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PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH:
PROGRESYWNY CZY LINIOWY? – NA PRZYK ADZIE
MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO
Agnieszka Deresz, Marian Podstawka
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Celem artyku u jest zabranie g osu w dyskusji na temat rz!dowej propozycji
zmian wprowadzenia w Polsce w 2009 roku dwóch stawek podatku dochodowego od osób
Þzycznych 18% i 32% w miejsce obecnych (2008 rok ) trzech 19%, 30% i 40%, a nast"pnie
w 2011 lub 2012 roku podatku liniowego z jedn! stawk! na poziomie 18%. Opracowanie
przedstawia i ocenia obecnie istniej!cy system podatku dochodowego od osób Þzycznych
na podstawie próby z o#onej z podatników miasta i powiatu siedleckiego. Podj"to w nim
prób" okre$lenia wp ywu tego podatku na sytuacj" ekonomiczno-spo eczn! miasta i powiatu siedleckiego.
S!owa kluczowe: podatek dochodowy od osób Þzycznych, podatek progresywny, podatek
liniowy

WST"P
Wprowadzenie od 1 stycznia 1992 roku podatku od dochodów osobistych, sta o si"
wa#nym do$wiadczeniem spo ecznym, pokaza o bowiem, #e to sami obywatele i ich aktywno$% gospodarcza s! g ównym &ród em dochodów pa'stwa, #e nie ma „pa'stwowych
pieni"dzy”, s! tylko pieni!dze podatników [Bia a… 1998]. W tym sensie reforma podatkowa z pocz!tku lat dziewi"%dziesi!tych przywróci a pa'stwo obywatelom.
Dzi"ki okre$leniu &róde dochodów bud#etowych, mo#liwa sta a si" budowa ca ego
systemu Þnansów publicznych, pozostaj!cego pod kontrol! demokratycznych instytucji.
Rz!d i parlament uzyska y tak#e warto$ciowy instrument prowadzenia polityki gospodarczej, pobudzaj!c poprzez prawo podatkowe wybrane kierunki dzia alno$ci gospodarczej,
wp ywaj!c na wielko$ci konsumpcji i akumulacji. Pojawi a si" tak#e bardzo silna tenden-
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cja do wspierania poprzez system podatkowy tzw. wa#nych celów spo ecznych [Bia a…
1998].
Podatek dochodowy od osób Þzycznych, jako jeden ze zbioru wszystkich podatków
tworz!cych system podatkowy, jako narz"dzie, które s u#y do gromadzenia przez pa'stwo $rodków zasilaj!cych dochody bud#etowe, niezb"dne do Þnansowania jego zada',
jest wykorzystywany zarówno do realizacji zada' o charakterze Þskalnym, jak i o charakterze gospodarczym, spo ecznym i politycznym.
Tocz!ca si" obecnie dyskusja na temat zastosowania podatku proporcjonalnego
w polskich warunkach w 2011 lub 2012 roku jest powodem, dla którego warto przedstawiaj!c argumenty jego zwolenników i przeciwników, podj!% prób" rozwa#enia, który
z podatków proporcjonalny czy progresywny z systemem ulg i zwolnie' podatkowych
b"dzie najlepiej s u#y zarówno poszczególnym podatnikom, jak i gospodarce oraz samemu pa'stwu.
Przedmiotowe rozwa#ania zostan! przeprowadzone na przyk adzie opodatkowania
mieszka'ców-podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.
