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Słowo wstępne
Okres bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz poprawa ściągalności
podatku VAT przyczyniły się do systematycznego wzrostu dochodów budżetowych. Dobry stan finansów publicznych sprawił, że w ostatnich latach byliśmy
świadkami największych transferów bezpośrednich w historii III RP. Niestety,
ten okres podatkowej beztroski kończy się i najbliższe lata będą okresem gorących dyskusji o systemie danin publicznych. Po pierwsze, Polska mocniej będzie
odczuwać gospodarcze spowolnienie, które ograniczy tempo wzrostu dochodów polskiego budżetu. Po drugie, dalsze uszczelnianie systemu podatkowego będzie coraz trudniejsze i bardziej kosztowne – uciekając się do popularnej
w tej materii metafory: większość nisko wiszących owoców została już zerwana.
Po trzecie, obietnice wyborcze, złożone przez Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich dwóch kampaniach wyborczych, radykalnie ograniczyły pole manewru
w zarządzaniu budżetem poprzez wprowadzenie szeregu nowych, sztywnych
wydatków. Po czwarte, wzrost średniej długości życia, jak i liczby osób w wieku
65+, sprawia, że w trzeciej dekadzie XXI wieku musimy liczyć się z lawinowym
wręcz wzrostem wydatków publicznych na służbę zdrowia i system emerytalny. Po piąte wreszcie, powrót do Sejmu nowej/starej lewicy oraz Konfederacji
może stanowić zapowiedź bardziej ożywionej dyskusji wokół szeroko rozumianego systemu danin publicznych.
Prowadzone od kilkunastu miesięcy, w mniej lub bardziej zaawansowany sposób, podchody do zniesienia limitu tzw. 30-krotności, wprowadzenia podatku
od sklepów wielkopowierzchniowych (wraz z pomysłem tzw. congestion tax),
wdrożenia w życie idei podatku cyfrowego czy podwyższenia akcyzy na alkohol i papierosy, są najlepszym dowodem tego, że tematyka podatkowa jest
w centrum zainteresowania rządu Zjednoczonej Prawicy. Powyższe postulaty
to jednak głównie detale. Ich realizacja pomoże w załataniu niewielkich, bieżących budżetowych potrzeb, ale nie jest odpowiedzią adekwatną do skali wyzwań, które czekają nas w najbliższej dekadzie.
Pamiętając, że podatki są jednym z ważniejszych instrumentów polityki państwa, nie mamy wątpliwości, że jako społeczeństwo stoimy przed koniecznością otwarcia poważnej debaty o systemie podatkowym, która powinna odpowiedzieć na pytanie, na co nas stać i jak sfinansować zwiększające się potrzeby.
Pytań jest mnóstwo, a obecne od lat w przestrzeni publicznej rytualne zaklęcia,
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takie jak „obniżmy podatki dochodowe”, „wprowadźmy podatek obrotowy”,
„opodatkujmy zagraniczne korporacje”, nie stanowią właściwej odpowiedzi.
Trudno się jednak dziwić, że w debacie publicznej dominują proste recepty
na złożone problemy. Jak przekonująco wykazuje Radosław Piekarz, bez dostępu do kompleksowych danych podatkowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Finansów, nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać
struktura podatkowa w Polsce.
Oddajemy w Państwa ręce raport, którego celem jest obnażenie podatkowych
mitów i przedstawienie rzeczywistych problemów, a przede wszystkim postawienie właściwych pytań oraz wskazanie sposobu, w jaki powinniśmy poszukiwać na nie odpowiedzi. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uruchomić merytoryczną rozmową o polskim systemie podatkowym. Jednocześnie
zapewniamy, że zamierzamy brać w niej aktywny udział.
dr Marcin Kędzierski
Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
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Wprowadzenie
Ten raport może czytelnikowi wydać się nietypowy. Nie przedstawia on gotowego, konkretnego zestawu rozwiązań, których wprowadzenie usprawniłoby system podatkowy w Polsce. Brak w treści propozycji nowych stawek PIT czy VAT.
Czytelnik nie znajdzie też w raporcie sugestii, że CIT należy zastąpić podatkiem
przychodowym albo że należy wprowadzić podatek katastralny. Nie pojawi się
także deklaracja o wyższości PIT-u liniowego nad progresywnym czy vice versa.
Nie oznacza to, że powyższe pytania są nieistotne, ale w chwili obecnej bardzo
ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć.
Perspektywa przyjęta w niniejszym raporcie jest zgoła odmienna, bowiem jego
głównym celem jest wskazanie, dlaczego tak trudno znaleźć jednoznaczną receptę na uleczenie polskich podatków. Obecnie konkretne pomysły (tj. oparte
na rachunku ekonomicznym) na zmianę systemu podatkowego mogą powstawać jedynie w Ministerstwie Finansów, tam bowiem zgromadzone są niezbędne dane, które pozwoliłyby na dokonanie stosownych kalkulacji i analiz proponowanych zmian. Każdy inny twórca projektu, który przedstawia propozycje
zmian podatkowych, nie może zatem bazować na rzetelnej analizie danych
i w praktyce musi ograniczyć się do badań porównawczych. W najgorszym
przypadku przedstawiane propozycje są motywowane nie wiarygodną analizą,
ale ideologią lub doraźnym interesem politycznym, czyli chęcią pozyskania sympatii jakiejś grupy społecznej.
Taki stan rzeczy jest trudny do zaakceptowania. Po pierwsze, dostęp do danych
powinien być uwolniony tak, aby nie tylko Ministerstwo Finansów było w stanie
przygotować solidny projekt zmian podatkowych. Udostępnienie danych nie
tylko pomogłoby badaczom w prowadzeniu analiz i proponowaniu nowych rozwiązań, ale także pozwalałoby na zewnętrzną kontrolę ministerialnych propozycji.
Obecnie bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której de facto nie istnieje demokratyczna forma kontroli propozycji podatkowych rządu. Bazują one na wewnętrznych danych posiadanych przez resort finansów – danych, do których władza publiczna
niezależnie od partyjnej afiliacji dość mocno broni dostępu.
Raport został podzielony na trzy części: mity podatkowe, faktyczne problemy
systemu podatkowego oraz rekomendacje. W części pierwszej przedstawiono zbiór najczęściej powielanych półprawd i mitów na temat polskich podat-
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ków. Można je znaleźć w bieżącej publicystyce, wypowiedziach polityków
czy szeroko rozumianej debacie publicznej. Bazują one często na nikłej wiedzy podatkowej, stąd prawdopodobnie tak znaczną popularnością cieszą się
m.in. twierdzenia o konieczności całkowitej zmiany systemu podatkowego
w Polsce. Niestety, mity bywają szkodliwe, bowiem mogą stanowić zachętę
do oprotestowania nawet dobrych propozycji zmian podatkowych, tak jak miało to miejsce z projektem jednolitej daniny (prace nad nią zaczęły się w Ministerstwie Finansów kierowanym przez Mateusza Szczurka, zaś zapowiedź projektu złożył minister Henryk Kowalczyk). Podatkowe mity rujnują także kluczowe
dla dobrego funkcjonowania państwa zaufanie pomiędzy administracją a podatnikiem (zob. choćby mit drugi: skarbówka czyha na podatnika, s. 19).
Funkcjonowanie mitów jest także korzystne dla szeregu grup interesów. Opracowanie dokładnej „mapy interesariuszy polskiego systemu podatkowego”
wykracza poza ramy niniejszego raportu, ale jest ważnym zadaniem na przyszłość. Trudno bowiem nie zauważyć, że przeciwnikami zmian w podatkach
są przede wszystkim beneficjenci nierównego traktowania podatkowego, którzy korzystają z niedostępnych dla innych ulg czy specjalnych reżimów (np.
50-procentowe koszty uzyskania przychodów dla dziennikarzy, niskie składki
ZUS czy liniowa stawka podatkowa dla przedsiębiorców).
Jednocześnie ożywiona debata wokół podatkowych mitów odwraca uwagę
od realnych problemów trapiących polski system podatkowy. Zamiast dyskutować o jego degresywności, czyli sytuacji, w której następuje transfer dochodów od osób gorzej sytuowanych do tych sytuowanych lepiej, rozmawiamy
np. o tym, czy przekroczyliśmy już punkt przegięcia na krzywej Laffera. Zamiast
dyskutować o braku dostępu do danych czy braku sterowności systemu, dywagujemy, jaka byłaby właściwa stawka PIT, co nie ma sensu bez wcześniejszej
analizy danych.
Z powyższych względów w drugiej części raportu poruszone zostały te kwestie, które stanowią istotne, a zarazem rzeczywiste problemy naszego systemu
podatkowego. Można do nich zaliczyć arbitraż w podatkach dochodowych,
prawdopodobnie niewłaściwą strukturę systemu podatkowego, mocno opierająca się na podatkach konsumpcyjnych, czy wspomniany już brak jego sterowności. To głównie te kwestie sprawiają, że polski system danin publicznych
może być postrzegany jako niesprawiedliwy i nieefektywny.
Identyfikacja realnych problemów umożliwia nakreślenie ogólnych kierunków
niezbędnych zmian, opisanych w części trzeciej. Należy podkreślić, że w raporcie przedstawiono właśnie kierunki, nie zaś konkretne propozycje zmian. Przy-
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czyny wyboru takiego ogólnego podejścia są dwie. Przede wszystkim naprawa
systemu podatkowego to długi proces. Ponadto – i należy to powtórnie podkreślić – konkretna propozycja wymaga przeprowadzania zaawansowanych
analiz skutków określonych decyzji w zakresie wpływów podatkowych, zachowań firm i konsumentów czy też wpływu podatków na nierówności. Nie sposób
jednak dokonać wspomnianych analiz bez dostępu do szczegółowych danych.
Dlatego tak ważne jest ich upublicznienie – pozwólmy badaczom, organizacjom społecznym czy wreszcie partiom politycznym na realny udział w tworzeniu polskiego prawa podatkowego. Postulat „uwolnienia” danych stanowi
zresztą kluczowe przesłanie niniejszego raportu. Dostęp do danych pozwoliłby
na opracowanie konkretnych i policzalnych rozwiązań podatkowych, zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego i zmierzenie się z grupami interesów,
które zmian w polskich podatkach nie chcą.
Przesłanie raportu można zatem streścić w trzech punktach:
• uwolnijmy dane podatkowe,
• zacznijmy je analizować,
• i współpracujmy w zakresie tworzenia systemu podatkowego.
Realizacja powyższych postulatów to dopiero początek drogi w wypracowaniu przyszłej wizji systemu podatkowego. Należy przy tym podkreślić,
że dla powodzenia tego procesu szczególne znaczenie ma zaangażowanie
różnych podmiotów społecznych. Bez uruchomienia poważnej debaty publicznej polski system danin publicznych nie będzie bowiem dysponował
powszechną legitymizacją, niezbędną dla sprawnego funkcjonowania.
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Podatkowe mity
Prawie każdy kwietniowy felieton znanego publicysty zaczyna się utyskiwaniem
na wysokie podatki, które musi płacić przeciętny Kowalski, w tym także wspomniany publicysta. Wiele informacji prasowych poświęconych jest „krwiożerczej skarbówce”, której jedynym celem jest dobicie świetnie prosperujących
biznesów. Nad wszystkim zaś unosi się duch Arthura Laffera, na którego krzywą
często powołują się organizacje przedsiębiorców. Duch, który zakazuje jakiegokolwiek zwiększania podatków, gdyż oczywiście każdy ruch w górę oznacza
spadek dochodów publicznych. Z drugiej strony mamy głos organizacji zrzeszających pracowników, które jedyne lekarstwo dla polskiego systemu podatkowego widzą w podniesieniu stawek podatkowych dla najbogatszych i większym opodatkowaniu korporacji.
Popularna dyskusja o polskich podatkach to zatem przerzucanie się mitami, które jest uwikłane, jak to zazwyczaj w Polsce, w dogmaty i ideologie. Publicystyka
operuje prostym przekazem, gdzie w jednym zdaniu próbuje się przedstawić
bardzo skomplikowaną i złożoną rzeczywistość. W efekcie tezy wypowiadane przez publicystów, większość polityków, przedstawicieli przedsiębiorców
są albo nieweryfikowalne, albo tak ogólne, że ciężko im przypisać merytoryczną wartość.
Mając to na uwadze, poniżej przedstawiono wykaz najczęściej wykorzystywanych mitów lub półprawd, zwłaszcza że część tez funkcjonujących w debacie
publicznej dotyczy skomplikowanych zagadnień, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Poniższa lista może być pomocna przy próbie weryfikacji,
co na temat systemu podatkowego ma do powiedzenia polityk lub felietonista.
Mit pierwszy: podatki w Polsce są wysokie
Polski system podatkowy jest pełen paradoksów. Jesteśmy bowiem państwem,
w którym podatki można jednocześnie nazwać wysokimi, jak i niskimi. Wszystko
zależy od perspektywy, z której obserwujemy system.
Ekonomiści najczęściej posługują się miarami zagregowanymi wyrażającymi
stopień fiskalizmu. Taką miarą jest na przykład udział wpływów podatkowych
w produkcie krajowym brutto (PKB). Gdy porównamy ten wskaźnik dla państw
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Unii Europejskiej (zob. rys. 1), stwierdzimy, że Polska jest państwem o względnie niskich obciążeniach fiskalnych. W zestawieniu państw z najniższym udziałem wpływów podatkowych w relacji do PKB wyprzedza nas dziewięć państw
członkowskich – są to przeważnie kraje byłego bloku wschodniego, ale znaleźć
można tam również państwa zachodnie, takie jak Irlandia i Portugalia. Na drugim końcu tego rankingu znajdują się przede wszystkim stare państwa UE, które
posiadają bardziej „profiskalne” systemy podatkowe od Polski. Są wśród nich
choćby Wielka Brytania, tak często przez niektórych przywoływany przykład
dobrego systemu podatkowego, ale również Węgry, stanowiące ważny punkt
odniesienia dla części wyborców.
Rysunek 1: Wpływy podatkowe jako % PKB (średnia za lata 2005-2017)
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Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat
Warto podkreślić, że mierzone powyższym wskaźnikiem obciążenie fiskalne
nie ulegało istotnym wahaniom na przestrzeni ostatnich lat. Zmiana wartości
wskaźnika obrazowała raczej zmiany w gospodarce (czyli PKB, stanowiącego
mianownik) niż zmiany ciężaru opodatkowania. Z tego punktu widzenia system podatkowy w Polsce od lat jest względnie stabilny, a wpływy podatkowe
są niższe od unijnej średniej, jak i średniej dla strefy euro (zob. rys. 2). Taka
perspektywa sugeruje zatem, że w Polsce podatki są relatywnie niskie.
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Rysunek 2: Wpływy podatkowe jako % PKB (lata 2005-2017)

Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat
Taki obraz nie mówi jednak całej prawdy, gdyż ujęty w ten sposób wskaźnik fiskalizmu jest miarą zagregowaną. Opisuje on wpływy ze wszystkich obciążeń
podatkowych i parapodatkowych w PKB. Niejako do jednego koszyka wkładamy podatki od osób fizycznych, podatki konsumpcyjne, czy też podatki nakładane na firmy.
Przyjrzyjmy się więc opodatkowaniu w sposób bardziej szczegółowy. Warto
dokonać w tym celu dekompozycji przywołanego wskaźnika i sprawdzić, jakie
rodzaje podatków w Polsce dominują. Analiza oparta na definicjach Eurostatu
pozwala wyróżnić następujące rodzaje podatków:
• pośrednie,
• bezpośrednie,
• składki społeczne.
Warto zwrócić uwagę, że podział ten, stosowany zarówno przez UE, jak i OECD,
dla wielu osób zajmujących się podatkami w Polsce może się wydawać kontrowersyjny z uwagi na uwzględnienie ubezpieczeń społecznych. W literaturze
przedmiotu nie są one uważane za podatki, bowiem są świadczeniem zwrotnym. W raporcie przyjęto jednak, że składki na ubezpieczenie społeczne będą
traktowane jak podatek, pamiętając przy tym, że taka klasyfikacja jest kwestią
dyskusyjną.
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Przy tak zarysowanym podziale można już powiedzieć nieco więcej o polskim
systemie podatkowym.
Rysunek 3: Wpływy podatkowe za 2017 r. jako % PKB według rodzaju
podatku
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Źródło: opracowanie własne, dane Eurostat
Polski system podatkowy opiera się na wpływach z podatków pośrednich (VAT,
akcyza) oraz ze składek społecznych. Znacznie niższy jest u nas udział podatków
bezpośrednich (tj. CIT i PIT). Oznaczałoby to, że stosunkowo nisko opodatkowane są w Polsce korporacje i dochody osób fizycznych z niektórych źródeł – do
czego jeszcze w tym raporcie powrócimy – a relatywnie wysoko opodatkowana
jest konsumpcja. To zaś może prowadzić do wniosku, że w efekcie największy
relatywny ciężar podatkowy spoczywa na osobach ubogich, które są – przynajmniej teoretycznie – mocniej obciążone podatkiem VAT i akcyzą zawartymi
w nabywanych towarach i usługach, bowiem wydają relatywnie większą część
swojego dochodu na konsumpcję.
Czy to oznacza, że ostatecznie podatki w Polsce są jednak wysokie?
Co do zasady – nie, choć szczegółowa i wyczerpująca odpowiedź na to pytanie
jest dużo bardziej złożona (Gomułka, Neneman, & Myck, 2017, s. 23) i wymaga
uwzględnienia w analizach wielu grup podatników (np. rolników, małżeństwa
wielodzietne, pary bez dzieci, etc.). Dla niektórych grup społecznych podatki są stosunkowo niskie (np. rolnicy prowadzący duże uprawy rolne), podczas
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gdy dla przedstawicieli innych grup podatki mogą być relatywnie wysokie
(np. dla osób wchodzących w drugi próg podatkowy i pełny ZUS).
Bardzo dobrą pracę analityczną w tym zakresie wykonało Ministerstwo Finansów (Chrostek, Klejdysz, Korniluk, & Skawiński, 2019). Autorzy opracowania,
analizując obciążenia podatkowe różnych grup dochodowych na podstawie
danych za 2016 r., stwierdzili, że relatywnie w najgorszym położeniu znalazły
się osoby zarabiające… najmniej. Całkowite obciążenie podatkowo-składkowe sięga bowiem w tej grupie aż 60%. Co ciekawe, w przedziale od 30 do 100
tysięcy złotych dochodu brutto rocznie obciążenie rośnie, aby po przekroczeniu
tej granicy zacząć systematycznie spadać. W efekcie najbardziej uprzywilejowane w sensie podatkowym są osoby… najbogatsze (por. rys. 4).
Rysunek 4: Suma obciążeń podatkowych w podziale na zarobki brutto rocznie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Chrostek et al., 2019)
Można zatem powiedzieć, że podatki w Polsce są wysokie, ale nie dla bogatszych, tylko dla najbiedniejszych. Zagadnienie to będzie przedmiotem dalszej
części raportu, we fragmencie poświęconym kwestii arbitrażu podatkowego.
Mit drugi: skarbówka czyha na podatnika
To ulubiony temat mediów. Urząd skarbowy to instytucja, której głównym celem
jest niszczenie polskiego biznesu. Koronnym przykładem takiego relacjono-
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wania problemów związanych z polskimi podatkami jest tzw. sprawa piekarza
z Legnicy (zbieżność nazwiska autora raportu przypadkowa). Przez wiele mediów ów przedsiębiorca został przedstawiony jako ofiara fiskusa. Jedynym jego
przewinieniem – według doniesień medialnych – miało być rozdawanie chleba
ubogim. Fiskus zażądał, aby dobry przedsiębiorca zapłacił z tego tytułu podatek VAT. Jednak zarzuty fiskusa tylko w części dotyczyły opodatkowania VAT od
darowizn (jedynie ok. 6% określonych zaległości podatkowych dotyczyło kwestii uszczuplenia VAT od darowizn pieczywa). Reszta doszacowanego zobowiązania wynikała z ukrywania przychodów. Sprawa zakończyła się negatywnym
dla podatnika wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Innymi
słowy, to skarbówka miała rację w przedmiotowym sporze. Warto przy tym
zaznaczyć, że informacja o kłopotach biednego piekarza z Legnicy widniała
na czołówkach gazet, podczas gdy orzeczenie NSA zostało niemal przemilczane.
Dla zyskania pełnego obrazu sytuacji trzeba dodać, że zdarzają się działania
fiskusa, które – mówiąc łagodnie – nie budują dobrego obrazu aparatu skarbowego. Przykładem może być „prowokacja” urzędniczek skarbowych w warsztacie mechanicznym w Bartoszycach, opisywana m.in. tu: http://bartoszyce.
wm.pl/548696,Mechanik-stanal-przed-sadem-za-niefiskalna-zarowke.html.
Niemniej takie sprawy stanowią margines.
Można postawić zatem tezę, że medialne relacje dotyczące działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) są nacechowane stronniczością. W debacie
publicznej przedstawia się bowiem głównie zdarzenia negatywne (te oczywiście istnieją, choć to temat na osobny raport), rzadko relacjonując prawidłowe działania KAS. Co prawda fiskus w niektórych sprawach nie powinien iść
do sądu, bowiem istnieją utrwalone linie orzecznicze (jak ma to często
miejsce w przypadku interpretacji podatkowych) i w sytuacji, gdy wynik postepowania jest de facto z góry wiadomy, droga sądowa nie jest najbardziej
efektywnym działaniem. Analiza samych statystyk z rozpraw sądowych
nie pozostawia jednak złudzeń, że w większości sporów rację ma administracja
skarbowa (zob. rys. 5).
Reasumując, fiskus nie jest drapieżnikiem czyhającym na podatnika. W większości
spraw aparat skarbowy działa poprawnie, da się też zauważyć pozytywną ewolucję
działania administracji. Coraz więcej czasu poświęca się bowiem na analizę ryzyka
wystąpienia przestępstw podatkowych, a działania kontrolne koncentrują są głównie w obszarach, gdzie ryzyko to jest najwyższe. Niestety, medialne doniesienia o
fiskusie‒drapieżniku sprawiają, że obniża się zaufanie obywatela do instytucji państwowych, które w przypadku aparatu skarbowego jest bardzo niskie. Według badań społecznych (Kantar Public, 2016) tylko 37% osób ufa działaniom KAS.
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Rysunek 5: Podatkowe sprawy sądowe – kto wygrywa przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
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Źródło: opracowanie własne, dane NSA
Mit trzeci: podatków nie można podnieść ze względu na krzywą Laffera
Nad dyskusją o polskich podatkach unosi się duch Laffera. Arthur Laffer jest
twórcą teoretycznego konceptu krzywej obrazującej zależność pomiędzy wysokością podatków a wpływami podatkowymi. Przy obciążeniu 0% i 100%
te wpływy są identyczne (i wynoszą zero1). Kluczowe zagadnienie dotyczy tego,
co dzieje się pomiędzy dwoma skrajnymi punktami. Musi istnieć bowiem taki
punkt na krzywej, w którym następuje maksymalizacja wpływów podatkowych.
Punkt ten wyznaczałby też maksymalną stawkę podatkową, która powinna być
nałożona na dany przedmiot opodatkowania (np. dochód).
Sam mit wiąże się z uproszczonym, symetrycznym przedstawieniem krzywej
Laffera na wykresie (zob. krzywa zaznaczona kolorem żółtym na rysunku 6).
Nie istnieją jednak ani teoretyczne, ani praktyczne przesłanki, które wskazywałyby, że krzywa ta ma rzeczywiście taki kształt. Mimo to wspomnianą symetryczność często przyjmuje się za aksjomat, co pozwala niektórym komentatorom twierdzić, że podnoszenie podatków musi być nieefektywne, bowiem
punkt przegięcia znajduje się już bardzo blisko. Często też chwilowy spadek

