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Jakie efekty przyniesie polskiej 
gospodarce obni̋ enie podatku CIT oraz 
PIT p∏aconego przez przedsí biorców? 

Obniżenie obu podatków jest od daw
na oczekiwane przez przedsiębiorców. 
Mam nadzieję, że obietnice premiera i 
wicepremiera zostaną dotrzymane, co 
pozwoli wielu firmom zachować płyn
ność finansową, bowiem ciężka sytu
acja gospodarcza w Polsce połączona 
z wysokim podatkiem CIT doprowa
dza wiele spośród firm do progu upa
dłości. Przypomnę, że podstawowym 

założeniem prawa podatkowego jest ochrona podatnika, 

bowiem jego „zarżnięcie” w pierwszym okresie naliczania 
podatku powoduje, że w następnym okresie nie ma już 
wpływów z podatku. A przecież upadłość firmy to nie tylko 
kwestia podatkowa, ale wraz z nią pojawiający się problem 
ze znalezieniem pracy dla dotychczasowych pracowników. 
Jeśli dobrze pamiętam, kolejny rząd mówi o potrzebie uprasz
czania systemu podatkowego. I moim zdaniem, zmierzamy 
właśnie w przeciwną stronę, w stronę szarej strefy, „egzotycz
nych spółek” i innych manewrów, zmniejszających podstawę 
opodatkowania. Ale jeśli celem było zmuszenie podatników 
do tricków i sztuczek, to po raz kolejny osiągniemy ten cel.

Marcin Mizgalski, dyrektor marketingu i edukacji GPW

Krótkookresowe efekty obniżki podatku 
CIT i PIT oznaczać będą w przyszłym roku 
zmniejszenie wpływów budżetowych 
o kilka miliardów złotych. Jednak rząd 
zdawał sobie z tego sprawę. Podejmując 
tę decyzję, kierował się głównie korzyścia
mi, które powinny zostać osiągnięte w 
perspektywie długookresowej. Obniżenie 
podatków powinno spowodować zwięk
szenie zainteresowania podejmowaniem 

działalności gospodarczej, reinwestowaniem zysku i podejmowa
niem pracy. Powinien więc nie tylko nastąpić wzrost gospodarczy, 
przyśpieszenie inwestycji i wzrost produkcji. Decyzja o obniżce 
tych podatków przyczyni się także do wzrostu dochodów budże
towych w dłuższej perspektywie. Zwiększy się zakres opłacalnej 
działalności gospodarczej. Dochód z innych tytułów podatkowych 
będzie wyższy. Warto dodać, że wszystkie kraje naszego regionu 

obniżają stawki podatku od przedsiębiorstw i gdyby Polska zosta
ła z podatkiem o wysokości 27 proc., to w przyszłym roku mięliby
śmy najwyższy podatek ze wszystkich krajów Europy Środkowo
Wschodniej. Musimy utrzymać się na konkurencyjnym poziomie 
w stosunku do innych krajów. Obniżenie podatku PIT, płaconego 
przez przedsiębiorców, to krok w dobrym kierunku. Wyrównuje 
szanse wszystkich podmiotów gospodarczych, choć jeszcze nie 
w pełni. Osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystają z 
innego rodzaju odliczeń i zwolnień niż firmy rozliczające się podat
kiem CIT. Nie spodziewam się wystąpienia na dużą skalę zjawiska 
„ucieczki” osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę 
i otrzymujących wynagrodzenia w tzw. samozatrudnienie. Istnie
je bowiem ustawowe ograniczenie takiego przepływu. W wielu 
przypadkach taka możliwość po prostu nie istnieje. Trudno sobie 
wyobrazić, że raptem masowo np. naukowcy czy dziennikarze 
otworzą własne firmy i zaczną rozliczać się tak samo jak podmio
ty gospodarcze.

Dariusz Rosati, cz∏onek Rady Polityki Pieni´˝nej

Polskie przedsiębiorstwa w dużym stop
niu finansują swoje inwestycje ze środ
ków własnych, zatem obniżka podatków 
dla przedsiębiorców powinna przyczynić 
się do wzrostu nakładów inwestycyjnych, 
a w konsekwencji do wyższego wzrostu 
gospodarczego w najbliższych latach. 
Jednakże taki scenariusz obarczony jest 
dużym ryzykiem. W związku z tzw. nie
odwracalnością inwestycji (co oznacza, 

że gdy przedsiębiorca poniesie nakłady kapitałowe, proces ten 
nie może być łatwo cofnięty, a zaangażowane środki finansowe 
odzyskane), w warunkach niepewności co do przyszłych przy
chodów z inwestycji, przedsiębiorcy mogą powstrzymać się z 
angażowaniem się w ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcia 
inwestycyjne. Obecnie jednym z głównych źródeł ryzyka dzia

łalności przedsiębiorstw w Polsce jest niepewność odnośnie 
polityki fiskalnej. Brak odpowiedniej redukcji wydatków budże
towych towarzyszącej obniżce podatków może rodzić uzasad
nione obawy przedsiębiorców co do trwałości wprowadzanych 
redukcji stawek podatkowych. Dalsze narastanie długu publicz
nego, grożące w najbliższych latach przekroczeniem poziomów 
55 proc. i 60 proc. PKB, zgodnie z wymogami ustawy o finan
sach publicznych i konstytucji, spowodowałoby konieczność dra
stycznego ograniczenia deficytu budżetowego (co oznaczałoby 
m.in. podwyżkę podatków), a w efekcie recesję, ograniczenie 
popytu oraz wzrost stóp procentowych i osłabienie złotego. Dla
tego tak ważne dla zapewnienia pozytywnego efektu obniżek 
podatków jest jednoczesne wdrożenie planu redukcji wydatków 
budżetowych autorstwa wicepremiera Jerzego Hausnera. Ina
czej oczekiwane korzystne skutki makroekonomiczne obniżki 
podatków mają małe szanse na realizację.