OPODATKOWANIE PODATKIEM DOCHODOWYM OSÓB FIZYCZNYCH
MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO
Podstaw" opodatkowania podatkiem dochodowym od osób Þzycznych stanowi dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi podatkowe. Przedmiotowy podatek
obejmuje swym zasi"giem wszystkie dochody osób Þzycznych, z wyj!tkiem tych uzyskanych z: dzia alno$ci rolniczej (oprócz dzia ów specjalnych produkcji rolnej), gospodarki le$nej, czynno$ci, które mog! by% przedmiotem prawnie skutecznej umowy oraz
z przychodów podlegaj!cych przepisom o podatku od spadków i darowizn.
Za rok podatkowy 2006 w Urz"dzie Skarbowym w Siedlcach, który obejmuje obszar
miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, rozliczy o si" 90 217 tysi"cy podatników, którzy
wykazali w zeznaniach podatkowych PIT dochody opodatkowane wed ug progresywnej
skali podatkowej. Dochody wy !cznie z jednego &ród a przychodu uzyska o ok. 64%
podatników. W tej grupie dominuj! podatnicy, których &ród em dochodu s! emerytury
i renty, stanowi! oni ok. 33% ogólnej liczby podatników wykazuj!cych dochody. W drugiej grupie mieszcz! si" podatnicy otrzymuj!cy dochody wy !cznie z wynagrodzenia za
prac" ok. 28%. Prowadz!cy pozarolnicz! dzia alno$% gospodarcz! to niespe na 2% podatników, którzy wykazuj! dochody i rozliczaj! je na zasadach ogólnych wed ug podatku
progresywnego, pozosta e ok. 2% stanowi! podatnicy uzyskuj!cy dochody z pozosta ych
&róde przychodu.
Osobisty i bezpo$redni charakter podatku dochodowego od osób Þzycznych, wyznacza mu szczególn! rol" w realizacji zasady sprawiedliwo$ci, poniewa# teoretycznie
pozwala dostosowa% ci"#ar podatku do indywidualnej zdolno$ci podatkowej. Miar! zdolno$ci podatkowej jest dochód. Dochód brutto przed odliczeniami w sprawozdawczo$ci
podatkowej nie obejmuje wszystkich &róde przychodów, nie odzwierciedla zatem w pe ni zamo#no$ci podatnika [Ostaszewski i in. 2004].
Na wysoko$% podatku od dochodów osobistych maj! równie# wp yw koszty uzyskania przychodu, stawki podatkowe, kwoty graniczne przedzia ów skali podatkowej tzw.
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progi podatkowe, „kwota wolna” od podatku (kwota zmniejszaj!ca podatek), ulgi podatkowe, zarówno te odliczane od dochodu, jak i od podatku oraz wspólne rozliczanie si"
ma #onków i osób samotnie wychowuj!cych dzieci.
W aspekcie prowadzonych rozwa#a' istotn! jest wiedza, dotycz!ca liczby podatników podatku dochodowego od osób Þzycznych miasta Siedlce i powiatu siedleckiego
uzyskuj!cych dochody w granicach poszczególnych progów podatkowych. Obrazuj! j!
dane zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego wed ug wysoko$ci uzyskanego
dochodu w 2006 roku
Table 1. Number of taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat according to their income gained
in 2006
Przedzia y dochodów
(z )