1

Co jest uproszczeniem w ramach modelu. W rzeczywistości nawet przy stawce 100% wpływy nie będą zerowe.
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wpływów podatkowych tłumaczy się właśnie przekroczeniem punktu przegięcia krzywej, nawet jeśli czynniki odpowiedzialne za ten spadek są o wiele
trudniej uchwytne (np. spowolnienie gospodarcze; decyzje przedsiębiorców
o inwestycjach, które mogą obniżyć wpływy z VAT; decyzja rządu o szybszym
zwrocie VAT na koniec roku obniżająca wpływy z tego podatku, etc.).
Rysunek 6: Teoretyczne kształty krzywej Laffera

Należy podkreślić, że sama krzywa Laffera nie jest mitem. Można ją empirycznie badać, co od lat czynią ekonomiści (zob. np. (Trabandt & Uhlig, 2011)). Natomiast dyskusja o systemie podatkowym tylko na podstawie teoretycznego
konstruktu bez badania empirycznego kształtu tej krzywej nie ma sensu. Rzeczywista krzywa Laffera, w zależności od sytuacji, może bowiem znacznie różnić
się od jej „podręcznikowej” wersji. Może być odchylona w jedną lub drugą
stronę, może mieć też kilka lokalnych maksimów. Kwestie te są badane przez
ekonomistów i z niektórych badań wynika, że np. maksymalne stawki krańcowe2 w PIT mogą wynosić nawet 50-80%. Jest to zatem o wiele więcej niż obecnie obowiązujące w Polsce 32%.
Stawka krańcowa wyznacza procent obciążenia podatkowego przy dodatkowej jednostce dochodu. Wyznacza
się ją ze wzoru:
∆ zobowiązanie podatkowe
KSP=
∆ dochód

