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Wst¦p

W 2010 roku nast¡piªa zmiana stawki podatku ryczaªtowego od przychodów ewiden-

cjonowanych na ni»sz¡. Jednocze±nie zostaª odnotowany wzrost wpªywów do bud»etu z

tytuªu tego podatku.

W poni»szej pracy zostanie przeanalizowane to zjawisko. Pierwszy rozdziaª b¦dzie sta-

nowiª wprowadzenie w problematyk¦ poruszanego zagadnienia - zostanie przedstawiony

rynek najmu mieszka« w Polsce oraz sytuacja podatników. W drugim rozdziale znajdzie

si¦ analiza podatku z uwzgl¦dnieniem czynnika �uczciwo±ci� podatników. Wyprowadzo-

na zostanie krzywa La�era - funkcja ilustruj¡ca zale»no±¢ miedzy stawk¡ podatkowa i

przychodami bud»etu pa«stwa z tytuªu tego» podatku. W pracy poruszone b¦dzie za-

gadnienie bezpowrotnej straty spoªecznej jako efektu b¦d¡cego kosztem ekonomicznym

nieadekwatnych interwencji. Miar¡ efektywno±ci interwencji w naszej pracy b¦dzie tak-

»e ich wpªyw na �uczciwo±¢� podatników. W ostatnim rozdziale zostanie podj¦ta próba

udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy istnieje idealny podatek?
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Rozdziaª 1

Rynek najmu mieszka« w Polsce

Sytuacja na rynku najmu mieszka« w Polsce zmienia si¦. Jak wynika z wykresu 1,

coraz wi¦cej osób decyduje si¦ na wynajem mieszkania. W 2015 r. byªo to 4,5% miesz-

ka«ców. W tym rozdziale zostan¡ przedstawione gªówne czynniki wpªywaj¡ce na wzrost

zainteresowania najmem mieszka« w Polsce.

Wykres 1.1: Osoby wynajmuj¡ce mieszkania po czynszach rynkowych (% ludno±ci). �ró-

dªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych MF[5]

1.1 Sytuacja na polskim rynku najmu mieszka«

Polacy decyduj¡ si¦ coraz cz¦±ciej na zakup mieszkania pod wynajem traktuj¡c to jako

form¦ inwestycji - jest to odpowied¹ na malej¡ce stopy procentowe. Wynajem mieszkania

okazuje si¦ by¢ bardziej rentowny ni» lokowanie ±rodków w banku (przeci¦tna rentowno±¢

mieszkania to ponad 5% [9]. Tak»e zmiana sposobu »ycia Polaków - wi¦ksza mobilno±ci

powoduje, »e coraz wi¦cej osób zamiast kupowa¢ mieszkanie decyduje si¦ na wynajem.
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Równie» fakt, »e Polska otwiera si¦ na zagraniczne inwestycje prowadzi do tego, »e coraz

wi¦cej przedsi¦biorców z obcych pa«stw przyje»d»a i wynajmuje mieszkania. Napªyw lud-

no±ci z Ukrainy i Biaªorusi przyczynia si¦ do wzrostu zainteresowania najmem mieszka«.

Ok. 15% wszystkich wynajmuj¡cych to przyjezdni z tamtych pa«stw[1]. Popyt na najem

mieszka« ro±nie.

Na wykresie 1 widoczna jest dynamiczna zmiana w procencie ludno±ci wynajmuj¡cej

mieszkania pomi¦dzy 2009 a 2011 r.. Przyczyn¡ tego jest zmiana w sposobie opodatkowa-

nia - od stycznia 2010 r. nast¡piªa zmiana w stawce podatku ryczaªtowego. Do 2010 roku

przychody z najmu do 4 000 EURO byªy opodatkowane w wysoko±ci 8,5%, od przychodu

ponad 4 000 EURO byªa opodatkowana 20%, od stycznia 2010 roku caªo±¢ przychodu

zostaªa opodatkowana w wysoko±ci 8,5%. To nie tylko czynniki opisane w poprzednim