Liczba podatników
(osoba)

Struktura
(%)

do 37 024

80 920

89,69

od 37 024 do 74 048

7 884

8,74

powy#ej 74 048

1 413

1,57

Ogó em

90 217

100,00

(ród o: Dane z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach, dotycz!ce rozliczenia podatku dochodowego
od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej w 2006 roku.
Source: Data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments imposed on individuals at
a tax rate in 2006.

Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wnioskowa% mo#na, #e, a# 89,69% podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego znajduje swoje miejsce w pierwszym progu
podatkowym, pozosta e 10,31% podatników w drugim i trzecim progu podatkowym (tj.
drugim 8,74% podatników a trzecim zaledwie 1,57% podatników).
W polskim spo ecze'stwie wyst"puj! grupy osób o zró#nicowanym poziomie pracowito$ci, kreatywno$ci, uzdolnie'. Prowadzi to do spostrze#enia, #e osoby te (pracowite,
kreatywne, zdolne) do osi!gni"cia tego samego poziomu dochodów, co pozostali potrzebuj! ni#szych nak adów pracy. Zatem wy#sza efektywno$% ich pracy przy progresji podatkowej sprawia konieczno$% wy#szego opodatkowania. Osoby z wy#szym poziomem
pracowito$ci, kreatywno$ci, uzdolnie' nie chc! p aci% wy#szych podatków, tylko z tego
powodu, #e wi"cej pracuj!c, wnosz!c wi"cej nak adów, ich praca jest bardziej efektywna.
Je$li za wysi ek, jakim jest pracowito$% i rozwijanie swoich zdolno$ci maj! by% „ukarani” wy#szymi podatkami, to mog! swoje ambicje porzuci% lub sk ania% si" do ukrywania swoich dochodów. Taka sytuacja nie sprzyja z pewno$ci! rozwojowi gospodarki.
S usznym zatem, wydaje si" wprowadzenie takiego systemu podatkowego, który motywowa by do ci"#szej pracy, a tym samym osi!gania wy#szych dochodów. Je$li podatki
rosn! wed ug sta ej stawki dla ka#dego uzyskiwanego dochodu – staj! si" „nagrod!” za
poniesiony trud. System proporcjonalny likwiduje zatem wad" jak! by aby mo#liwo$%
zaniechania rozwoju przez jednostki nie b"d!ce sk onne p aci% wy#szych podatków w
wypadku korzystnego w asnego rozwoju i nak adu pracy. Likwiduje równie# sk onno$ci
do ukrywania swoich dochodów, dokonywania nieuczciwych transakcji, zawierania „cichych” umów z pracodawcami itp.
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Odnosz!c si" do has a sprawiedliwo$ci spo ecznej nale#a oby postawi% pytania: Czy
sprawiedliwo$% spo eczna to równy podzia dochodów, niezale#ny od wk adów pracy,
osi!ganych wyników, przedsi"biorczo$ci, produktywno$ci, kreatywno$ci, czy wr"cz
przeciwnie, sprawiedliwo$% spo eczna to sytuacja, w której dochody powinny by% proporcjonalne do wk adu pracy? Czy „sprawiedliwy podatek” to taki, który jest postrzegany jako „kara” za uzyskanie dodatkowego dochodu i tym samym jest negatywnym
bod&cem sk aniaj!cym podatnika do wystrzegania si" dodatkowego, wi"kszego dochodu,
a w skrajnych przypadkach do ukrywania cz"$ci dochodu i rozwoju „szarej strefy”? Có#
z tego, #e podatek b"dzie progresywny, a de facto jego progresywno$% b"dzie pozorna,
gdy# du#a cz"$% podatników znajdzie sposoby na unikni"cie tej progresji?
Jak wynika z podanego w tabeli 2 zestawienia dla zdecydowanej wi"kszo$ci podatników (prawie 90% w 2006 roku) przeci"tny dochód brutto kszta towa si" na poziomie
63,79% $redniego dochodu. W drugim przedziale skali dochód brutto by wi"kszy od
prawie dwukrotnego $redniego, natomiast w trzecim przedziale by bliski czterokrotnemu
$redniemu dochodowi1.
Tabela 2. Dochód brutto podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2006 roku
Table 2. Gross income gained by taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat in 2006
Przedzia y dochodów
wz
do 37 024

Kwota dochodu
ogó em w z
1 534 243 200

Przeci"tny dochód przypadaj!cy na
jednego podatnika w z
18 960

od 37 024 do 74 048

381 771 386

48 424

powy#ej 74 048

158 600 569

112 244

2 074 615 155

22 996

Ogó em

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

W licznej grupie podatników pierwszego przedzia u skali podatkowej wyst"puj! zró#nicowania pod wzgl"dem wysoko$ci uzyskiwanych dochodów. Jedni podatnicy osi!gaj!
dochody mieszcz!ce si" w zdecydowanie ni#szej po owie pierwszego progu, inni osi!gaj! dochody bliskie ju# drugiemu progowi, sytuacj" t" obrazuje tabela 3.
W takim przypadku nale#y stwierdzi%, #e mamy do czynienia z pewnego rodzaju
zafa szowaniem obrazu funkcjonowania progresji podatkowej.
Jak wynika z danych zamieszczonych powy#ej zawartych w tabelach 4 i 5, w!ska
grupa mieszka'ców Siedlec i powiatu siedleckiego zarabia stosunkowo du#o w porównaniu z reszt!. Blisko 81 tysi"cy podatników osi!ga niskie dochody, w tym ponad 8 tysi"cy
bardzo niskie bo nie przekraczaj!ce wysoko$ci kwoty wolnej 2.790,00 z , jedynie dochody ok. 8 tysi"cy przekraczaj! $redni! krajow! – mo#na wobec tego ponownie wyci!gn!%
wniosek, #e na wprowadzeniu podatku liniowego wi"kszo$% korzy$ci uzyska aby nieliczna grupa najbogatszych analizowanego przedzia u skali podatkowej.
1
Wed ug danych GUS w 2006 roku przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie brutto kszta towa o si" na poziomie
2.475,88 z , wobec czego przeci"tne roczne wynagrodzenie brutto kszta towa o si" na poziomie 29.710,56 z
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Tabela 3. Liczba podatników pierwszego przedzia u skali podatkowej wed ug wysoko$ci
uzyskanego dochodu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2006 roku
Table 3. Number of taxpayers of the Þrst tax bracket according to gained income in Siedlce and
the Siedlce poviat in 2006
Przedzia y dochodów
wz
od 0 do 2 790

