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Jakie sà granice kompromisu
mi´dzy potencjalnymi koalicjantami 

w sprawie podatków?
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Wydarzenia ostatnich dni poka-
zują, iż gospodarka, a w tym po-
datki, schodzą na dalszy plan
wobec celów politycznych. Nie-
mniej, w obszarze rozmów o go-
spodarce dominuje właśnie pro-
blematyka podatków. Różnice
pomiędzy pomysłami poszcze-
gólnych ugrupowań są znaczne.
Dotyczy to także doboru partne-

rów do możliwej koalicji rządzącej. W coraz większym
stopniu poprzez mechanizmy fiskalne można preferować
lub ograniczać wybrane formy aktywności gospodarczej
i społecznej. Rozmowy o gospodarce zarysowały rozbież-
ności programowe między aspirującymi do współrządze-
nia PiS i PO. Nie były one jednak nie do zaradzenia.
Po pierwsze, oba ugrupowania postulowały obniżenie po-
datków. Także zawężenie widełek w PIT i sprowadzenie
VAT do dwóch zbliżających się do siebie stawek było pro-
pozycją PiS w kierunku rozwiązań pośrednich między
obecnym systemem a zrównaniem stawek podatkowych
proponowanych przez PO. Z drugiej strony, PO wyrażała

zgodę na pozostawienie kwot wolnych od podatku, a tak-
że rozszerzenie ich dla dzieci pozostających na utrzyma-
niu podatnika. Miałoby więc miejsce wprowadzenie pew-
nego elementu progresji w PIT, co byłoby w większym
stopniu z korzyścią dla mniej zarabiających i uboższych
podatników, na co zwracał uwagę w swojej argumentacji
PiS. Szczególną kwestią pozostaje wola poszukiwania roz-
wiązań, które nie dyskryminowałyby podatkowo osób de-
cydujących się na posiadanie i wychowywanie dzieci. Otóż
jedną z intencji kwot wolnych od podatku jest nieopodat-
kowanie pewnego minimalnego dochodu, których choć
w pewnej części odpowiada minimalnym kosztom egzy-
stencji. Są one porównywalne w przypadku dzieci i doro-
słych. Tymczasem obecnie mogą z nich skorzystać tylko
płatnicy podatku, nie uwzględniając osób pozostających
na ich utrzymaniu. Przypomnijmy, że z tymi dodatkowy-
mi kosztami utrzymania związane jest m.in. płacenie kwo-
towo wyższego VAT od wyższych wydatków na konsump-
cję. Niestety, wciąż nierozwiązaną kwestią pozostaje
sprawa uwzględniania przez system podatkowy transfe-
rów międzypokoleniowych, a także taktowania dzieci ja-
ko „inwestycji”, a nie jak „luksusowej konsumpcji”.

Stanis∏aw Kluza, g∏ówny ekonomista Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej

Podstawowymi wadami polskiego
systemu fiskalnego są: w odniesie-
niu do podatków bezpośrednich 
– nadmierne obciążenie pracy (pa-
rapodatkami – zwanymi obowiąz-
kowymi składkami), restrykcyjny
w swej istocie (bo karze za praco-
witość i efektywność) i nieracjo-
nalny ekonomicznie system (bo
czyni cnotę z ponoszenia kosz-

tów), natomiast w przypadku podatków pośrednich nad-
mierne ich skomplikowanie i możliwość stosowania wielu
wyjątków. Ten ostatni problem rozwiązałaby, zgodnie z pro-
pozycją PO, jedna stawka podatku VAT, gdyby była możli-
wa do wprowadzenia. A jak było wiadomo od początku, ze
względów społecznych i koniecznych dochodów budżeto-
wych (państwo ma zobowiązania wobec własnych obywa-
teli i bez ich rewizji nie jest możliwe istotne zmniejszenie je-
go wydatków) rozwiązanie to nie miało szans powodzenia.
Zatem, czy jest możliwy kompromis między potencjalnymi
koalicjantami? Tak, jeżeli oba ugrupowania odrzucą wzglę-
dy ideologiczne (PO, że każdy musi płacić podatek docho-
dowy, żeby poczuć się pełnoprawnym obywatelem, i zabo-
bon o równości stawek; PIS, że przez zachowanie podatku
dochodowego i jego progresję należy wyrównywać poziom