paragra�e byªy powodem tak znacznego wzrostu ludno±ci wynajmuj¡cej mieszkania, ale

tak»e fakt, »e ni»szy podatek przyczyniª si¦ do wychodzenia podatników z szarej strefy. Z

danych Ministerstwa Finansów [6] wynika, »e liczba osób pªac¡cych podatek ryczaªtowy

wzrosªa z 191 tys. do ponad 458 tys., a wpªywy z podatku ryczaªtowego wzrosªy z 420

mln do 700 mln zª. Ni»sza stopa podatkowa przyczyniªa si¦ do wzrostu wpªywów do bu-

d»etu pa«stwa. Mo»na zatem wysnu¢ wniosek, »e mniejszy stopie« interwencji rz¡dowej

przyczynia si¦ do poprawy zarówno dobrobytu spoªecznego jak i stanu bud»etu pa«stwa.

1.2 Formy pªacenia podatku z tytuªu najmu mieszka-

nia, konstrukcja podatku ryczaªtowego

Dla osób, które wynajem mieszkania traktuj¡ jako dodatkowy zarobek tzn. nie ±wiad-

cz¡ usªugi najmu w ramach dziaªalno±ci gospodarczej, mo»liwe s¡ dwie ±cie»ki opªacania

podatku od najmu prywatnego mieszka«. Jest to podatek ryczaªtowy od przychodów ewi-

dencjonowanych (stawka 8,5%) albo opodatkowanie na zasadzie skali podatkowej (stawka

18% przy dochodach nieprzekraczaj¡cych 85 528 zª i 32% od nadwy»ki ponad 85 528

zª). Jak przedstawiaj¡ dane MF [5] wi¦ksza liczba podatników wybiera pierwsz¡ form¦

opodatkowania. Dzieje si¦ tak dlatego, »e konstrukcja podatku ryczaªtowego jest zdecy-

dowanie prostsza od opodatkowania na zasadach ogólnych: podatnik nie musi prowadzi¢

ksi¦gi ewidencji przychodu, wystarczy raz na rok zadeklarowa¢ ch¦¢ pªacenia podatku w

formie ryczaªtu.
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Wykres 1.2: Przychody w najmie prywatnym (mld PLN) �ródªo: opracowanie wªasne na

podstawie danych MF [5]

Wedªug ekspertów korzystne oprocentowanie podatku ryczaªtowego przyczynia si¦ do

tego, »e coraz wi¦cej ludzi wychodzi z tzw. szarej strefy. Nale»y podkre±li¢, »e osoby

decyduj¡ce si¦ pªaci¢ podatek ryczaªtowy to gªównie podatnicy nowi - ci którzy wcze±niej

nie pªacili podatku na zasadach ogólnych [6]. Bod¹cem ku pªaceniu podatków jest tak»e to,

»e tylko rejestrowanie umowy najmu w urz¦dzie skarbowym daje mo»liwo±¢ korzystania

z przepisów zawartych w Ustawie o ochronie praw lokatorów (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

- dzi¦ki tej ustawie ªatwiej rozstrzyga¢ spory pomi¦dzy wynajmuj¡cym a najemc¡.

Na wzrost popytu na najem mieszka« w Polsce ma wpªyw m.in. niskie stopy pro-

centowe, wzrost mobilno±ci Polaków, napªyw ludno±ci z zagranicy, ale tak»e obni»ony i

przejrzysty podatek (jakim jest podatek ryczaªtowy od przychodów ewidencjonowanych).