Liczba podatników

Struktura
%
9,93

8 038

od 0 do 6 500

17 904

22,13

od 6 500 do 20 000

15 437

19,08

od 20 000 do 34 000

45 978

56,81

od 34 000 do 37 024

1 601

1,98

80 920

100,00

Ogó em

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

Tabela 4. Przeci"tny dochód pomniejszony o odliczone sk adki na ubezpieczenia spo eczne
podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2006 roku
Table 4. Average income reduced by social health-insurance premium of taxpayers of Siedlce and
the Siedlce poviat in 2006
Przedzia y dochodów
wz
do 37 024

Liczba
podatników

Kwota dochodu
ogó em
wz

Przeci"tny dochód przypadaj!cy na jednego
podatnika w z

80 920

1 434 720 951

17 730

od 37 024 do 74 048

7 884

317 362 536

40 254

powy#ej 74 048

1 413

140 959 467

99 759

90 217

1 893 042 954

20 983

Ogó em

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

To rozumowanie nie bierze jednak pod uwag" sytuacji podatników o ró#nej wysoko$ci dochodów w pierwszym przedziale podatkowym. Powstaje zatem pytanie, jaki jest
rzeczywisty rozk ad obci!#e' podatkowych podatników w pierwszym przedziale podatkowym? Podejmuj!c prób" odpowiedzi, rozwa#my nast"puj!ce sytuacje:
Po pierwsze: w 2006 roku 25.079 tysi"cy emerytów i rencistów rozliczy o si" z podatku dochodowego za po$rednictwem p atnika Zak adu Ubezpiecze' Spo ecznych, co
oznacza, #e nie korzystali oni z #adnych ulg i zwolnie' podatkowych i wi"kszo$% z nich,
bo 24.450 tysi"cy zap aci a podatek w wysoko$ci 19%. )rednia nominalna stawka podatkowa dla ca ego dochodu tej grupy podatników w pierwszym przedziale podatkowym
wynios a 11,48% (obliczona na podstawie: sumy podatku obliczonego 17.283.536,00 z ,
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Tabela 5. Dochód pomniejszony o odliczone sk adki na ubezpieczenia spo eczne podatników miasta
Siedlce i powiatu siedleckiego pierwszego przedzia u skali podatkowej w 2006 roku
Table 5. Income reduced by social health-insurance premium of taxpayers of Siedlce and its
county in 2006
Przedzia y dochodów
wz

