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Centrum im. Adama Smitha już po raz dwudziesty pią ty ogłasza Dzień
wolnoś ci podatkowej w Polsce. To symboliczny moment, w którym tzw.
statystyczny obywatel przestaje pracować na rzecz rzą du (płacą c wszystkie
nałoż one na niego podatki, nie tylko ZUS, VAT czy PIT) i zaczyna pracować
dla siebie i swojej rodziny.
W 2018 roku Dzień wolnoś ci podatkowej przypada 6 czerwca. W 2017
roku był 9 czerwca.
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Idea Dnia wolności podatkowej narodziła się w Stanach
Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i
przypadł na koniec stycznia. Wtedy to koszty rządu (federalnego i
stanowych), jak nazywał te wydatki prof. Milton Friedman, wynosiły
7,74% ówczesnego PKB!

Data ta wynika z udziału sektora wydatków publicznych w Produkcie
Krajowym Brutto, o przewidywanej wysokoś ci 2057,2 mld PLN. Oznacza
to, ż e obywatele pracują na potrzeby rzą du prawie połowę roku, czyli 157
dni.
Wcześ niejsza data Dnia wolnoś ci podatkowej w Polsce wynika z tego, ż e:
•

nastą pił szybszy wzrost PKB (o około 100 mld PLN) w stosunku do
wzrostu wydatków sektora finansów publicznych (o około 20 mld),
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•

cały czas Polska jest beneficjentem działań pierwszego roku
nowego rzą du po zmianie, gdy zrealizowane wydatki okazały się
duż o mniejsze od zakładanych, dzię ki czemu rzeczywiste
obcią ż enie gospodarki zmalało,

•

niż sze wydatki w pierwszym roku nowego rzą du stworzyły niż szą
bazę do ich wzrostów w kolejnych latach,

•

rzą d prowadzi wzglę dnie ostroż ną politykę budż etową . Wydatki w
okresie prosperity rosną wolniej niż PKB,
róż nica 3 dni w skali w skali 160 dni to 2 proc. i tak się złoż yło, ż e
wzrost gospodarczy jest wyż szy również o ok. 2%. Oczywiś cie, tej
zależ noś ci nie moż na mechanicznie ekstrapolować , ale nie ulega
wą tpliwoś ci, ż e mniejszy udział rzą du w redystrybucji PKB sprzyja
wię kszemu wzrostowi gospodarczemu.

Dzień wolnoś ci podatkowej najlepiej pokazuje faktyczną wysokoś ć
opodatkowania pracy obywateli, która jest ich ź ródłem bogactwa. Inaczej
niż wię kszoś ć pobież nych obserwacji, które czę sto ograniczają się do
analizy podatków dochodowych, wielkoś ć ta zawiera w sobie również
inne, czę sto niewidoczne dla zwykłego obywatela podatki, takie jak akcyza
czy VAT oraz tzw. składki: ZUS, zdrowotna czy pozostałe. Ujmuje również
dług publiczny, który jest też podatkiem, tyle ż e odłoż onym w czasie, ale
już obecnie ponoszonym przez obywateli.
Zmniejszenie obcią ż enia podatkowego dla czę ś ci obywateli w jednym
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•