zamożności, a systemem ulg ma stymulować wybory oby-
wateli-konsumentów). Dobrym początkiem do właściwej
przebudowy sytemu fiskalnego, możliwym do zaakcepto-
wania przez obu partnerów, byłoby: po pierwsze, rezygna-
cja z obciążania podatkiem PIT rent, emerytur i płac sfery
budżetowej (obecnie kompletnie jałowe działanie); po dru-
gie, zastąpienie podatkiem ryczałtowym (stała kwota kilku-
set złotych płacona miesięcznie) podatku PIT w odniesieniu
do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych, zastąpienie
podatku CIT jednoprocentowym podatkiem obrotowym
w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorstw; po trzecie,
wprowadzenie wyłącznie dwóch (a zatem likwidacja staw-
ki zerowej w obrocie krajowym) stawek podatku VAT: 
20 proc. podstawowej i 7 proc. obniżonej w stosunku do za-
mkniętej listy produktów. Wydaje się, że takie rozwiązania
pozwoliłyby osiągnąć większość celów zgłaszanych przez
potencjalnych koalicjantów, a przede wszystkim znacznie
by uprościły i obniżyły koszty płacenia (ze strony podatni-
ka) i koszty poboru ze strony państwa ww. podatków, gwa-
rantując jednocześnie zachowanie dochodów budżetowych,
na co najmniej dotychczasowym poziomie. Oczywiście,
w dalszej kolejności należałoby podjąć prace nad likwidacją
podatków socjalnych (tzw. składek obowiązkowych) przy-
pisanych do pracy i zastąpienie ich zwiększonymi wpływa-
mi z podatków pośrednich.

Ireneusz Jab∏oƒski, ekspert, cz∏onek zarzàdu Centrum im. A. Smitha 
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Wydaje się, że dla Platformy Oby-
watelskiej najistotniejszym elemen-
tem jest maksymalne uproszczenie
systemu podatkowego oraz wpro-
wadzenie relatywnie niskich sta-
wek. Oba te warunki spełnia kon-
cepcja 3 x 16, uwzględniająca
mniejszą niż obecnie kwotę wolną
oraz likwidująca prawie wszystkie
ulgi. Symulacje PO wskazują jed-

nocześnie, że w takiej sytuacji część rodzin o najniższych do-
chodach może stracić. Wzrost stawki „watowskiej” na żyw-
ność i lekarstwa, zmiany w systemie ulg oraz niższa kwota
wolna nie są rekompensowane przez obniżenie podstawowej
stawki VAT i niższą stawkę PIT. Jednocześnie jednak rozlicze-
nia z fiskusem stają się prostsze, zmniejsza się szara strefa,
i ogólnie, zdaniem PO, taki system pozytywnie stymuluje go-
spodarkę. Z kolei, dla Prawa i Sprawiedliwości uproszczenie
systemu oraz zmniejszenie stawek musi iść w parze z ochro-

ną najmniej zarabiających oraz jednoczesnym promowaniem
rodzin decydujących się na dziecko. Stąd kurczowe trzyma-
nie się przynajmniej jednaj stawki preferencyjnej VAT oraz ulg
prorodzinnych. Temu także ma służyć druga stawka podatku
PIT. Wydaje się, że właśnie te elementy wyznaczają granicę
kompromisu. PiS nie zgodzi się na system, który uderza w ro-
dziny o niższych dochodach i jednocześnie nie ma aspektu
prorodzinnego. Biorąc pod uwagę hasła głoszone w kampa-
nii wyborczej, mało prawdopodobna jest również zgoda
na jedną stawkę podatku PIT (CIT jest już liniowy). PO z ko-
lei nie będzie tolerowała rozwiązań, które tylko nieznacznie
poprawiają obecną sytuację. Likwidacja jednych ulg w PIT
i jednoczesne wprowadzanie innych może mieć taki właśnie
charakter. Podobną sytuację mamy w przypadku VAT. Zmia-
ny w ustawie, bez jednoczesnego ograniczenia liczby stawek
do maksymalnie dwóch (i to raczej przejściowo), nie spotka-
ją się z pozytywnym przyjęciem przez tę partię. Łatwiej bę-
dzie o kompromis w sprawie stawki PIT, projekt PIS wycho-
dzi, mocno bowiem naprzeciw koncepcji podatku liniowego. 