Konstrukcja i niska stawka podatku zaowocowaªy znacznym obni»eniem poziomu szarej

strefy szacowanej na rok 2009 na poziomie 80%, a na rok 2015 - 20% [10, 7] W kolej-

nym rozdziale dokªadnej analizie zostan¡ poddane skutki zmniejszenia stawki podatku

ryczaªtowego od przychodów ewidencjonowanych.
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Rozdziaª 2

Model teoretyczny

2.1 Ró»nice mi¦dzy podatkiem ryczaªtowym i ad va-

lorem

Tematyka pracy dotyczy rynku najmu, zatem adekwatnie do rzeczywisto±ci w przyto-

czonych przykªadach oraz w pó¹niej wprowadzonym modelu opodatkowana b¦dzie stro-

na poda»owa. W przypadku braku interwencji rz¡dowej, równowaga rynkowa ustali si¦

w punkcie przeci¦cia krzywych popytu i poda»y (q∗, p∗). Wprowadzenie podatku ryczaª-

towego, tj. opodatkowanie zysku(ró»nicy mi¦dzy przychodami a kosztami) spowoduje

obrócenie krzywej poda»y wokóª punktu (q∗, p∗) oraz jej wypªaszczenie. W przypadku

podatku ad valorem, gdzie opodatkowany jest caªy przychód, krzywa poda»y przeskaluje

si¦ w kierunku pionowym. Dla liniowych funkcji popytu i poda»y mo»emy zapisa¢ wzory

analityczne dla stawki opodatkowania t:

S0 = aq = p∗ + a(q − q∗)

D0 = b− cq

Sryczalt = p∗ + a(1 + t)(q − q∗)

Sad valorem = aq(1 + t)

6



Wykres 2.1: Równowagi rynkowe dla podatku ryczaªtowego i ad valorem

Na wykresie 2.1 wida¢, »e wprowadzenie podatku ryczaªtowego nie powoduje prze-

suni¦cia punktu równowagi rynkowej. Spadek nadwy»ki producenta1 jest równowa»ony

przez wzrost nadwy»ki rz¡dowej2. Wprowadzenie podatku nie pogorszyªo efektywno±ci3

rynku. Interwencja podatkiem ad valorem prowadzi do bezpowrotnej straty spoªecznej4

poprzez nieskompensowany pojawieniem si¦ nadwy»ki rz¡dowej spadek nadwy»ek konsu-

menta5 oraz producenta.

1sumaryczna ró»nica mi¦dzy kosztami produkcji a cen¡ dla wszystkich producentów[8]
2wpªywy do bud»etu z tytuªu podatku
3dziaªanie, którego celem jest najlepszego rezultatu przy wykorzystaniu okre±lonej ilo±ci zasobów.

Przejawia si¦ w wykorzystaniu do tego w sposób najbardziej skuteczny i najmniej marnotrawny posia-

danych zasobów. Termin ten odnosi si¦ zarówno do indywidualnych podmiotów np. przedsi¦biorstwa,

gospodarstwa domowego, jak i do wi¦kszych agregatów np. sektora przedsi¦biorstw, gospodarki caªego

kraju. Zagadnienie to zwi¡zane jest przede wszystkim z optymalizacj¡ alokacji zasobów. Cz¦sto termin

ten uto»samiany jest z efektywno±ci¡ rozumian¡ jako zasada Pareta [8].
4poj¦cie z zakresu ekonomii dobrobytu oznaczaj¡ce trwaª¡ utrat¦ dobrobytu spoªecznego w wyniku

nieoptymalnej w sensie Pareta alokacji zasobów. Najcz¦±ciej rozumiana jest jako utrata cz¦±ci sumy

nadwy»ki konsumenta i nadwy»ki producenta wyst¦puj¡cej przy alokacji optymalnej [4]
5sumaryczna, dla wszystkich konsumentów, ró»nica mi¦dzy cen¡ rynkow¡ a t¡, jak¡ konsument jest

gotowy zapªaci¢ [8]
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2.2 Uwzgl¦dnienie �nieuczciwo±ci�

Zostanie zbadane jak czynnik pozaekonomiczny - �nieuczciwo±¢� - wpªywa na me-

chanizm podatku ryczaªtowego. Punktem wyj±cia analizy jest przyj¦cie liniowych funkcji

popytu i poda»y(w rozdziale 2.1) oraz zale»no±ci odsetka osób pªac¡cych podatki od

stawki opodatkowania t:

θt = exp(−AtB)

Parametry A i B przekªadaj¡ si¦ na "stromo±¢" funkcji oraz na to jak daleko od 0 zaczyna

istotnie male¢.