obszarze, np. przez program „Rodzina 500 plus”, jest zwykle
„wyrównywane” przez podniesienie opodatkowania w innych dziedzinach
oraz przez dołoż enie nowych wymagań wobec podatników, np.
rozszerzanie obowią zku posiadania kas fiskalnych, wypełnianie jednolitych
plików kontrolnych (czyli „program 50 minus” dla małego przedsię biorcy,
gdyż o tyle minimalnie wzrósł koszt obsługi księ gowej) czy – jak w
zapowiedzi podniesienia opodatkowania - w tzw. opłacie paliwowej.
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Dlaczego należ y zmienić system podatkowy?
Od począ tku naszej działalnoś ci wskazywaliś my konsekwencje podatków i
całego ich systemu dla pracy obywateli, działalnoś ci przedsię biorców oraz
normalnego funkcjonowania gospodarki i pań stwa. System podatkowy stał
się jednym z głównych obszarów naszych badań oraz nieustają cych
propozycji zmian w kraju.
Widzą c narastają ce obcią ż enie podatkowe oraz fakt, ż e wię kszoś ć
w 1994 roku obliczać i ogłaszać Dzień wolnoś ci podatkowej. Jest to nasz
wkład w edukację obywatelską polskiego społeczeń stwa.
System podatkowy w Polsce był cią gle zmieniany, aż w ogóle przestał
przypominać logiczny „system”, gdyż jego elementy już nie były
koordynowane. Nie chodzi wię c tylko o nadmierną wysokoś ć obcią ż eń
nakładanych przez rzą d, lecz o to, ż e nieustanne zmiany przepisów, ich
skomplikowanie i zależ noś ć od interpretacji1 sprawiły, ż e są one coraz
bardziej paraliż ują cą przeszkodą w ż yciu społecznym i gospodarczym.
Dla zilustrowania jakoś ci rzą dzenia w obszarze systemu podatkowego, a
tak naprawdę ż ycia zwykłych obywateli i przedsię biorców, przytaczamy
niektóre z jego właś ciwoś ci:
•

według obliczeń Grant Thornton, w Polsce przepisy podatkowe i ich
interpretacja zmieniają się co dwa dni;

•
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obywateli nie zdaje sobie sprawy z jego rzeczywistej wielkoś ci, zaczę liś my

według prof. Witolda Modzelewskiego, przepisy i interpretacja
samego tylko podatku VAT liczą ok. 1,5 mln stron;

•

od stycznia do maja br. było 3077 orzeczeń są dów
administracyjnych ze słowem VAT;

J. Kulicki, Ocena skutków wprowadzenia i stosowania instytucji indywidualnych interpretacji przepisów prawa
podatkowego, „Analizy”, nr 3 (145), 31 marca 2017, Biuro Analiz Sejmowych.
1
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•

ś rednia ocena polskiego systemu podatkowego w 2018 roku jest
taka sama jak w 2017 roku i wynosi 2,2 pkt w skali 5-punktowej2.
Niska punktacja wynika przede wszystkim z czę stotliwoś ci zmian
przepisów;

•

procedura oczyszczenia się z zarzutów dotyczą cych rozliczeń z
fiskusem zajmuje podatnikowi ś rednio 56 miesię cy3.
‑

w badaniu systemów podatkowych wybranych pań stw UE pod
wzglę dem zgodnoś ci z zasadami podatkowymi4 polski system
‑

ulokował się w ostatniej trójce.
Polskę ze wzglę du na panują ce przepisy podatkowe moż na porównać do
strefy sejsmicznej. System podatkowy w naszym kraju ma podobne skutki
jak zjawiska sejsmiczne na danym terenie. W miejscu, gdzie w każ dej
chwili moż e dojś ć do wstrzą sów, nie planuje się inwestycji, a prowadzona
działalnoś ć gospodarcza ma doraź ną perspektywę . Ze wzglę du na jakoś ć i
zmiany przepisów podatkowych oraz ich interpretacji działalnoś ć
inwestycyjna i gospodarcza nie rozwija się właś ciwie.
Przez wrogi podatkowo system tracą zwykli podatnicy, firmy, a takż e sam
rzą d. Potrzeby zmiany tego stanu rzeczy nie podważ a już nikt. Naszym
„(...) Z raportu KPMG wynika, że 84% firm w Polsce obawia się zbyt dużej liczby przepisów prawnych i podatkowych
regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego wymaga
elastyczności i szybkich decyzji, co przy mało przejrzystym i niestabilnym systemie prawnym i podatkowym jest coraz
trudniejsze. Blisko 65% ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych, a
2
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•

blisko co druga z nich zleca je jednej firmie. Wśród największych zalet współpracy z jednym zespołem księgowopodatkowo-prawnym przedsiębiorcy wymieniają poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej
(83%) oraz oszczędność czasu i kosztów (77%)”. Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało
przeprowadzone 9 stycznia 2018 roku wśród uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj.
przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości
finansowej i controllingu.
3

Andrzej Ruciński przeciwko Polsce (Skarga Nr 22716/12). OPINIA AMICUS CURIAE, HELSIŃSKA FUNDA- CJA