Marek Zuber, g∏ówny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego

Sytuacja na krajowej scenie poli-
tycznej nie pozostawia wielu złu-
dzeń co do programu reformy po-
datków. Uważana jeszcze na kilka
dni przed wyborami za najbardziej
prawdopodobną koalicja PO i PiS
jest w zasadzie nierealna – tak sa-
mo, jak postulowane przez PO
wprowadzenie podatku liniowe-
go i opcji 3 razy 16. Zamiast tego,

czeka nas obniżka podatków, a nawet całkowite ich zniesie-
nie – ale dla osób najuboższych (o co zabiega Samoobrona).
Wbrew pozorom, to ta partia wraz z PSL może odegrać klu-
czową rolę w nadchodzących tygodniach. Powód jest pro-
sty – w polskim parlamencie przy głosowaniu nad ustawa-
mi główną rolę odgrywa prosta arytmetyka (i liczba
poselskich głosów), a nie rachunek ekonomiczny. Stwier-
dzenia liderów Samoobrony o możliwości cofnięcia popar-
cia dla rządu utworzonego przez PiS, gdy ugrupowanie to
„odejdzie w kierunku liberalnym”, nie napawają optymi-

zmem. Kompleksowy plan zmian w podatkach ma zostać
przedstawiony przez premiera Marcinkiewicza na wiosnę
2006 r. Jednak z powyższych względów na radykalną zmia-
nę systemu podatkowego raczej nie ma co liczyć. W okresie
1–2 lat z pewnością nastąpią zmiany w podatku VAT, gdzie
znikną stawki: 0 proc. (obowiązuje na książki) i 3 proc. (obo-
wiązuje na nieprzetworzone produkty rolne), na które wy-
negocjowaliśmy z UE okresy przejściowe. Nie będzie to jed-
nak rewolucja, gdyż i tak miały one zniknąć do maja 2008 r.
Pozostałe stawki (7 proc. i 22 proc.), zgodnie z wypowie-
dziami doradcy premiera Marcinkiewicza, miałyby ulec ujed-
noliceniu. Pozostałe propozycje ograniczenia wysokości skła-
dek na rzecz fiskusa takie, jak obniżenie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) do 18 proc., wprowa-
dzenie dwóch stawek podatku PIT 18 proc. i 32 proc. dla osób
zarabiających ponad 80 tys. zł rocznie, czy zniesienie podat-
ku od zysków kapitałowych (co będzie kosztowało budżet po-
nad 500 mln zł rocznie) – w obliczu wypowiedzi nowej mini-
ster finansów T. Lubińskiej, że budżetu nie stać na zmniejszenie
podatków – wydają się niestety odległe.

Piotr Krawczyƒski, doradca finansowy Open Finance

Będziemy mieli raczej do czynie-
nia z zabiegami partii rządzącej
o poparcie własnych pomysłów.
Zarówno PiS, jak i PO deklarowa-
ły podczas kampanii wyborczej
obniżenie podatków, choć podej-
ścia obu partii znacznie się różnią.
Jak wiadomo, PO proponowała
stawkę liniową bez żadnych ulg,
zaś PiS dwa progi, przy zachowa-

niu niektórych ulg. W obecnej sytuacji politycznej pomysł
Platformy raczej nie ma szans na realizację. Tak naprawdę,
ważne w tej chwili wydaje się zatem co innego: na ile de-
klaracje obniżenia stawek podatkowych są do pogodzenia

z socjalnymi obietnicami PiS oraz zapowiedziami odnośnie
do ograniczenia deficytu budżetowego. Już teraz słychać
głosy, np. nowej minister finansów, że może on być jednak
wyższy od 30 mld zł. Tutaj będzie przebiegała granica ewen-
tualnego kompromisu i uzgodnień przed głosowaniami.
Może nawet nie tyle kompromisu, ile realiów budżetowych.
Wiele się może jednak zmienić. Już teraz wiadomo, że
w przyszłym roku stawki podatków nie ulegną zmianom.
Zatem na wzajemne uzgodnienia, czy nawet nowe pomy-
sły pozostaje przyszły rok. Jedno jest pewne – jeśli polska
gospodarka ma mieć szansę na stabilny i długotrwały wzrost
w granicach 4-6 proc. PKB, to nowy rząd musi szybko i kon-
sekwentnie naprawiać budżet i stosować prowzrostowe in-
strumenty polityki fiskalnej.

Jaros∏aw Dàbrowski, prezes zarzàdu NORD/LB Bank Polska