2
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Mit czwarty: podniesienie podatków wyhamuje wzrost gospodarczy
Ponownie mamy tu do czynienia z półprawdą. Każdy podatek ma konsekwencje dla gospodarki, ale zależność ta ma bardzo złożony charakter. Problem
zależności wzrostu gospodarczego od kształtu systemu podatkowego, podobnie jak empiryczny kształt krzywej Laffera, jest przedmiotem badań licznych
ekonomistów. Dla przykładu raport OECD (Johansson, Heady, Arnold, Brys,
& Vartia, 2008) sugeruje, że podatki obciążające pracę mają istotny, negatywny wpływ na podaż pracy, a tym samym na wzrost gospodarczy. Autorzy
za najmniej „szkodliwe” dla wzrostu gospodarczego uznali podatki
od nieruchomości, czyli tak nielubiany przez polityków kataster. Warto jednak
podkreślić, że wyniki prowadzonych badań nie są jednoznaczne. Dla
przykładu Saez i Piketty (Piketty, Saez, & Stantcheva, 2011) nie znaleźli dowodów na korelację między wzrostem realnego PKB per capita a spadkiem
najwyższej krańcowej stawki podatkowej PIT w okresie od 1975 r. do czasów
obecnych.
Co to oznacza w praktyce? Brak jest jednoznacznych dowodów na bezpośredni, negatywny wpływ różnych rozwiązań podatkowych na wzrost gospodarczy.
Wpływ danego instrumentu podatkowego na życie gospodarcze jest bowiem
bardzo złożony i bez pogłębionych badań empirycznych w konkretnym otoczeniu politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym nie da się go jednoznacznie określić.
Mit piąty: zachodnie korporacje drenują polski budżet
Dotychczas przedstawione cztery mity wyznawane są przez prawą część sceny politycznej. Mit piąty zaś to przekonanie głównie lewej strony, choć obecny
rząd często się na nie powołuje. Zgodnie z tym przekonaniem, duże firmy drenują polski budżet, transferując dochody za granicę.
Temat erozji podstawy opodatkowania CIT jest z pewnością ważny. Świadczy
o tym duża aktywność organizacji międzynarodowych wokół wspomnianego
zagadnienia. Dla przykładu, OECD opisało to zjawisko już na kilku tysiącach
stron, m.in. w raporcie „Base Erosion and Profit Shifting” (zob. tzw. executive summaries z poszczególnych części raportu; OECD, 2015). Na szczególną
uwagę zasługują jednak opracowane w latach 2013–2014 raporty OECD:
„Addressing Base Erosion and Profit Shifting” oraz dwie części opracowania
„Report to G20 Development Working Group on the impact of BEPS in Low
Income Countries” (odpowiednio OECD, 2013a, 2013b, 2014).
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Również Komisja Europejska zajmuje się szeroko tematem optymalizacji
podatkowej, transferu dochodów, unikania opodatkowania (zob. np. stronę
internetową Anti Tax Avoidance Package utworzoną przez Komisję Europejską
i poświęconą różnym aspektom unikania opodatkowania, European Commision, 2016). Opisywana problematyka była także przedmiotem pierwszego raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego „Znikające miliardy” przedstawiającego bardzo wstępną próbę opisu problemu (Piekarz & Miarkowski, 2015).
Dlaczego jednak ten problem jest aż tak istotny? Dlaczego podejmowany jest
przez takie instytucje jak Komisja Europejska czy OECD? Dlaczego poszczególne państwa zauważają problem z podatkiem dochodowym od osób
prawnych? Dlaczego wreszcie warto temat wprowadzić do polskiej debaty
ekonomicznej?
Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, od wielu lat obserwowana jest
wzrastająca popularność rajów podatkowych. Liberalizacja przepływów kapitałowych sprawia, że możliwość wykorzystania rajów podatkowych jest dostępna
nie tylko dla olbrzymich korporacji ponadnarodowych, ale także dla podmiotów krajowych oraz osób fizycznych. W tym kontekście warto przytoczyć dane
przedstawione przez Gabriela Zucmana w książce „Hidden Wealth of Nations.
The Scourge of Tax Havens” (Zucman, 2015). Zdaniem Zucmana, korporacje
z USA wykazują 650 miliardów USD zysków wygenerowanych za granicą,
a nieopodatkowanych amerykańskim podatkiem CIT. Jak wskazuje autor,
aż 55% tej kwoty generowanej jest w państwach o zerowej stawce CIT
lub stawce bardzo niskiej, przy czym Zucman wskazuje tu następujące kraje:
• Holandia,
• Bermudy,
• Luksemburg,
• Irlandia,
• Singapur,
• Szwajcaria.
Pojawia się jednak pytanie, czy analogiczny problem dotyczy Polski. Z badań
przeprowadzonych przez autora niniejszego opracowania (Piekarz, 2018) wynika, że nie istnieją statystycznie istotne dowody na to, że firmy kontrolowane
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przez podmioty zagraniczne w latach 2012-2015 transferowały swoje dochody
z Polski za granicę (w ujęciu statystycznym). Oznacza to, że przyczyn erozji podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym należy szukać gdzie indziej.
Głównym „winowajcą” okazał się arbitraż podatkowy, dopuszczony polskimi
przepisami podatkowymi.
Dodajmy jednak, że korporacje zagraniczne faktycznie mogą wyprowadzać pieniądze z Polski (np. pod postacią dywidendy), nie płacąc podatku od wypłaty.
Winne tu są jednak przepisy unijne, które promują właścicieli kapitału i opodatkowują dywidendy w państwie, w którym ten właściciel ma siedzibę. Pozwala
na to tzw. dyrektywa Parent-Subsidiary. Działa ona jednak symetrycznie, tj. gdyby polska korporacja miała spółkę zależną np. w Niemczech, wypłata dywidendy także nie byłaby tam opodatkowana. Innymi słowy, taki transfer jest w pełni
legalny, choć faktycznie niekorzystny dla Polski, bo jesteśmy raczej importerem
niż eksporterem kapitału. Tworzy to zresztą przestrzeń dla arbitrażu podatkowego, opisanego w dalszej części raportu.
Mit szósty: CIT powinien zostać zniesiony
Często uważa się, że podatek CIT powinien zostać zniesiony, bowiem:
• przynosi stosunkowo niewielkie wpływy,
• jest łatwy do uniknięcia,
• korporacja nie płaci podatku, tylko przerzuca go na inne osoby.
Faktycznie, mając na względzie problemy związane z erozją podstawy opodatkowania, można zadać pytanie, dlaczego podatek dochodowy od osób prawnych nadal jest utrzymywany w systemach podatkowych państw rozwiniętych.
Otóż z badań naukowych wynika, że podatek od zysków przedsiębiorstw pełni
rolę uzupełniającą w systemie podatkowym. Bez podatku CIT dochód przedsiębiorstw nie byłby opodatkowany tak długo, jak długo nie zostałby dystrybuowany do ich właścicieli. To prowadziłoby do wstrzymywania wypłat dywidendy dla
akcjonariuszy, którzy otrzymywaliby dodatkową korzyść z opóźnienia wypłaty
(zmniejszenie wartości bieżącej netto ciężaru podatkowego) (zob. Devereux,
2006, s. 16).
Kolejnym argumentem za utrzymaniem podatku CIT jest to, że sektor korporacyjny korzysta z dóbr publicznych. W efekcie powinien partycypować
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w ich utrzymaniu. Oczywistym kontrargumentem jest nieefektywny pobór „zapłaty” za korzystanie z dóbr publicznych. Otóż efektywniejszym sposobem byłby bezpośredni pobór opłaty, lecz z powodów praktycznych (np. wycena dóbr
publicznych) taka opcja jest niemożliwa. W efekcie jedynym narzędziem pozostaje opodatkowanie korporacji (Devereux, 2006; Rosen, 2005).
Podatek CIT jest ponadto zbliżony do podatku od renty ekonomicznej i czystego zysku, co sprawia, że w stosunkowo niewielkim wymiarze wpływa
na decyzje produkcyjne przedsiębiorstw (Diamond & Mirrlees, 1971; Keightley
& Sherlock, 2014). Dzieje się tak dlatego, że firmy – zgodnie z neoklasycznym
podejściem mikroekonomicznym – maksymalizują zysk poprzez wybór odpowiedniego zestawu cen i ilości przy określonej strukturze czynników produkcji.
Wprowadzenie opodatkowania CIT tego wyboru nie zmienia. Firma nadal maksymalizuje zysk w ten sam sposób, przy czym robi to na zysku po opodatkowaniu. Podatek konsumuje bowiem jedynie część zysku, obniżając rentowność
przedsiębiorstwa (Anderson, 2011, p. 708).
Ciekawy argument za utrzymaniem CIT przytaczają Huizinga i Nicodeme. Otóż
autorzy twierdzą, że CIT pozwala opodatkować kapitał kontrolowany przez
nierezydentów. Innymi słowy, w części jest to podatek płacony przez cudzoziemców (a więc osoby niebędące wyborcami). Autorzy dowodzą, że gdyby
gospodarka była zamknięta, rządy chętniej zmniejszałyby obciążenia CIT
(Huizinga & Laeven, 2008).
Oczywiście, powyższe nie oznacza, że CIT powinien pozostać w takiej formie,
w jakiej funkcjonuje obecnie. Jednakże realne pomysły reformy CIT
(zob. choćby (Leszczyłowska, 2014)) dalekie są od rewolucji w postaci likwidacji
tego podatku.
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Faktyczne problemy
systemu podatkowego
Problem pierwszy: arbitraż podatkowy w PIT
Jednym z problemów polskiego systemu podatkowego jest arbitraż
podatkowy, czyli możliwość wykorzystania różnic w stawkach podatkowych
różnych, choć w gruncie rzeczy podobnych z perspektywy ekonomicznej,
dochodów (Stiglitz, 2004, p. 824).
Polski PIT wyszczególnia szereg źródeł uzyskania przychodu, przede wszystkim:
• stosunek służbowy, stosunek pracy,
• działalność wykonywaną osobiście (umowy – zlecenia, o dzieło, członkostwa
w zarządach, itp.);
• pozarolniczą działalność gospodarczą.
Pierwsze źródło opodatkowane jest według skali. Drugie źródło opodatkowane jest także według skali, jednak przy zastosowaniu innych kosztów uzyskania przychodów, co skutkuje niższym poziomem efektywnego opodatkowania.
Wyjątkiem w tej kategorii jest 20-procentowy podatek dochodowy (bez obciążeń ZUS) dla zagranicznych członków zarządu. Trzecie źródło opodatkowane
jest według (i) skali, (ii) liniowej stawki 19% lub też (iii) stawkami ryczałtowymi,
w zależności od wyboru dokonanego przez podatnika.
Zjawisko arbitrażu może wydawać się dość skomplikowane, warto więc je zobrazować na konkretnym przykładzie. Pan Jan i pan Adam to informatycy. Obaj
wykonują tę samą pracę, polegającą na zarządzaniu systemem informatycznym
u pracodawcy. Pierwszy zatrudniony jest na standardowej umowie o pracę.
Drugi zaś zawarł ze swoim pracodawcą umowę jako podmiot samozatrudniony
(jednoosobowa działalność gospodarcza, JDG). Pierwszy jest więc automatycznie przypisany do systemu opodatkowania według skali podatkowej. Drugi ma
wybór: skala lub podatek liniowy. Pierwszy płaci składki społeczne oraz skład-
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kę zdrowotną, uzależnione od wysokości dochodu, z kolei drugi może płacić
składki ryczałtowe. Obciążenie podatkowe tych dwóch osób wyglądać będzie
następująco:
Tabela 1: Różnice w opodatkowaniu umowy o pracę i jednoosobowej
działalności gospodarczej
Pan Jan – pracownik

Pan Adam – przedsiębiorca

Dochód roczny

180 000

180 000

Kwota „na rękę”