PRAW CZŁOWIEKA 21.06.2017
4

„(...) Należy podkreślić, że pozycja Polski jest wynikiem tego, że w trzech spośród analizowanych kryteriów plasuje

się ona w najgorszej trójce krajów (w dwóch wypadkach: zasady taniości i zasady dogodności – zajmuje ostatnie
miejsce)”. S. Franek, A. Adamczyk, Ocena systemów podatkowych państw Unii Europejskiej w świetle wypełniania
zasad podatkowych, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin, vol. LI, 4 Sectio H 2017.
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zdaniem, nie moż na poprawiać nie tylko ustaw o PIT i CIT – co przyznał
nawet wiceminister finansów5 - lecz takż e pozostałych obszarów systemu
‑

podatkowego.
Rzą d dokonuje daleko idą cych zmian w systemie podatkowym. Tę samą
determinację i energię moż na jednak skierować na jego uproszczenie, a nie
nieustanne jego komplikowanie, oraz na dodatkowy wzrost kosztów jego
obsługi. Jedyną skuteczną metodą uszczelnienia systemu jest jego

Jesteś my gotowi zarówno do debaty, jak i do pracy z wszystkimi, którzy
chcą dokonać zmian podatków na korzyś ć obywateli i przedsię biorców
oraz naszego pań stwa.
Nasze Centrum od ponad kilkunastu lat propaguje i prezentuje nowy
system. Proponowane rozwią zania wynikają z dokładnej i wieloletniej
analizy systemowej dotychczasowych rozwią zań oraz przepisów zarówno
pod wzglę dem legislacyjnej poprawnoś ci, jak i ich skutków
ekonomicznych. Dlatego nasza propozycja obejmuje nie tylko podatki,
lecz takż e całoś ć dochodów pań stwa, w tym głównie opodatkowanie pracy
w postaci m.in. składki na ZUS.
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uproszczenie.

Nie ma możliwości naprawy ustaw o CIT i PIT, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla- mediow/wywiady/
pawel-gruza/-/asset_publisher/P3qp/content/nie-ma-mozliwosci-naprawy-ustaw-o- cit-i-pit-dziennik-gazetaprawna-6-lutego-2018-r/pop_up?_101_INSTANCE_P3qp_viewMode=print
5
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Ponownie przypominamy istotę zmiany systemu, który został
przygotowany w Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem
Krzysztofa Dzierżawskiego.

Co zmieniło się i nie zmieniło od 2002 roku?
Polska nie posiada zbyt wysokiego kapitału. Jej bogactwem zaś są zasoby
pracy i przedsiębiorczości – większe niż gdziekolwiek indziej w Europie.
Praca jest w wielu wypadkach jedynym czynnikiem, do którego przedsiębiorca
może się odwołać. Jeśli przyjrzymy się
strukturze dochodów publicznych (a
będziemy tu rozpatrywać wszystkie
rodzaje danin, bez względu na ich formalną
definicję), nie sposób nie zauważyć, że
30% wpływów (blisko trzecia część!)
pochodzi z bezpośredniego
opodatkowania pracy podatkiem PIT i
pozapodatkowymi obciążeniami płac (ZUS,
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Propozycja zmiany systemu
podatkowego

FP, FGŚP, PFRON itp.).
W odniesieniu do płacy netto łączne
obciążenia sięgają 80% (obecnie dla
przeciętnej płacy – 4622 zł - jest to ok.
70% w 2018 roku). Praca jest przedmiotem
podatkowej dyskryminacji, jest traktowana jak najgorszy towar akcyzowy, jak
tytoń czy alkohol. Ofiarą tej sytuacji padają przede wszystkim te
przedsiębiorstwa, w których podstawowym czynnikiem produkcji jest praca.
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Są to w naszym wypadku przeważnie małe firmy. Te, które w pierwszej połowie
tamtej dekady utworzyły 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. Oznacza to jednak
kilkunastoprocentowy uszczerbek w dochodach publicznych, który trzeba w
jakiś sposób skompensować.