Liczba podatników

od 0 do 2 790

8 038

od 0 do 6 500
od 6 500 do 20 000

Kwota dochodu
ogó em
wz

Przeci"tny dochód przypadaj!cy na jednego podatnika w z

12 432 744

1 547

17 904

52 379 422

2 926

15 437

118 571 597

7 681

od 20 000 do 34 000

45 978

1 207 044 815

26 253

od 34 000 do 37 024

1 601

56 725 117

35 431

80 920

1 434 720 951

17 730

Ogó em

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

sumy dochodów brutto 198.346.606,12 z ). Bior!c pod uwag" $redni! nominaln! stawk"
dla pierwszego przedzia u podatkowego z tabeli 6 – 15,22%, emeryci i renci$ci mieli ni#sz! nominaln! stawk" podatkow! o 3,74% ni# $rednia podatników z tego przedzia u, ale
dochody mieli ni#sze o prawie po ow", bo a# o 45,75% (obliczono na podstawie: przeci"tnego dochodu przypadaj!cego na podatnika w pierwszym przedziale podatkowym
– patrz tabela 4: 17.730,00 z oraz przeci"tnego dochodu przypadaj!cego na emeryta
i rencist" z pierwszego przedzia u podatkowego – patrz tabela 6: 8.112,00 z ). Natomiast
bior!c pod uwag" $redni! nominaln! stawk" dla pierwszego przedzia u podatkowego,
ale osób które nie korzysta y z odlicze' podatkowych – 15,95%, emeryci i renci$ci mieli ni#sz! nominaln! stawk" podatkow! o 4,47% od $redniej dla tej grupy podatników
z pierwszego przedzia u. Dochody za$ osi!gn"li mniejsze o 30,84% (obliczono na podstawie: przeci"tnego dochodu przypadaj!cego na emeryta i rencist" z pierwszego przedzia u
podatkowego – patrz tabela 6: 8.112,00 z oraz przeci"tnego dochodu przypadaj!cego na
podatnika nie korzystaj!cego z ulg podatkowych z wykluczeniem emerytów i rencistów
z pierwszego przedzia u podatkowego – patrz tabela 6: 26.304,00 z ).
Po drugie nale#y zauwa#y%, #e spo$ród tych, którzy rozliczali si" osobi$cie wed ug
stawki 19%, tak#e nie wszyscy korzystali z ulg, to 12.720 podatników, 2.767 podatników
zosta o rozliczonych przez zak ad pracy – patrz tabela 6, co oznacza, #e nie korzystali
oni równie# z ulg. Rozliczenie podatkowe bez ulg z o#y o w pierwszym przedziale skali podatkowej 39.937 tysi"cy podatników (tj. 24.450 tys. emerytów i rencistów, 2.767
tys. rozliczonych przez zak ad pracy i 12.720 tys. rozliczaj!cych si" samodzielnie i niekorzystaj!cych z ulg). Je#eli zatem blisko po owa podatników z pierwszego przedzia u
skali podatkowej nie korzystaj!ca z ulg podatkowych zap aci a podatek w wysoko$ci
nominalnej 15,95%, to pozosta a cz"$% tj. 40.983 podatników zap aci% musia a podatek
w wysoko$ci 14,49%, aby $rednia stawka podatkowa mog a wynie$% 15,22%. I co najwa#niejsze $redni dochód tych, którzy zap acili podatek dochodowy wed ug stawki
14,49% by wy#szy od tych, którzy zap acili wed ug stawki 15,95% – patrz tabela 6.
Acta Sci. Pol.

Podatek dochodowy od osób Þzycznych: progresywny czy liniowy?...

19

Tabela 6. Dochód pomniejszony o odliczone sk adki na ubezpieczenia spo eczne podatników
miasta Siedlce i powiatu siedleckiego pierwszego przedzia u skali podatkowej w 2006
roku
Table 6. An income reduced by social health-insurance premium of taxpayers of Siedlce and the
Siedlce poviat of the Þrst tax bracket in 2006
Wyszczególnienie podatników

Liczba
podatników

Dochód ogó em pomniejszony o odliczone
sk adki na ubezpieczenia spo eczne w z

Przeci"tny dochód przypadaj!cy na jednego podatnika
wz

Emeryci i renci$ci

24 450

198 346 606

8 112

Podatnicy nie korzystaj!cy z ulg
podatkowych, z wykluczeniem
emerytów i rencistów, w tym:
* podatnicy rozliczeni przez zak ad
pracy
Podatnicy korzystaj!cy z ulg
podatkowych

15 487

407 362 304

26 304

40 983

829 012 041

20 228

80 920

1 434 720 951

17 730

Ogó em

2 767

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych wed ug skali podatkowej w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

Po trzecie okazuje si", #e podatnicy rozliczaj!cy si" w Urz"dzie Skarbowym w Siedlcach, których dochód nie przekroczy w 2006 roku kwoty 6.500,00 z op acali efektywny
podatek wy#szy od $redniego dla wszystkich przedzia ów skali. Wynosi on 16,21% dochodów brutto, za$ podatnicy z dochodem wy#szym w granicach 34.000,00–37.024,00
z , równie# nie przekraczaj!cym górnego pu apu pierwszego przedzia u skali podatkowej
p acili podatek w wysoko$ci 14,85% – patrz tabela 7 i 8.
Tabela 7. Dochód pomniejszony o odliczone sk adki na ubezpieczenia spo eczne oraz obci!#enie
podatkiem dla wybranej grupy podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego
z pierwszego przedzia u skali podatkowej w 2006 roku
Table 7. An income reduced by social health-insurance premium and tax burden of speciÞc group
of taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat of the Þrst tax bracket in 2006

od 0 do 6 500

52 379 422

Kwota podatku nale#nego !cznie ze
sk adk! na ubezpieczenie zdrowotne
wz
8 490 704

od 34 000 do 37 024

56 725 117

8 423 680

Przedzia y dochodów
wz

Kwota dochodu
ogó em w z

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.
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Tabela 8. Obci!#enie dochodu podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2006 roku
Table 8. Income burden of taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat in 2006
Przedzia y dochodów
wz