119 924

136 428

Podatki i składki

60 076

43 572

33%

24%

Efektywna stawka
podatkowa

Powyższe oznacza, że ten sam dochód za taką samą pracę może być opodatkowany w odmienny sposób (notabene kalkulacja abstrahuje zupełnie
od kosztów uzyskania przychodów, które to koszty dla opodatkowania
dochodu informatyka-przedsiębiorcy mogą być istotne, zaś dla informatyka-pracownika są w zasadzie pomijalne; po uwzględnieniu tych kosztów różnica
w efektywnym opodatkowaniu zwiększa się jeszcze bardziej). Co warte podkreślenia, możliwość arbitrażu dotyczy w szczególności osób z wysokimi zarobkami, gdyż jego opłacalność rośnie wraz z dochodem. Na możliwość arbitrażu wpływają przede wszystkim składki ZUS (które mogą być kwotowe
w przypadku przedsiębiorcy, zaś w przypadku pracownika są proporcjonalne
do dochodów), w drugiej kolejności zaś stawka podatkowa. Nic więc dziwnego, że często wykorzystuje się formę JDG do optymalizowania kosztów zatrudnienia, tworząc działalności fikcyjne, tj. podmioty, które pracują tylko na rzecz
jednego kontrahenta pod jego kierownictwem, ale formalnie występują jako
osoby prowadzące działalność gospodarczą. Według szacunków (Sawulski,
2019) takich fikcyjnych działalności gospodarczych w Polsce może być ok. 160
tysięcy. Szacunek ten jest ostrożny, gdyż w cytowanym już raporcie Ministerstwa Finansów liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających żadnego pracownika wynosi aż 1,7 mln (Chrostek et al., 2019,
p. 40). Może się zatem okazać, że zjawisko fikcyjnych działalności jest znacznie
bardziej powszechne. Trudno szacować straty z tego tytułu w niezapłaconych
składkach społecznych, zdrowotnych oraz PIT – należałoby bowiem znać dokładną strukturę fikcyjnych działalności gospodarczych. Można jednak założyć,
że kwota ta sięga nawet kilku miliardów złotych rocznie.

26

Jak to zmienić?
Naturalnym rozwiązaniem jest zlikwidowanie źródeł istnienia arbitrażu, czyli
wyeliminowanie różnego oskładkowania i opodatkowania identycznych co do
rodzaju dochodów. Ministerstwo Finansów miało już nawet opracowany projekt wprowadzenia tzw. jednolitej daniny, czyli podatku, który łączył w sobie
wszystkie płatności obciążające pracę: składkę zdrowotną, składki społeczne
i PIT. Docelowo zaś danina ta miała być taka sama dla wszystkich podatników,
bez względu na źródło dochodu. To zaś sprawiłoby, że wyżej opisany arbitraż
po prostu nie miałby sensu. Wydaje się, że z wielu przyczyn jest to optymalne
rozwiązanie. Propozycja jednolitej daniny nie weszła jednak w życie.
Kto będzie przeciw?
Naturalnym przeciwnikiem tego rozwiązania będą związki przedsiębiorców
reprezentujące zamożnych podatników, których likwidacja arbitrażu bezpośrednio dotknie. Można założyć, że główne argumenty przeciwników likwidacji arbitrażu podatkowego w PIT, używane w debacie publicznej, będą oparte
na wskazanych wcześniej mitach 1, 3 i 4 (tj. „mamy za wysokie podatki”, „wyższe podatki uderzą w budżet”, „wyższe podatki uderzą w gospodarkę”).
Problem drugi: arbitraż podatkowy w CIT
Na gruncie polskiego prawa podatkowego spółka komandytowa jako
tzw. ułomna osoba prawna nie podlega opodatkowaniu CIT, w przeciwieństwie
do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Konstrukcja spółki komandytowej sprawia bowiem, że jej wspólnicy na bieżąco opodatkowują dochody osiągnięte z działalności prowadzonej w ramach spółki. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, zyski ze spółki komandytowej przypadające temu
wspólnikowi podlegają zwykłemu opodatkowaniu podatkiem PIT jako zyski
z działalności gospodarczej. Wspólnik będący osobą fizyczną może przy tym
wybrać opodatkowanie albo według skali podatkowej (stosując stawkę podatku 17% lub 32%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu), albo
stawką liniową (19%). Jeśli jednak wspólnikiem jest osoba prawna, zyski ze spółki komandytowej przypadające temu wspólnikowi podlegają opodatkowaniu
podatkiem CIT w wysokości 19%.
Powyższe oznacza, że spółka komandytowa jest bardziej efektywną pod względem podatkowym formą prowadzenia działalności gospodarczej niż spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Zyski tej drugiej podlegają bowiem tzw.
ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu: pierwszy raz na poziomie
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spółki – 19% i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy wspólnikom – 19%.
Z kolei zyski spółki komandytowej są opodatkowane tylko jeden raz (na poziomie wspólników).
Tabela 2: Różnice w opodatkowaniu spółki z o.o. i spółki komandytowej
Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

Dochód spółki

1 000 000

1 000 000

Podatek spółki

190 000

0

Dywidenda
lub wypłata zysku

810 000

1 000 000

Podatek wspólnika

153 900

190 000

34,4%

19,0%

Całkowite
obciążenie

Powyższe zasady pozwalają na tworzenie hybrydowych struktur. Osoba fizyczna, która z przyczyn bezpieczeństwa (ochrona swojego majątku prywatnego)
normalnie zdecydowałaby się na utworzenie spółki kapitałowej (opodatkowanej CIT) za cenę wyższego opodatkowania, może utworzyć strukturę, która
zapewni jej zarówno bezpieczeństwo, jak i jednokrotne opodatkowanie. Taka
struktura polegać może na utworzeniu spółki komandytowej, w której:
• osoba fizyczna będzie komandytariuszem z wysokim udziałem w zysku (np. 99%),
• spółka z o.o. będzie komplementariuszem z niskim udziałem w zysku (np. 1%).
W efekcie to rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo prawne takie jak w przypadku spółki kapitałowej z jednoczesną korzyścią spółki komandytowej
(zob. tab. 2). Rozwiązanie to jest bardzo popularne i coraz częściej stosowane przez polskich przedsiębiorców. Z kolei dla firm zagranicznych struktura
ta jest w praktyce nieopłacalna i stosuje się ją z innych przyczyn niż optymalizacja podatkowa. Spółki zagraniczne nie optymalizują bowiem dochodów
na poziomie osób fizycznych (na co pozwala spółka hybrydowa), lecz na poziomie osób prawnych.
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Rysunek 7: Liczba spółek komandytowych w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Warto pamiętać, że możliwości arbitrażu podatkowego w CIT jest więcej (por.
mit piąty, dotyczący m.in. kwestii dyrektywy Parent-Subsidiary, s. 25), ale
celem niniejszego raportu nie jest kompleksowa analiza arbitrażu w CIT. Zresztą, nie zawsze należy eliminować wszystkie formy arbitrażu – najlepszym przykładem są ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Warto jednak zdać sobie
sprawę, że arbitraż stanowi prawdopodobnie główną przyczynę erozji wpływów podatkowych.
Jak to zmienić?
Naturalnym rozwiązaniem jest zlikwidowanie źródeł istnienia arbitrażu, czyli
wyeliminowanie różnego opodatkowania tego samego dochodu z działalności
gospodarczej. Należałoby więc ujednolicić zasady opodatkowania działalności
gospodarczej i uniezależnić je od formy prawnej prowadzonej działalności.
Kto będzie przeciw?
Naturalnym przeciwnikiem tego rozwiązania będą związki przedsiębiorców
reprezentujące zamożnych podatników oraz kancelarie prawne i podatkowe,
oferujące rozwiązania optymalizacyjne. Główne argumenty, które zostaną podniesione przeciwko likwidacji arbitrażu, będą identyczne jak w przypadku arbitrażu PIT.
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Problem trzeci: niewłaściwa struktura systemu podatkowego
W Polsce system podatkowy tworzą daniny wykazane w tabeli 3 poniżej. Tabela
wskazuje nazwę podatku oraz jednostkę, która czerpie z niego dochód.
Tabela 3: Polski system podatkowy
Nazwa podatku

Dochód

Podatek od towarów i usług

Budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób prawnych (w
tym podatek tonażowy)

Budżetu państwa, dzielony
również pomiędzy samorządy

Podatek dochodowy od osób fizycznych
(w tym podatek tonażowy i zryczałtowane
formy opodatkowania)

Budżetu państwa, dzielony
również pomiędzy samorządy

Podatek akcyzowy

Budżetu państwa, dzielony
również pomiędzy samorządy

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Samorządów

Podatek od nieruchomości, leśny i rolny

Samorządów

Podatek od spadków i darowizn

Samorządów

Cła

Budżetu państwa

Podatek od środków transportowych

Samorządów

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Budżetu państwa

Podatek od sprzedaży detalicznej

Budżetu państwa

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne
Spośród podatków stanowiących dochód budżetu państwa kluczowe znaczenie mają następujące daniny:
• podatek od towarów i usług,
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• podatek akcyzowy,
• podatek dochodowy od osób prawnych.
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Tabela 4: Wpływy z poszczególnych podatków (jako % ogólnych wpływów podatkowych)
Rok