¸ukasz Tarnawa, g∏ówny analityk PKO BP
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Obniżka podatku CIT dla przedsię
biorstw, niestety, nie przyniesie rewe
lacyjnych korzyści. Podobnie było w 
przypadku poprzednich obniżek staw
ki tego podatku z poziomu 40 proc. 
Jest to podatek, którego można nie 
płacić, a jego konstrukcja czyni dla 
przedsiębiorcy cnotę z ponoszonych 
wydatków. Im więcej przedsiębiorca 
wyda  nie zawsze na rzeczy potrzeb

ne  tym mniej odprowadzi fiskusowi. Dlatego niezależnie 
od tego, czy podatek CIT będzie na poziomie 40, 27 proc., 
czy jak w przyszłym roku  19 proc., przedsiębiorstwa i tak 
nie będą musiały go płacić. Wpływy do budżetu państwa 
z tytułu tego podatku są nikłe. Podatek CIT ma głównie 
medialne znaczenie. Trudno wykazać jego właściwości 
fiskalne, a jeśli już chce się je wykazać, są ono zdecydowa
nie negatywne. Ten podatek zmusza do całkowicie irracjo
nalnych zachowań. Oceniając znaczenie obniżki podatku 
PIT płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działal

ność gospodarczą, należy pamiętać, że wśród nich bardzo 
wiele płaci podatki zryczałtowane, które są o wiele mniej
sze niż proponowany 19procentowy. Dlatego dla dużej 
grupy przedsiębiorców ta propozycja nie jest korzystna. 
Niewątpliwie, niektórzy będą w stanie z niej skorzystać, a 
tym samym część z nich odczuje dobrodziejstwo wynikają
ce z zalet podatku liniowego. Jednak należy podkreślić, że 
te propozycje, które według rządu mają rozruszać polską 
gospodarkę, zapowiadanego efektu w żadnej mierze nie 
mogą przynieść. Rzeczywiste mechanizmy hamujące roz
wój gospodarki tkwią m.in. w bardzo wysokim obciążeniu 
kosztów pracy. Nominalnie sięgają one blisko 90 proc. Dla
tego nie można upatrywać w tych zmianach podatkowych 
jakiejkolwiek recepty na zmniejszenie bezrobocia oraz 
wywołanie znaczącego, trwałego wzrostu gospodarcze
go, a także stworzenia możliwości sfinansowania naszych, 
przyszłych zobowiązań płatniczych wobec Unii Europej
skiej. Polska potrzebuje o wiele dalej idących zamian syste
mu podatkowego. Pod tym względem jesteśmy daleko w 
tyle za sąsiadami, np. Ukrainą, Rosją i Słowacją.

Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

Obniżenie podatku CIT oraz podatku 
PIT dla prowadzonych działalność 
gospodarczą jest słuszną decyzją. Tego 
typu rozwiązanie było postulowane 
od wielu lat. Zresztą w przypadku CIT 
Ministerstwo Finansów systematycznie 
zmniejszało stawkę podatkową.
Efekty możemy rozpatrywać przynaj
mniej w dwóch płaszczyznach. 

Z jednej strony niższa stawka podatkowa powinna być czyn
nikiem zachęcającym inwestorów zagranicznych do angażo
wania się w Polsce. Jest to tym istotniejsze, że stawki podat
kowe w sąsiednich krajach Europy Środkowo Wschodniej 
były w ostatnich latach obniżane i osiągnęły poziom wyraź
nie niższy niż w Polsce. Konieczne było zatem dostosowanie 
się, w przeciwnym razie bylibyśmy mniej konkurencyjni. W 
przyszłym roku najniższa stawka będzie obowiązywać na 
Węgrzech i będzie wynosiła 16 proc. To już niewielka różni
ca w stosunku do naszych 19 proc. 

Z drugiej strony niższe podatki to oczywiście więcej środ
ków pozostawionych przedsiębiorcom. Jest więc szansa na 
wzrost inwestycji, których niski poziom jest w tej chwili 
największym problemem polskiego ożywienia gospodar
czego. Gdyby jednak nawet zaoszczędzone środki zostały 
przeznaczone nie na inwestycje tylko np. na konsumpcję 
(co jest dość prawdopodobne w przypadku jednoosobowej 
działalności gospodarczej i rozliczania się w ramach PIT), 
da to dodatkowy impuls popytowy i też będzie korzystne 
dla gospodarki. Pamiętajmy także o tym, że niższy poda
tek może oznaczać lepsze warunki konkurencji cenowej 
w eksporcie. 
Nie wolno jednak zapominać, że obniżenie stawek CIT 
i PIT to jedynie jeden z czynników wpływających na 
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Wciąż musi
my pracować nad upraszczaniem sytemu podatkowego, 
rachunkowego, ewidencji, czyli generalnie nad odbiuro
kratyzowaniem gospodarki. Ogromnym problemem pozo
staje także korupcja.

Marek Zuber, g∏ówny ekonomista TMS
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