcześniej 
zapłacił w cenie zakupionych dóbr i usług. Ta konstrukcja otwiera pole 
do nadużyć i pospolitych przestępstw, których ofiarą pada Skarb Pań-
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stwa. Jedynym sposobem na ograniczenie tego procederu, którego 
rozmiarów można się tylko domyślać, jest skrupulatna kontrola skar-
bowa. Żeby mogła być ona skuteczna i efektywna, konieczne jest dra-
styczne ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do korzystania 
z prawa odliczania podatku. Przyjmujemy rozwiązanie, które nikogo 
z  korzystania z  tego prawa nie wyklucza: podatnikiem może zostać 
każdy – pod warunkiem że podda się rygorom koniecznym dla sku-
tecznej kontroli.

Systemy podatkowe dla małych i dużych firm  
– konieczność rozróżnienia

Podatki powinny być proste – ten postulat nie budzi wątpliwości. 
A jednak … Zdarzają się podatki, które z natury są skomplikowane – 
VAT do tej właśnie kategorii należy; są takie, których konstrukcja jest 
co prawda prosta, ale sposób określania podstawy opodatkowania 
jest za to wielopiętrowo skomplikowany – tak jest w przypadku po-
datku CIT.

Konstruktorzy systemu dochodów publicznych prędzej czy później 
staną wobec nieuchronnego dylematu: 
z czy objąć powszechnym systemem wszystkich podatników – wte-

dy podatki trudne i skomplikowane obejmą z natury rzeczy także 
tych, którzy nie posiadają zdolności do ich obsłużenia lub

z czy podzielić zbiór podatników na dwie kategorie, z których pierw-
sza, obejmująca małe firmy, korzystałaby w pełni z systemu uprosz-
czonego; zaś druga, dla której postulat prostoty nie jest aż tak istot-
ny, składałaby się z podmiotów o większych rozmiarach.
Zdrowy rozsądek nakazuje przyjąć drugie rozwiązanie, przy świa-

domości, że naruszona będzie tym samym zasada równości podatni-
ków, do której skądinąd przywiązujemy wielką wagę.
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Podatki dla małych firm

Zdecydowaliśmy się przyjąć tu rozwiązanie radykalnie proste: małe 
firmy obciążone byłyby jednolitym i powszechnym podatkiem kwo-
towym, mającym charakter opłaty rejestracyjnej. Nie da się bowiem 
znaleźć prostego i  uniwersalnego klucza, pozwalającego względnie 
precyzyjnie rozróżnić podatników pod względem ich „zdolności po-
datkowej”. Opłata rejestracyjna byłaby jednocześnie podstawą dla ob-
jęcia właściciela firmy ubezpieczeniem społecznym.

Małe firmy płaciłyby ponadto podatek od wynagrodzeń swoich 
pracowników na zasadach opisanych wcześniej. 

Firmy małe nie byłyby płatnikami podatku VAT z racji jego skompli-
kowanej natury, wymagającej kosztownej obsługi po stronie podatni-
ka, oraz ograniczonych możliwości kontroli podatkowej. To oznacza, 
że małe firmy byłyby traktowane jak końcowe ogniwo łańcucha VAT, 
jak ten, kto go de facto ostatecznie płaci – jak konsument. Nie pono-
siłyby kosztów obsługi skomplikowanego podatku, ale też nie mogły-
by korzystać z przywileju odliczania podatku zapłaconego wcześniej 
przy okazji zakupu dóbr i usług.

W miarę zwiększania rozmiarów firmy korzyści ze zwolnienia z VAT 
stawałyby się coraz mniejsze, by – wreszcie – zamienić się w obciąże-
nie skłaniające podmioty gospodarcze do przyjęcia statusu płatnika 
VAT. Przyjęcie tego statusu wiązałoby się z rygorami dającymi z jednej 
strony możliwość skutecznej kontroli, z drugiej – możliwość efektyw-
nego dochodzenia roszczeń przez urzędy skarbowe. Tak więc płatni-
kiem podatku VAT mógłby zostać każdy – po wypełnieniu określonych 
warunków.

Podatki dla dużych firm

Duże firmy płaciłyby podatki bardziej skomplikowane, ponieważ 
ich wewnętrzna struktura sprawia, że dysponują – ze względów po-
zafiskalnych – aparatem pozwalającym bez dodatkowych nakładów 
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na obsługę bardziej złożonych procedur. Tak więc duże firmy (albo 
przynajmniej: firmy większych rozmiarów) byłyby obciążone:
z podatkiem VAT, jednolitym i  powszechnym przedmiotowo, z  od-

stępstwami od tej zasady wynikającymi jedynie z wiążących Polskę 
dyrektyw UE;

z podatkiem od wartości sprzedaży w wysokości 1 procent; podatku 
mającego charakter obrotowy, z podstawą opodatkowania tożsa-
mą z podstawą opodatkowania podatkiem VAT;

z podatkiem od funduszu wynagrodzeń wysokości 25 procent tego 
funduszu;

z podatkiem akcyzowym na zasadach dzisiaj obowiązujących.