CIT

VAT

PIT

Akcyza

Pozostałe

2003

10,2%

41,6%

24,2%

23,5%

0,5%

2004

11,4%

39,5%

23,2%

24,0%

1,9%

2005

11,6%

41,9%

23,4%

21,9%

1,1%

2006

12,5%

41,6%

24,0%

20,7%

1,1%

2007

13,3%

39,9%

25,3%

20,3%

1,2%

2008

13,5%

39,6%

26,1%

19,6%

1,2%

2009

12,3%

39,8%

25,1%

21,6%

1,3%

2010

10,8%

41,9%

24,3%

21,6%

1,3%

2011

11,3%

42,9%

24,0%

20,6%

1,2%

2012

11,2%

41,9%

24,7%

21,1%

1,2%

2013

10,5%

40,4%

26,3%

21,6%

1,2%

2014

10,0%

41,8%

26,3%

20,7%

1,2%

2015

10,7%

40,2%

27,1%

20,5%

1,4%

2016

10,5%

39,1%

27,6%

20,3%

2,5%

2017

10,3%

42,3%

26,4%

18,4%

2,6%

2018

10,7%

42,4%

26,9%

17,5%

2,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że największe wpływy podatkowe przynosi podatek VAT (ok. 40% wpływów) oraz podatek PIT (ok. 25%
wpływów) i akcyza (ok. 20% wpływów). Podatek dochodowy od osób prawnych to zaledwie ok. 10% wpływów. Podatki majątkowe przynoszą znikome
wpływy.
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Rysunek 8: Struktura wpływów podatkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Jak wygląda struktura polskiego systemu podatkowego na tle innych państw?
Na podstawie danych OECD można przeprowadzić analizę obejmującą
36 państw i sześć rodzajów podatków (OECD, 2015b):
• podatki od dochodu i zysku (grupa 1000),
• ubezpieczenia społeczne (grupa 2000),
• podatki od pracy (grupa 3000),
• podatki od majątku (grupa 4000),
• podatki od towarów i usług (grupa 5000),
• pozostałe (grupa 6000).
Poniżej zaprezentowana zostanie klasyfikacja systemów podatkowych poszczególnych państw OECD, opracowana przy wykorzystaniu metod statystycznych, takich jak m.in. algorytm centroidów (k-means, k-średnich).
Efektem jego zastosowania jest przypisanie każdej obserwacji do jednego
klastra. Wizualizację tych danych przedstawia rysunek 9.
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Rysunek 9: Do której grupy należy polski system podatkowy?

Źródło: opracowanie własne
Polska została przypisana do klastra razem z państwami takimi jak Litwa, Węgry,
Estonia czy Litwa (państwa naszego regionu i z podobną do naszej przeszłością), ale także Portugalia czy Grecja. Taka klasyfikacja raczej nikogo nie zdziwi
– stanowi ona dowód, że państwa postkomunistyczne mają podobne systemy
podatkowe, oparte na podatkach konsumpcyjnych, a stosunkowo nisko obciążające majątek.
Zasadnicze pytanie brzmi: jaka struktura wpływów jest korzystna dla gospodarki i dla społeczeństwa? Nasz system podatkowy uzależniony jest
w głównej mierze od podatków konsumpcyjnych. Warto przy tym pamiętać, że podatki takie stosunkowo wysoko obciążają ludzi mniej zamożnych,
co w połączeniu z problemem arbitrżu podatkowego w PIT wskazywałoby,
że nasz system podatkowy jest preferencyjny dla ludzi bogatszych. Na zachodzie Europy zaś można dostrzec wyższe opodatkowanie ludzi zamożniejszych
(zarówno w formie podatku dochodowego, jak i podatków majątkowych).
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Jak to zmienić?
Nade wszystko warto się zastanowić, jaka powinna być docelowa struktura
systemu podatkowego. Czy preferowane jest wyższe obciążenie podatkowe
ludzi zamożniejszych, czy raczej ludzi mniej zamożnych? Główną przyczyną
nakreślonej wyżej klasyfikacji polskiego systemu podatkowego jest bardzo
niskie opodatkowanie majątku. Systemy państw zachodnich stosują podatek
katastralny w zakresie opodatkowania nieruchomości. Polska nadal korzysta
z podatku powierzchniowego. Jest to cecha charakterystyczna dla państw
postkomunistycznych (por. tab. 5).
Tabela 5: Systemy opodatkowania nieruchomości
Region

Liczba państw
badanych

Liczba państw stosujących
system powierzchniowy

Afryka

25

11

Karaiby

13

5

Azja

24

11

7

0

Europa Zachodnia

13

0

Europa Wschodnia

20

15

Ameryka Południowa
i Wschodnia

16

0

3

0

Oceania

Ameryka Północna

Źródło: opracowanie na podstawie (Głuszak & Marona, 2015)
Może warto powrócić do pomysłu podatku katastralnego, aby zmniejszyć podatkowe obciążenie pracy, zwłaszcza w niższych decylach dochodowych? Trzeba przypomnieć, że podatek katastralny był przedmiotem
debaty politycznej kilkanaście lat temu, przy czym była to typowa dla lat
90. XX wieku debata dziennikarska, nie zaś ekspercka. To wówczas
powstało przeświadczenie, że podatek katastralny będzie katastrofą dla
zwykłych ludzi i poskutkuje masowymi wywłaszczeniami najuboższych
z centrów miast. Konstrukcja tego podatku może jednak przyjąć bardzo różną formę – choćby taką, która opodatkuje mieszkanie inwestycyjne, nie zaś
przeznaczone na cele życiowe właściciela.
Oczywiście, sam fakt, że państwa Europy Zachodniej skłonne są raczej
do stosowania podatku od wartości nie oznacza, że ten podatek jest lep-
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szy i że Polska powinna taki podatek przyjmować. Sama ocena tych dwóch
rozwiązań podatkowych (podatek powierzchniowy vs. podatek od wartości) jest w polskich warunkach dość trudna, bowiem samorząd nie ujawnia
danych o nieruchomościach, w tym ich wartości. Co ciekawe, bazy danych
z wartościami transakcyjnymi nieruchomości są gotowe, bowiem na podstawie informacji dostarczanych przez notariuszy każdy starosta jest zobowiązany prowadzić taką bazę, ale nie są one udostępnione publicznie. Innymi
słowy, ciężko przygotować ekspertom zewnętrznym jakąkolwiek konkretną
symulację dla Polski i porównanie skutków podatkowych obu systemów.
Warto przy tym zauważyć, że ponieważ w systemie powierzchniowym podatek od nieruchomości abstrahuje od ich wartości, w polskich miastach nierzadko znajdują się duże, niezagospodarowane tereny (np. posiadane przez
stare państwowe przedsiębiorstwa) lub tereny wykorzystane w sposób nieoptymalny (np. rozległe prywatne parkingi w miejscu, w którym mogłyby
powstać budynki użyteczności publicznej). Dodatkową zaletą wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości może więc okazać się lepsze wykorzystanie terenów położonych w centrach miast (Arnott & Lewis, 1979).
Kto będzie przeciw?
Przeciwni będą właściciele nieruchomości inwestycyjnych, zarówno osoby
fizyczne, jak i korporacje posiadające duże, nieużywane grunty. Dla przykładu, spółki deweloperskie nabywają grunty, nie wykorzystując ich przez kilka
lat – dzieje się tak dlatego, że grunty te są opodatkowane stosunkowo niskim
podatkiem powierzchniowym.
Problem czwarty: brak sterowności
Ostatnim z najistotniejszych rzeczywistym problemem polskiego systemu podatkowego jest brak sterowności. To największe wyzwanie stojące przed każdą
władzą planującą reformę podatkową. Naprawę polskich podatków powinno
się zatem rozpocząć nie od zmiany stawek czy wprowadzania nowych podatków, ale właśnie od przywrócenia sterowności systemu. Jej brak prowadzi do
sytuacji, w której nikt nie jest w stanie ocenić, jakie skutki wywoła jakakolwiek
zmiana podatkowa.
Dlaczego tak się dzieje? Dobrym przykładem jest system opodatkowania
i oskładkowania osób fizycznych. Pozornie wydaje się on dość prosty. Z jednej
strony mamy składki ZUS określone w procentach, z drugiej – podatek PIT określony w skali podatkowej. Teoretycznie nie powinno więc nastręczać trudności
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udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie: co się stanie, gdy zmniejszymy
podatek o 1 punkt procentowy, np. z 18% na 17%? Zależy nam na odpowiedzi
w zakresie:
• wpływów budżetowych,
• rozkładu podatku (jego przerzucalności na inne podmioty),
• szczelności systemu (czy możliwy będzie arbitraż podatkowy, tj. opisane powyżej możliwości przejścia np. z etatu na działalność gospodarczą?),
• równości opodatkowania (czy zachowana jest progresja całego systemu podatkowego?),
• wpływu na nierówności dochodowe i majątkowe (czy system podatkowy
wzmacnia, czy redukuje proces powstawania nierówności?).
Niestety, przy bliższym przyjrzeniu się systemowi podatkowemu i składkowemu
można dostrzec coraz więcej wyjątków czy specjalnych reżimów dla niektórych
grup. Wystarczy zresztą spojrzeć na analizowany już wcześniej przykład przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W chwili
obecnej może on prowadzić działalność opodatkowaną według skali, według
stawki liniowej, według stawki zryczałtowanej lub według kwoty ryczałtowej.
Ponadto, jeśli przedsiębiorca działa w branży związanej z przemysłem okrętowym, dotyczą go jeszcze inne zasady opodatkowania. Jeżeli na dodatek prowadzi działalność badawczo-rozwojową, zasady opodatkowania jego dochodu
ponownie są modyfikowane.
To jednak nie wszystko. Jeżeli jest młodym przedsiębiorcą, zapłaci niższe składki do ZUS, a po osiągnięciu określonego stażu – wyższe. Zdarza się jednak,
że niektórzy przedsiębiorcy nie wybierają minimalnej podstawy wymiaru składek i płacą wyższą składkę. Co więcej, taki przedsiębiorca może być jednocześnie zatrudniony na etat, więc ma tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych,
co w praktyce oznacza, że z jednego źródła składkę płaci, a z drugiego – nie.
Podobnie jest zresztą z pracownikami zatrudnionymi na zwykłym etacie. Pracownik może być bowiem zatrudniony na zwykły etat, a jednocześnie mieć
w kontrakcie elementy umowy przenoszącej prawa autorskie, co podwyższa
koszty uzyskania przychodu, tym samym obniżając należny do zapłaty podatek.
To jednak nie wszystko. Pracownik taki może być zatrudniony na etat u jednego pracodawcy i mieć zawartą umowę o dzieło z innym. Może też pracować
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w zawodzie, który obejmują specjalne przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne (np. policja) lub gdzie składek nie odprowadza się wcale
(np. sędziowie). Na to wszystko zaś należy nałożyć jeszcze system świadczeń
wypłacanych przez państwo (Gomułka et al., 2017, p. 52). W efekcie, gdy zaczynamy schodzić z poziomu bardzo ogólnego do poziomu szczegółowego, oszacowanie skutków zmian podatkowych może się okazać zadaniem analitycznie
karkołomnym.
Jak więc w takiej sytuacji odpowiedzieć na początkowe pytanie o skutki zmiany
stawki podatku o jeden punkt procentowy? Rozwiązaniem wydaje się tworzenie scenariuszy symulujących zachowania jednostek. Aby jednak móc tworzyć
takie modele symulacyjne, niezbędny jest dostęp do dobrej jakości danych,
które muszą spływać z szeregu instytucji publicznych: administracji skarbowej,
ZUS, NFZ oraz KRUS. Pewne kroki w tym kierunku zostały podjęte, gdy rząd
w 2016 roku pracował nad jednolitą daniną. Jednak od tego czasu zarówno wprowadzono szereg wyłomów z systemu podatkowego (niższe stawki CIT, zerowy PIT
dla młodych), jak i zmieniono zasady wypłacania świadczeń (np. program 500+,
trzynasta emerytura). W rezultacie wyliczenia przeprowadzone w tamtym czasie
na podstawie skonstruowanych modeli symulacyjnych są już nieaktualne.
Jak to zmienić?
Istnieje kilka rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do przezwyciężenia opisanych wyżej problemów. Rząd powinien przede wszystkim scentralizować
„opiekę” nad bazami danych zawierającymi informacje na temat różnego rodzaju obciążeń podatkowych i pozapodatkowych. Rząd powinien też na bieżąco prowadzić badania skutków systemu podatkowego w zakresie:
• efektywności, tj. zakłóceń w gospodarce wywołanych daną zmianą podatkową,
• wpływu systemu podatkowego na nierówności,
• dochodów budżetowych,
• rozkładu ciężaru podatkowego z uwzględnieniem świadczeń.
Warto nadmienić, że Ministerstwo Finansów zaczęło prowadzić takie badania,
czego dowodem jest artykuł dotyczący rozkładu obciążeń podatkowych osób
fizycznych (Chrostek et al., 2019). Wspomniana baza danych, po jej odpowiednim zabezpieczeniu, powinna jednak służyć celom badawczym i zostać udostępniona przedstawicielom środowisk naukowych i eksperckich.
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Zmiana systemu – potencjalne kierunki
O czym należy pamiętać, zmieniając podatki?
Zmiana w każdym z podatków ma dużo szersze konsekwencje niż mówią politycy czy piszą publicyści. Skutek zmniejszenia lub zwiększenia podatku to bowiem nie tylko większy lub mniejszy wpływ do budżetu państwa czy samorządu,
ale także zmiana zachowań ludzi. Podatek może zachęcać lub zniechęcać
do podjęcia aktywności zawodowej, nabywania określonych towarów, itp.
Widać to choćby na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych,
tak często zmienianego w ostatnim czasie przez rząd, i to zarówno na korzyść
podatników (zmniejszenie stawki i wprowadzenie tzw. patent box, w sposób
uprzywilejowany traktujący firmy innowacyjne), jak i na ich niekorzyść (wyłączenie z kosztów podatkowych kosztów finansowania, wydatków na usługi
niematerialne czy zwiększenie pracochłonności obsługi procesów podatkowych). Zmiana stawek CIT zaś ma dalekosiężne konsekwencje, sięgające nie tylko rentowności inwestycji po stronie właścicieli spółek (Stiglitz, 2004, p. 780),
ale także wysokości wynagrodzeń pracowników tych spółek (Gravelle & Smetters, 2006; Randolph, 2006).
Każda zmiana drobnej części systemu podatkowego będzie miała wpływ
na inne jego części i na gospodarkę. Wpływ ten czasem może być niedostrzegalny od razu (np. zwiększenie CIT nie od razu widać w płacach pracowników
czy w wielkości inwestycji zagranicznych). Każda zmiana podatku może mieć
negatywny wpływ na szereg grup społecznych (pracowników, producentów,
konsumentów). Podatek CIT jest tu tylko przykładem, jak daleko sięgają konsekwencje zmian podatkowych. Konsekwencje te nie są zaś obecne w uproszczonych wywodach publicystów lub polityków. Dla przykładu, partie lewicy sugerujące podniesienie podatku CIT nie uwzględniają możliwych konsekwencji
w postaci obniżenia wynagrodzeń pracowników. Podobne uwagi dotyczyć
będą zasadniczo każdego podatku. Innymi słowy, zmiana, zniesienie bądź
wprowadzenie nowego podatku wymaga intensywnych i żmudnych badań ekonomicznych. Nie powinno się zmieniać systemu podatkowego ad hoc, tak jak to
czynił każdy rząd w ostatnich latach3 i jak to rekomendują niektórzy publicyści.
Przykładem niech tu będzie wprowadzenie daniny solidarnościowej, PIT zero dla młodych, podatku marketowego czy bankowego. Żaden z tych pomysłów nie posiadał ekonomicznego uzasadnienia i podparcia odpowiednimi analizami, każdy z nich był podyktowany jedynie polityczną potrzebą.