powinniśmy płacić?
Postulat znaczącego obniżenia kosztów pracy pociąga bowiem za sobą
konieczność przebudowy całego systemu dochodów publicznych. Proces ten
musi rozpocząć ocena poszczególnych danin, a zakończyć – zaprojektowanie
systemu alternatywnego.
W tym miejscu zacytujemy Jana Baptystę Saya:
„nie ma dobrych podatków, są tylko mniej złe”.
Według mnie, należałoby rozszerzyć ten podział o podatki „okrutne” i „głupie”.
Horrendalnie wysokie podatki i składki obciążające pracę to daniny okrutne,
gdyż odbierają ludziom pracę i skazują ich na upokarzający status klienta
opieki społecznej.
Podatek głupi to ten, który każe właścicielom samochodów osobowych
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Tak oto dotarliśmy do problemu poruszonego w tytule: jakie podatki

montować w autach żelazne kraty, jakby mieli w nich na co dzień przewozić
dzikie zwierzęta, chociaż, dalibóg!, nigdy nie przewiozą choćby kota
(obowiązek tzw. kratki zniesiony 1 kwietnia 2014 r.). Głupi podatek to podatek
od dochodów firm, czyniący cnotę z poniesionych kosztów; podatek, który
sprawia, że upragnionym wynikiem bilansu firmy jest strata. Podatek niemądry
to podatek VAT nakładany na małe firmy (w 2018 r. o 1 mln firm za dużo w
systemie podatku VAT); podatek bardzo trudny i kosztowny, charakteryzujący
się tym, że każde jego rozszerzenie podmiotowe wiąże się z ubytkiem w
dochodach fiskalnych. Zmiana systemu musi być podporządkowana
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postulatowi zmniejszenia obciążeń nakładanych na pracę, uproszczenia
podatków płaconych przez firmy najmniejsze i likwidacji podatków bardzo
szkodliwych. Likwidacja podatku od dochodów firm czy ograniczenie zakresu
podmiotowego VAT do większych przedsiębiorstw nie przyniosłyby
istotniejszych strat w dochodach fiskalnych, zaowocowałaby za to z
pewnością racjonalniejszym wykorzystaniem ograniczonych zasobów. Inaczej
jest z postulatem znacznego zmniejszenia kosztów pracy. Obniżenie ich o
połowę wymagałoby wypełnienia uszczerbku w dochodach poprzez nałożenie
w wysokości 1–2 punktów procentowych (od 2016 roku wprowadzono
jednoprocentowy podatek przychodowy zamiast CIT w przemyśle
stoczniowym) czy podatek od wartości ich majątku, również jedno- czy
dwuprocentowy.
Zrozumiałe jest, że zmiany tu postulowane, idące tak daleko, a w niektórych
wypadkach nieznające precedensów, byłyby bardzo trudne do
przeprowadzenia. Są one konieczne, ale czy są możliwe?
Odpowiedzi nie sposób udzielić. Trzeba się liczyć z oporem grup interesu oraz
materii, wynikającym z obawy przed jakąkolwiek zmianą. Pewne jest jednak, że
projekt polityczny musi być poprzedzony koncepcją intelektualną. Jej
przygotowaniu stanąć mogą na przeszkodzie wyłącznie brak odwagi lub
niedostatek samodzielności w myśleniu.

Krzysztof Dzierżawski, Centrum im. Adama Smitha
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nowych podatków – „mniej złych”. Mógłby to być np. podatek od obrotów firm

3 października 2002 r.

9 / 15

Tabela 1. Dni Wolności Podatkowej w Polsce w latach 1994-2018

Rok

Dzień Wolności Podatkowej
1 lipca

1995

6 lipca

1996

4 lipca

1997

28 czerwca

1998

22 czerwca

1999

16 czerwca

2000

16 czerwca

2001

18 czerwca

2002

24 czerwca

2003

28 czerwca

2004

24 czerwca

2005

23 czerwca

2006

24 czerwca

2007

16 czerwca

2008

14 czerwca

2009

14 czerwca

2010

23 czerwca

2011

24 czerwca

2012

21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

14 czerwca

2015

11 czerwca

2016

15 czerwca

2017

9 czerwca

2018

6 czerwca
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1994

Źródło: Centrum im. Adama Smitha.
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