Filozofia finansowania świadczeń społecznych

Koszty pracy są w Polsce zbyt wysokie. To one generują bezro-
bocie – nie ma w tej kwestii sporu. Ale sama konstatacja nie wystar-
czy przecież, żeby sytuacja mogła się zmienić na lepsze. Jeśli kosz-
ty pracy są za wysokie – trzeba je zmniejszyć. W  tym momencie 
stajemy jednak w obliczu sprzeczności między dwiema konieczno-
ściami: koniecznością uwolnienia pracy od nadmiernych obciążeń 
oraz koniecznością finansowania z  tych obciążeń świadczeń spo-
łecznych, przede wszystkim rent i emerytur. Mogłoby się wydawać, 
że sprzeczność ta ma charakter nieusuwalny. W pewnym sensie tak 
jest, ponieważ sprzeczność jest nieuniknioną konsekwencją prze-
mian demograficznych i  ich wpływu na funkcjonujący w  Europie 
system ubezpieczeń społecznych. W jego ramach sprzeczność jest 
w  istocie nieusuwalna. Logika sytemu zakłada, że wypłaty świad-
czeń w  całości, lub prawie w  całości, finansowane są ze składek 
ubezpieczeniowych. Jeśli chcemy – równocześnie – obniżyć obcią-
żenia pracy i  utrzymać poziom wypłacanych świadczeń, musimy 
tę logikę zakwestionować. Bez względu na to, jak trudna byłaby 
decyzja o zasadniczej zmianie trybu finansowania świadczeń spo-
łecznych, jest ona absolutnie konieczna i nieodzowna. Sama zmia-
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na – w  przyjętym przez nas rozwiązaniu – polega na przeniesie-
niu ciężaru finansowania systemu ubezpieczeniowego w  całości 
i wyłącznie do budżetu państwa. Są w tym względzie precedensy: 
w Polsce w takim trybie finansuje się wypłaty rent i emerytur sę-
dziów, prokuratorów i służb mundurowych; w Danii – powszechny 
system emerytalny ma taki właśnie charakter.

W nowym systemie dochodów publicznych 25-procentowy poda-
tek nakładany na wynagrodzenia będzie dochodem budżetu, a fun-
dusze czerpiące dotąd swoje dochody z opodatkowania pracy zosta-
ną ich całkowicie pozbawione.

Jest to element szerszej strategii w odniesieniu do sektora finan-
sów publicznych, przyjętej w  tej koncepcji, a  polegającej na dra-
stycznym ograniczeniu autonomii pozabudżetowych elementów 
sektora publicznego – wszelkiego rodzaju funduszy, agencji i fun-
dacji, których dochody będą mogły w przyszłości pochodzić w ca-
łości i wyłącznie z dotacji budżetowej; same zaś te instytucje – o ile 
nie zostaną zlikwidowane – będą poddane rygorom gospodarki 
budżetowej.

Dochody samorządu terytorialnego

Przy okazji zmian tak głębokich zamierzamy zmienić także struk-
turę dochodów samorządowych. Dzisiaj ledwie połowa wydatków na 
szczeblu samorządowym finansowana jest z ich własnych dochodów. 
Pozostałe – z dotacji i subwencji budżetu państwa. Ta sytuacja ograni-
cza suwerenność samorządu terytorialnego. Nie można jej tolerować. 
Przewidujemy, że dochody własne samorządów będą odpowiednio 
duże, żeby sfinansować wszystkie ich wydatki w całości. Dopuszcza-
my transfer poziomy – między samorządami, na podstawie mecha-
nizmu korygującego – likwidując transfer między budżetem państwa 
a budżetami samorządów.

Dochody samorządów szczebla powiatowego i  wojewódzkiego 
pochodziłyby z odpisów od podatków stanowiących dochody gmin.
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Podsumowanie zmian

Podsumujmy proponowane zmiany, poczynając od podatków 
i składek likwidowanych. Rozstaniemy się więc bez żalu:
z z  podatkiem CIT (zastąpi go 1-procentowy podatek od war- 

tości sprzedaży);
z z podatkiem PIT w jego dotychczasowej konstrukcji;
z ze składkami na FUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Rehabilitacji i  Fun-
dusz Zdrowia.

Z  przykrością i  niechęcią wprowadzamy jednak podatki nowe, 
traktując je jak mniejsze zło. Będą to: 
z podatek od funduszu wynagrodzeń, ustanowiony w  miejsce PIT 

i składek obciążających wynagrodzenia;
z podatek od wartości sprzedaży firm większych rozmiarów;
z opłata rejestracyjna dla małych firm (w miejsce dotychczasowych 

form PIT i składek na ubezpieczenia).

Pozostałe podatki, opłaty i  inne rodzaje danin publicznych pozo-
stawiamy bez większych zmian.
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