3
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Jak podejść do reformy systemu podatkowego?
Temat reformy systemu podatkowego można w debacie publicznej przedstawić
pod hasłem „podatki należy napisać od nowa” lub „podatki należy radykalnie
uprościć oraz zmniejszyć”. Dochowując jednak wierności intelektualnej uczciwości, musimy przyznać, że w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego nie jesteśmy
dziś w stanie przedstawić kompleksowego zestawu optymalnych rozwiązań dla
polskiego systemu podatkowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wspomniany już kilkukrotnie brak wystarczającego dostępu do danych. Dlatego odpowiedniejsze wydaje się wskazanie szeroko akceptowanych kierunków reformy
i kroków, które pozwolą na opracowanie szczegółowych założeń zmian systemu podatkowego. Jest to zadanie na całą kadencję parlamentu, co oznacza, że
jesteśmy w dobrym momencie, aby podjąć się takiego wyzwania, tym bardziej,
że zaufanie do systemu podatkowego, stanowiące kluczowy warunek jego skuteczności i efektywności, buduje się właśnie poprzez spokojne dochodzenie do
jak najszerszego konsensusu, a nie szybkie, uznaniowe i nieskonsultowane decyzje. Dlatego dobra reforma podatkowa powinna bazować na czterech krokach:
ustaleniu wspólnych założeń, uwolnieniu danych podatkowych, stworzeniu efektywnej platformy współpracy dla kluczowych interesariuszy systemu podatkowego, przygotowaniu kompleksowego uzasadnienia wszystkich propozycji zmian.
A. Ustalmy wspólne założenia
Zasady podatkowe sformułowano już XVIII w. Są to zasady:
• równości,
• pewności,
• dogodności,
• taniości opodatkowania (Smith, 1954, p. 584).
Powyższe zasady raczej nie budzą kontrowersji i mogą one stanowić wspólną
płaszczyznę dla rozpoczęcia publicznej debaty o podatkach. Proponujemy też,
zgodnie z sugestią byłego wiceministra finansów Jarosława Nenemana (Gomułka et al., 2017, p. 35), aby rozszerzyć ten kanon o zasady wypracowane przez
Mirrleesa (Mirrlees, 2011):
• neutralności, tj. jak najmniejszego zakłócania aktywności gospodarczej
wszystkich podmiotów działających na rynku,
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• progresywności systemu (całego, nie zaś tylko PIT),
• postrzegania podatków jako elementu szerszego systemu (z uwzględnieniem
ZUS i transferów socjalnych).
Ponadto, rozpoczynając debatę o reformie systemu podatkowego, należy pamiętać o jego funkcjach (Szczodrowski, 2007, p. 30). Podstawową jest funkcja
fiskalna (gromadzenie środków w budżecie), ale podatki mogą też wpływać
na życie gospodarcze, pełniąc funkcje alokacyjne (wpływanie np. na wybór
działalności gospodarczej) i redystrybucyjne (zmniejszające nierówności
społeczne).
B. Uwolnijmy dane
Jeśli debata o polskich podatkach ma być rzeczowa, jej uczestnicy muszą mieć
dostęp do danych podatkowych. Dlatego administracja publiczna powinna zapewnić dostęp do baz danych podatkowych dla środowisk badawczych i eksperckich. Tylko w ten sposób rozwinęłaby się nasza wiedza na temat rzeczywistych efektów polskiego systemu podatkowego.
Uwolnienie danych miałoby jeszcze jeden pozytywny efekt – zwiększyłoby zaangażowanie naukowców i instytucji pozarządowych w proces tworzenia prawa, co z kolei mogłoby się przełożyć na większą legitymizację systemu podatkowego, a szerzej – także wzrost zaufania obywateli do państwa i administracji.
W chwili obecnej system podatkowy tworzony jest bowiem wyłącznie przez
Ministerstwo Finansów, które jako jedyne posiada narzędzia i dane niezbędne
w tym procesie. Instytucje pozarządowe, jak również opozycja polityczna,
nie ma w zasadzie narzędzi do tworzenia swoich propozycji. Co więcej, nie ma
także de facto narzędzi do weryfikacji propozycji rządowych.
Wreszcie, uwolnienie danych może przysłużyć się w walce z opisanymi wcześniej podatkowymi mitami. Świetnym przykładem takiej demitologizacji jest raport Ministerstwa Finansów o opodatkowaniu osób fizycznych.
C. Stwórzmy efektywną platformę współpracy
Podatkami zajmuje się wiele grup społecznych:
• ekonomiści,
• politycy,
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• prawnicy,
• doradcy podatkowi,
• naukowcy,
• eksperci (think tanki),
• specjaliści ds. administracji.
Każda z tych grup nie tylko rzadko się ze sobą kontaktuje, ale i często mówi
innym językiem. Dobrym przykładem jest np. pojęcie neutralności podatku,
które przez ekonomistów rozumiane jest jako brak zaburzeń dla życia gospodarczego, zaś przez prawnika najczęściej utożsamiane jest z neutralnością
VAT dla przedsiębiorcy. Te różnice prowadzą do szeregu poważnych i istotnych nieporozumień – prawnicy, pracujący nad nową ordynacją podatkową,
w jednej z wersji przepisu zaproponowali, aby zwrot podatku mógł być
dokonany tylko dla podmiotu, który jest ekonomicznym podatnikiem tegoż podatku. Ekonomiści podatkowi, dla których pojęcie podatnika ekonomicznego
(i incydencji podatkowej) stanowi jeden z obszarów badań, rozumieją
to pojęcie zgoła odmiennie.
Nie oznacza to, że należy wyeliminować prawników z tego procesu. Dobre
podatki wymagają dobrego tekstu prawnego i zorganizowanej administracji.
Stad też bez wysiłku prawników czy specjalistów od zarządzania publicznego
nie da się stworzyć dobrego systemu podatkowego. Dlatego niezwykle cenne
są inicjatywy takie jak debaty podatkowe wspomnianego wcześniej Jarosława
Nenemana, gdzie na bazie raportu Mirleesa (Mirrlees, 2011) dyskutuje się o pożądanych kierunkach zmian systemu.
D. Uzasadniajmy proponowane zmiany
Każda propozycja zmian w systemie podatkowym powinna wymagać rozbudowanej oceny skutków proponowanej regulacji. Uwaga ta dotyczy przede
wszystkim projektów rządowych, dla których istnieje obowiązek załączania
tzw. oceny skutków regulacji (OSR). Niestety, dotychczasowa praktyka dowodzi, że OSR w wielu przypadkach ma charakter fasadowy. Jako przykład można
przytoczyć uzasadnienie zmian w CIT w zakresie tzw. spółek CFC:
Jednakże, z uwagi na konstrukcję przepisów przewidujących opodatkowanie
dochodów CFC, powyższe dane nie pozwalają na oszacowanie skali wzrostu
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dochodów z tego tytułu. Projektowane przepisy uzależniają bowiem zastosowanie przepisów od spełnienia wielu warunków, takich jak posiadanie określonego poziomu kontroli zagranicznej spółki, osiąganie przez tę spółkę przychodów
w większości o charakterze pasywnym oraz położenia zagranicznej spółki w kraju
o niskim poziomie opodatkowania.
Uwaga ta powinna dotyczyć każdego projektodawcy, który składa projekt ustawy zmieniający systemem podatkowy. W praktyce każda propozycja zmiany podatkowej powinna zawierać uzasadnienie liczbowe w zakresie:
• skutków budżetowych,
• wpływu na nierówności społeczne,
• możliwości arbitrażu (przejścia do innego reżimu podatkowego).
Które elementy systemu podatkowego wymagają szybkiej zmiany?
Biorąc pod uwagę wskazane w raporcie główne problemy polskiego systemu
podatkowego, priorytetem władzy publicznej w tym zakresie powinny być:
• redukcja arbitrażu podatkowego w PIT/ZUS,
• redukcja arbitrażu podatkowego w CIT,
• rozważenie zmiany obciążenia w kierunku podatków majątkowych, przy obniżeniu kosztów pracy dla najniższych decyli dochodowych.
Punkt pierwszy wymagałby zapewne połączeniu kilku struktur administracyjnych w jedną całość. Obecnie ZUS i KAS w dużej części zbierają podobne
dane. Wydaje się, że kwestią rozsądną jest scalenie tych instytucji oraz ich baz
danych (po części już się to dokonało). Rozwiązanie to mogłoby być wstępem
do dalszego ujednolicenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto zresztą dodać, że podobny postulat Klub Jagielloński wyrażał już w raporcie
„Plan budowy państwa. 20 idei na rzecz poprawy jakości rządzenia” (Rokita
& Starnawski, 2015):
Utworzenie jednego centralnego urzędu odpowiadającego za pobór podatków,
ceł i składek ubezpieczenia społecznego pozwalałoby zintegrować trzy systemy
egzekwowania danin publicznych działające dziś odrębnie w ramach aparatu
skarbowego, ZUS oraz urzędów celnych. Odmienności procedur w tych syste-
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mach nie tylko zwiększają koszty państwa, mnożą liczbę zbędnych kontroli przedsiębiorców, ale prowadzą także do systemowych niekoherencji polityki skarbowej państwa, takich jak np. zróżnicowane koncepcje dochodu obowiązujące
w ramach tych systemów. Są to ewidentne świadectwa chaosu i niesterowności
urządzeń publicznych. Integracja taka stałaby się także oczywistym czynnikiem
uproszczenia podatków i parapodatków, a zwłaszcza mechanizmu ich poboru.
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Zasady
współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami
zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych
przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej.
Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:
Misyjność
Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prowadzi
działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji
do organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania
rozwiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków
i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest
prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany
ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.
Niezależność
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest
zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza.
Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy
analizę pod tezy opracowane „na zewnątrz”.
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Przejrzystość
Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad
współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał
oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.
Samoograniczenie
Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego
w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego
w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).
Odpowiedzialność
W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udziału
w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników.
Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów
życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.
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Dorobek publikacyjny
Uciekające metropolie. Ranking 100 największych polskich miast
Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na biedny wschód i bogaty
zachód. Czynnikiem różnicującym stało się posiadanie w regionie
dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji
Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fundamentalnie przeobraża
środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w służbie społeczeństwu
Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość o interes
społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” autorzy z Fundacji
Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wskazują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrzebujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów i wyjaśnialności takich systemów, nowych
rozwiązań w kwestii zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.
Kto
powinien
dbać
o
nasze
wobec europejskiej unii bankowej