Obci!#enie dochodu w %
nominalne

efektywne

Ró#nica obci!#enia w punktach procentowych
(2 – 3)

do 37 024

15,22

!cznie ze sk adk! na
ubezpieczenie zdrowotne
15,06

od 37 024 do 74 048

17,71

17,20

10,49

0,51

powy#ej 74 048

21,92

21,20

15,38

0,72

Ogó em

16,45

16,16

9,06

0,29

po odliczeniu sk adki
na ubezpieczenie
zdrowotne
7,64

0,16

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach,
dotycz!cych rozliczenia podatku dochodowego od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej
w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

Jak wynika z tych rozwa#a', wydaje si", #e zasadnym mo#e by% stwierdzenie, #e
taka progresja podatkowa jest niesprawiedliwa spo ecznie, jak równie#, #e nie taki jest
cel polityki Þskalnej. Ulgi podatkowe niedost"pne dla ubo#szych wypaczy y cel polityki
Þskalnej.
Dochód przedstawiony w kolumnie 3 tabeli 2 w rozpatrywanym podatku nie stanowi
podstawy opodatkowania, gdy# t" wyznacza si" po odliczeniu od niego ulg podatkowych
tzw. ulg od dochodu. Zaprezentowane w kolumnie 4 tabeli 5 wysoko$ci przeci"tnego
dochodu przypadaj!cego na jednego podatnika po pomniejszeniu go o sk adki na ubezpieczenie spo eczne s! ju# kategori! zbli#on! w wi"kszym stopniu do rzeczywistego dochodu podatnika.
Relacja podatku naliczonego do dochodu brutto okre$lana jest jako nominalne obci!#enie b!d& nominalna stopa podatkowa. Natomiast relacja podatku nale#nego do dochodu
brutto okre$lana jest jako efektywne obci!#enie b!d& efektywna stopa podatku. Ró#nica
mi"dzy nominaln! a efektywn! stop! podatkow! ukazuje, o ile punktów procentowych
podatnicy poszczególnych przedzia ów skali podatkowej obni#yli ci"#ar podatku w wyniku korzystania z odlicze' od podatku. W tabeli 8 przedstawiono nominalne i efektywne
obci!#enie dochodów osób Þzycznych podatkiem dochodowym w poszczególnych przedzia ach skali podatkowej, a tak#e obliczono ró#nic" mi"dzy stawkami podatkowymi,
a efektywnymi stopami podatkowymi, która $wiadczy o wymiernych korzy$ciach wynikaj!cych z ulg podatkowych.
W konsekwencji przedstawionych w tabeli 8 wylicze' efektywne obci!#enie dochodów podatników w 2006 roku wynosi o 15,06% w pierwszym progu podatkowym !cznie ze sk adk! na ubezpieczenie zdrowotne2. Wprowadzenie 18% stawki PIT spowodowa oby dodatkowe obci!#enia mieszka'ców Siedlec i powiatu siedleckiego o 2,94%.
Nale#y jednak, zwróci% uwag", #e wyliczenie efektywnego obci!#enia podatników z tego
2
Teoretycznie ubezpieczenia zdrowotne zawarte s! w podatku dochodowym od osób Þzycznych. Podstaw!
naliczania sk adki zdrowotnej jest dochód brutto pomniejszony o cz"$% sk adki spo ecznej.
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przedzia u, nie bierze pod uwag" faktu, #e jest to $rednia efektywna stawka podatkowa
dla ca ego tego przedzia u podatkowego, w którym pozostaje prawie 90% podatników.
Wracaj!c do danych empirycznych zawartych w tabeli 3, jak i rozwa#a' liczbowych zamieszczonych w tabeli 9 nale#y przypomnie%, #e jest to grupa podatników zró#nicowana
pod wzgl"dem dochodowym, jak i o zró#nicowanym rzeczywistym rozk adzie obci!#e'
podatkowych.
Tabela 9. Struktura podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego oraz wysoko$% stawek PIT
w 2006 roku
Table 9. The structure of taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat and tax rates in 2006
Przedzia y
dochodów
wz

Liczba podatników
(jako %
ca o$ci)

