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Struktura prezentacji  

 

• Ewolucja w strukturze przychodów podatkowych państw 

OECD (ostatnie 30 lat) 

 

• Zróżnicowanie struktury przychodów podatkowych państw 

OECD (stan na 2007 rok) 

 

• Narastający wzrost fiskalizmu w UE (od 2010 roku) 

 

• Wpływ bodźców podatkowych na procesy ekonomiczne 

 

• Rekomendacje 

 



Ewolucja struktury podatków (OECD) 

• Na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat w krajach OECD (tabela) doszło  

do istotnych zmian w strukturze przychodów podatkowych.  

• Największy spadek udziału przychodów podatkowych zanotowano w PIT. 

• Istotne przyrosty znaczenia miały miejsce w przypadku CIT i składek 

społecznych (nakładanych zarówno na pracownika jak i pracodawcę). 

• Specyficzny efekt substytucyjny zaszedł w przypadku podatków nakładanych 

na konsumpcję. Wzrosło znaczenie zasad ogólnych.   

 



Polska na tle krajów OECD (2007) 
• System podatkowy Polski opiera się głównie na opodatkowaniu konsumpcji 

(VAT+akcyza) oraz na składkach społecznych. 

• Zdecydowanie mniejsze znaczenie ma PIT i CIT. 



Wzrost fiskalizmu w UE (% GDP) 

• Kryzys finansowy w UE wymusił wzrost wszystkich form fiskalizmu. Szczególny 

wzrost miał miejsce między latami 2011 i 2012. 

• Mimo wzrostu fiskalizmu w UE miał miejsce dalece zróżnicowany sposób jego 

realizacji w różnych krajach UE.  

• Przeprowadzanie reform podatkowych przez kraje członkowskie UE jest jedną  

z istotniejszych odpowiedzi na rekomendacje tzw. Semestru Europejskiego.  

Source: Commission services, AMECO; Data is based on the Commission Spring 2013 Forecast. Data refer to tax 

revenues to General governments, excluding indirect taxes levied by national governments on behalf of EU institutions.  



Polityka gospodarcza i społeczna 

 

• Czy niższy CIT jest istotnym bodźcem do zwiększania konkurencyjności 

gospodarki?  

• Czy korzystniejsze jest utrzymywanie niższej ogólnej stawki CIT, czy wyższa 

stawka ogólna CIT i mechanizmy preferencyjne (obniżona stawka CIT, 

przyspieszona amortyzacja, wakacje podatkowe, ulgi inwestycyjne i kredyt 

podatkowy)? 

• Korzyści i koszty ze specjalnych stref ekonomicznych (para-subwencje). 

• Czy mechanizmy i rozwiązania podatkowe mogą skutecznie oddziaływać  

na politykę demograficzną państwa: zachęcają/promują, czy jedynie 

zmniejszają efekty dyskryminacji ekonomicznej (dzietność, aktywizacja 

zawodowa młodych)?  

• Czy klin i klif podatkowy powinny być narzędziami polityki antycklicznej? 

• Czy wzrost znaczenia podatków od nieruchomości „wydziedzicza” i obniża 

dobrobyt społeczny, czy jest bodźcem do większej aktywności gospodarczej? 

 

 

 



Rekomendacje 
• Nowy minister finansów w pierwszym istotnym swoim wystąpieniu 

zapowiedział całościową zmianę systemu podatkowego. Jest to 

okazja do przeglądu słabych i mocnych stron obecnego systemu  

jak również wskazania nowych, lepszych rozwiązań. 

• „Każda reforma podatkowa powinna zaczynać się od reformy 

wydatków budżetowych”. 

• Uproszczenie systemu (np. multi-PITy). 

• Uefektywnienie systemu (wysokie koszty podatnika vs. niskie 

przychody państwa). 

• Zmniejszenie represyjności (np. łatwiej wynajdować drobne błędy  

u rzetelnych podatników niż szukać unikających płacenia podatków). 

• Zwiększenie przejrzystości systemu (np. sposób wydawania  

i stosowania interpretacji, sposób zarządzania zmianami w prawie). 

• Usymetrycznienie relacji podatnik – państwo. 

• Zdefiniowanie celów makrogospodarczych i społecznych państwa 

promowanych przez system podatkowy.  

• Rozdzielenie ministerstwa finansów od administracji podatkowej. 

 