konta?

Polska

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności Polski w europejskiej
unii bankowej.
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Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna, ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie procedur oraz niska
kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w
poszczególnych dziedzinach polityki publicznej, zdecydowaliśmy się
wystawić tróję.

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy
Polski z państwami Bałkanów Zachodnich
Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem
na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego procesu jest
bezprecedensowy wzrost aktywności polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich latach.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju
średnich miast w Polsce
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu postaci
ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu
do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach
subsydiarności w Unii Europejskiej

zasady

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się
do niwelowania deficytu demokratycznego UE. Zamiast tego
pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej
i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy
kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza Grosse.
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Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej
W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wyzwaniem
wypracowania nowego modelu rozwojowego. Eksperci Centrum
Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz
Polskiego Instytutu Ekonomicznego analizują potencjalne pola
współpracy oraz największe bariery.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018
Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność w wielu
obszarach – to wątki przewijające się w licznych rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako sposób
na decentralizację polskich uczelni
W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji tzw. kolegiów,
które mogą stać się potrzebnym, skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej dla spożytkowania energii obecnej
na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd?
elektromobilności w Polsce

Perspektywy

rozwoju

Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju elektromobilności w
poszczególnych segmentach motoryzacji. Publikacja nie ogranicza
się jedynie do diagnozy, ale przedstawia rekomendacje, będące
propozycją korekty rządowej strategii rozwoju elektromobilności.
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Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce
„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu możemy
zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”. Jako Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego państwa ograniczonemu do
kilku największych metropolii. Dlatego prezentujemy kompleksowy
program deglomeracji.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017
Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania
państwa. Prezentujemy syntetyczne podsumowanie najważniejszych
reform dokonanych w 11 kluczowych działach administracji państwowej, od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy transportowej UE z państwami partnerstwa
wschodniego
W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej
reformy wymiaru sprawiedliwości
Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy
musi być przede wszystkim zmiana dominujących wzorców zachowania polskich sędziów. Autor proponuje rozwiązania, które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.
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Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno–gospodarczym Polski
System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu przygotowali
przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają współcześnie
PWSZ. Autorami raportu są ekspeci CAKJ.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi
Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz Grzegorz
Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce
Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć społecznym
i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy prowadząc
działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści gospodarce krajowej. Proponujemy więc metodę mierzenia korzyści polskiej gospodarki.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru opłat. Proponują odejście
od ręcznego poboru opłat za drogi na rzecz trzech alternatywnych
form odpłatności.
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Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na rzecz poprawy jakości rządzenia
Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z innymi krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie
znaczy wyłączne) źródło w słabościach systemu instytucjonalno-organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert
Centrum Analiz Jan Rokita proponuje swój plan naprawy.

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne z lat 2007–2015
i najważniejsze wyzwania kadencji 2015–2019
Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracy
ze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny słabości
państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany,
mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet?
Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CAKJ ds.
podatków i finansów publicznych przygotowali raport
dotyczący zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.
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Kontakt w sprawie
współpracy:
Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego
tel: 792 302 130
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl
www.klubjagiellonski.pl
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