Kra'cowa
stawka podatku
w%

Nominalna
stawka podatku
w%

Efektywna
stawka podatku
w%

Efektywna
stawka podatku bez sk adki
zdrowotnej
w%

Ró#nica
3–4
4–5
4–6
w punktach
procentowych

do 37 024

80 920
(89,69 %)

19

15,22

15,06

7,64

3,78
0,16
7,58

od 37 024
do 74 048

7 884
(8,74 %)

30

17,20

17,20

10,49

12,80
0,51
6,71

powy#ej
74 048

1 413
(1,57 %)

40

21,20

21,20

15,38

18,80
0,72
5,82

(ród o: Obliczenia w asne na podstawie tabeli 1 i 8.
Source: Own calculations based on data in tabels 1 and 8.

Istnienie rocznego dochodu nie powoduj!cego obowi!zku podatkowego „kwoty wolnej” od podatku 2.797,00 z , trzech stawek podatkowych 19%, 30% i 40% oraz przede
wszystkim odlicze' od dochodu sk adki na ubezpieczenie spo eczne, spowodowa o, jak
obrazuje tabela 9, #e ró#nica pomi"dzy p acon! kra'cow! stawk! a nominaln! przez podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego si"gn" a w 2006 roku od prawie 4 do
prawie 19 punktu procentowego. W pewnym uproszczeniu mo#na rzec, i# przedmiotowa
ró#nica okre$la obci!#enie dochodu podatkiem dochodowym od osób Þzycznych oraz
sk adkami na ubezpieczenie spo eczne (emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi i chorobowymi)3.

3
System podatku dochodowego od osób Þzycznych jest $ci$le powi!zany z systemem ubezpiecze' spo ecznych,
co wp ywa na wysoko$% obci!#e' Þskalnych podatników. W praktyce, aby obliczy% podstaw" opodatkowania
nale#y uwzgl"dni% sk adki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które odejmujemy
od kwoty wynagrodzenia brutto. Podstaw! naliczania wszystkich sk adek spo ecznych jest dochód brutto.
Ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast obliczane od podstawy opodatkowania i odliczane od podatku. Zabieg
ten komplikuje system i de facto zwi"ksza nasze zobowi!zania/obci!#enia, co nie jest dostrzegane przez wielu
podatników. W 2006 roku stawka ubezpieczenia zdrowotnego wynosi a 8,75%, natomiast odliczy% od podatku
mo#na by o wy !cznie 7,75%. W ten sposób teoretycznie nie zwi"kszaj!c kra'cowych stawek podatkowym
zwi"kszamy wielko$% danin publicznych.
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Postrzeganie przez podatników obci!#e' podatkowych odbywa si" przez pryzmat stawek kra'cowych 19%, 30% i 40%, a rzeczywi$cie p acone, to przecie# efektywne stawki,
które s! znacznie ni#sze. Analizuj!c dane zawarte w tabeli 8 i 9 nale#y stwierdzi%, #e
w wyniku odlicze' od podatku ci"#ar podatkowy w najwi"kszym stopniu obni#yli podatnicy z drugiego i trzeciego przedzia u skali. W roku 2006 omawiana ró#nica w drugim
przedziale skali podatkowej wynosi a $rednio 0,51, natomiast w trzecim 0,72 punktu procentowego. W przypadku podatników pierwszego przedzia u skali podatkowej $rednia
ró#nica pomi"dzy nominalnym a efektywnym opodatkowaniem by a najni#sza i wynios a
tylko 0,16 punktu procentowego. Prowadzi to do spostrze#enia, #e najwi"ksze wymierne
korzy$ci wynikaj!ce z ulg podatkowych osi!gn"li w 2006 roku najbogatsi mieszka'cy
miasta Siedlce i jego powiatu, co prowadzi do konkluzji, #e ulgi podatkowe nie stanowi y narz"dzia s u#!cego zmniejszeniu nierówno$ci dochodów podatników omawianego
obszaru.
Kieruj!c si" struktur! podatników wed ug wysoko$ci uzyskiwanego dochodu mo#na
by s!dzi%, #e wprowadzenie podatku liniowego nie powinno stanowi% problemu poniewa# oko o 90% podatników omawianego obszaru rozlicza si" wed ug najni#szej stawki,
a zatem znajduje si" w obszarze podatku liniowego z jedn! stawk! 19%.
W 2006 roku wp ywy podatkowe z drugiego i trzeciego przedzia u skali podatkowej
(tj. 10,31% wszystkich podatników) stanowi y 33,40% nale#nego podatku ogó em, co
przedstawiono w tabeli 10. Inaczej mówi!c, ponad 10% podatników dostarczy o bud#etowi przesz o 33% wp ywów z PIT. Mimo wszystko nale#y pami"ta%, #e wniosek taki
formu owany jest w odniesieniu do „nieliniowej” cz"$ci podatników PIT.
Tabela 10. Podatek nale#ny podatników miasta Siedlce i powiatu siedleckiego w 2006 roku
Table 10. Due tax of taxpayers of Siedlce and the Siedlce poviat in 2006
Przedzia y dochodów
wz