Wykres 2.2: Odsetek pªac¡cych podatki w zale»no±ci od stawki opodatkowania

Za pomoc¡ podatku rz¡d przechwytuje tθt nadwy»ki producenta. Mo»emy zapisa¢:

PS =
1

2
q∗p∗

Π = PStθt =
1

2
q∗p∗texp(−AtB)

Gdzie Π to zale»no±¢ wpªywów do bud»etu z tytuªu opodatkowania w zale»no±ci od stawki

opodatkowania.
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Wykres 2.3: Wpªywy w zale»no±ci od stawki opodatkowania

Na wykresie 2.3 przedstawiona jest ta relacja dla modelowego przykªadu a = 1, c =

1, b = 2(wówczas q∗ = 1 i ES=1)6. Zale»no±¢ ta obrazuje koncepcje ameryka«skiego

ekonomisty Arthura La�era. Otrzymana przez funkcja, tzw. krzywa La�era [3]. Wpierw

ro±nie, potem maleje oraz zeruje si¦ w punktach 0 i 1.

2.3 Model a dane empiryczne

Zostanie zbadana krzywa La�era wyprowadzona z wprowadzonego modelu odpowia-

daj¡ca polskiemu rynkowi najmu mieszka«. Bior¡c pod uwag¦ dane MF [5] i analiz¦ z

rozdziaªu 1. pªatnicy rozliczaj¡cy podatek inaczej ni» metod¡ ryczaªtow¡ zostan¡ zigno-

rowani ze wzgl¦du na ich niewielki odsetek w±ród wsystkich podatników. Zale»no±¢ θt

dopasujemy na podstawie analiz opartych na danych MF [5] i opiniach eksperckich, które

w 2009 r. (gdy podstawowa stawka podatku ryczaªtowego wynosiª¡ 12%) szacowaªy szar¡

stref¦ na 80% uczestników rynku najmu mieszka« [7] , natomiast w 2016 r. (gdy stawka

podatku ryczaªtowego wynosiªa 8,5%) szacowaªy szar¡ stref¦ na 20% uczestników rynku

[1]. Najlepsze dopasowanie parametrów A i B to:

A ≈ 3× 105, B ≈ 5, 7

Wykres 2.4 obrazuje dopasowan¡ zale»no±¢.

6ES = PS + CS +GS
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Wykres 2.4: Zale»no±¢ θt dopasowana na podstawie danych empirycznych

Aby odnie±¢ si¦ do mo»liwie aktualnej sytuacji, punkt równowagi rynkowej zostanie

wyznaczony na podstawie danych statystycznych i analiz [2] dotycz¡cych 2017 r.:

p∗ = 3320, q∗ = 750000

gdzie p∗ to ±rednia cena (w PLN) za wynajem mieszkania na miesi¡c, a q∗ to liczba wyna-

j¦tych mieszka«. Szukan¡ krzyw¡ La�era przedstawia wykres 2.5. Co ciekawe, zale»no±¢ ta

w znikomym stopniu zale»y od sztywno±ci popytu c. Wykres przedstawia krzywe La�era

dla c ∈ [10−6, 10120]. Dla porównania sztywno±¢ poda»y to a ≈ 4, 3×10−3. Przedstawione

funkcje osi¡gaj¡ maksimum dla stawki opodatkowania t = 8, 1%
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Wykres 2.5: Wpªywy w zale»no±ci od stawki opodatkowania dla dopasowanych parame-

trów

Sensowno±¢ otrzymanej krzywej La�era mo»emy zwery�kowa¢ porównuj¡c przewidy-

wany przez ni¡ rozmiar wpªywów do bud»etu z rzeczywist¡ warto±ci¡ w np. 2015 r., która

wyniosªa 8,3 mld PLN[5]. Przewidywanie ró»ni si¦ o jeden rz¡d wielko±ci.
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Rozdziaª 3

Czy istnieje idealny podatek?

Z modelu teoretycznego i jego analizy na podstawie danych empirycznych wynika,

»e podatek ryczaªtowy jest korzystniejszy dla podatników ni» podatek typu ad valorem.

Powodem ku temu jest m.in. prosty system dziaªania tego podatku, a tak»e brak nieefek-

tywno±ci wynikaj¡cy z jego konstrukcji.

To spadek interwencjonizmu w gªównej mierze przyczyniª si¦ do wzrostu wpªywów

do bud»etu pa«stwa. Obywatele akceptuj¡ zasady funkcjonowania pa«stwa i wynikaj¡ce

z niego obowi¡zki uiszczania danin. Ale to nie wysoki poziom ingerencji prowadzi do

poprawy dobrobytu, ale sprawnie dziaªaj¡cy i przejrzysty system podatkowy.

Z zale»no±ci przedstawionej na wykresie 2.5 bezpo±rednio wynika rozwa»any w pra-

cy wzrost dochodów z tytuªu opodatkowania przy zmianie stawki podstawowej z 12%

na 8, 5%. Ponadto niezale»nie od tego jakie s¡ motywacje nakªadania podatków, pew-

ne rozwi¡zania b¦d¡ gorsze od innych. Decydenci kieruj¡cy si¦ jedynie zyskiem, po-

winni ustali¢ stop¦ opodatkowania w punkcie realizuj¡cym maksimum wyprowadzonej

zale»no±ci(8, 1%), natomiast ci, którzy rozró»niaj¡ rozwi¡zania prowadz¡ce do takich sa-

mych wpªywów, a ró»nych poziomów "uczciwo±ci" po±ród podatników powinni wybiera¢

rozwi¡zania znajduj¡ce si¦ na lewym grzbiecie wyprowadzonej krzywej La�era

Odpowiedz na pytanie: czy istnieje idealny podatek? jest trudna. John Baptiste Say

powiedziaª �nie ma dobrych podatków, s¡ tylko mniej lub bardziej zªe�. Tym mniej zªym

podatkiem jest wªa±nie podatek ryczaªtowy. Wpªywy do bud»etu umo»liwiaj¡ sprawne

zarz¡dzanie pa«stwem. Jednak ka»da interwencja rz¡dowa stwarza problem redystrybucji

a próba zast¡pienia wolnego rynku odgórnymi nakazami jest wysoce nieefektywna.
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Zako«czenie

W pracy wyja±nili±my przyczyny wzrostu wpªywów do bud»etu z tytuªu najmu miesz-

ka« przy obni»eniu stawki opodatkowania jednocze±nie ilustruj¡c ró»nice mi¦dzy podat-

kami ryczaªtowym i ad valorem.

Konkluzj¡ z przedstawionej analizy jest to, »e prosty system podatkowy i przemy±lana

ingerencja pa«stwa mo»e korzystnie wpªyn¡¢ na poziom �uczciwo±ci� pªatników jak i na

poziom wpªywów do bud»etu pa«stwa z tytuªu podatku.

Warto wspomnie¢, »e planowane jest podwy»szenie stawki podatku ryczaªtowego od

przychodów ewidencjonowanych. Maj¡c na uwadze wnioski z powy»szej pracy mo»na

powiedzie¢, »e ta zmiana nie przyniesie oczekiwanych skutków - jedynie mo»e zaowocowa¢

wzrostem szarej strefy i spadkiem wpªywów do bud»etu pa«stwa.
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