Kwota podatku nale#nego
ogó em w z

Struktura
%

do 37 024

109 612 680

66,60

od 37 024 do 74 048

33 291 330

20,20

powy#ej 74 048

21 679 566

13,20

Ogó em

164 583 576

100,00

(ród o: Dane z systemu POLTAX Urz"du Skarbowego w Siedlcach, dotycz!ce rozliczenia podatku dochodowego
od osób Þzycznych opodatkowanych wed ug skali podatkowej w 2006 roku.
Source: Own calculations based on data from POLTAX system of Siedlce Tax OfÞce concerning tax payments
imposed on individuals at a tax rate in 2006.

PODSUMOWANIE
W sensie ekonomicznym system podatkowy powinien przynosi% dochody pa'stwu,
ale tak#e sprzyja%, a przynajmniej nie szkodzi%, kreatywno$ci, pracowito$ci, przedsi"biorczo$ci i wzrostowi gospodarczemu; nie powinien natomiast by% g ównie instrumentem redystrybucji dochodu narodowego.
Zabieraj!c g os w dyskusji na temat zastosowania, w polskich warunkach, koncepcji
podatku proporcjonalnego dla osób Þzycznych, czy te# utrzymania podatku z progresywActa Sci. Pol.
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n! skal! opodatkowania oraz z systemem ulg i zwolnie' podatkowych, nale#y zwróci%
uwag", która z koncepcji b"dzie najlepiej s u#y a zarówno poszczególnym podatnikom,
jak i gospodarce oraz samemu pa'stwu jako ca o$ci.
Odnosz!c si" do postawionego w tytule opracowania pytania, jak równie# do przedstawionego w streszczeniu celu opracowania nale#y wskaza%, #e podatek proporcjonalny ma przewag" nad podatkiem progresywnym opodatkowuj!cym dochody podatników
miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Wynika to z nast"puj!cych przes anek:
– nie hamuje aktywno$ci gospodarczej podatnika,
– jest podatkiem sprawiedliwym, gdy# uwzgl"dnia zdolno$% podatkow! podatnika
(jego dochód),
– realizuje tylko cele polityki podatkowej i nie !czy ich z celami polityki spo ecznej,
jest bardziej czytelny dla podatnika,
– realizuje racjonalne inwestycyjne zachowania podatnika, wynikaj!ce z rynkowego
rachunku ekonomicznego a nie jego deformacji wynikaj!cej z ulg podatkowych.
PI#MIENNICTWO
Bia a Ksi"ga Podatków, 1998, Ministerstwo Finansów, Warszawa
Friedman M., Friedman R., 1962: Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago
Friedman M., Friedman R., 1994: Wolny wybór, Panda, Sosnowiec
Kulicki J., 2003: Podatek dochodowy od osób Þzycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczy'ski T., 2004: Teoretyczne podstawy reformy podatków
w Polsce, DiÞn, Warszawa

INCOME TAX IMPOSED ON INDIVIDUAL TAXPAYERS PROGRESSIVE OR
LINEAR? – ON THE EXAMPLE OF SIEDLCE AND THE SIEDLCE POVIAT
Abstract. This assessment is part of a discussion on the government’s proposal to introduce
in Poland in 2009 two tax rates of 18% and 32% for individual taxpayers instead of the
three current rates of: 19%, 30% and 40% and after that, in 2011 or 2012 to introduce a ßat
rate of 18% for all individual taxpayers. This study assesses the current system of income
tax imposed on individuals based on the example of tax payers in Siedlce and the Siedlce
county. It represents an attempt to determine how this tax inßuences socio-economic conditions in Siedlce town and county.
Key words: income tax imposed on individual, progressive income tax, proportinate income tax
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