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Wykaz skrótóW

akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137)

k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja kwietniowa – ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, 
poz. 227)

Konstytucja marcowa – ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 44, poz. 267 z późn. zm.)

Konstytucja z 1952 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm 
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1976 r. 
Nr 7, poz. 36 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

Mała Konstytucja – ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wza-
jemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonaw-
czą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.) 
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nowelizacja z 2015 r. – ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 
z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)

p.u.s.a. – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066)

r.w.p.i. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających 
podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154)

traktat akcesyjny – traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. między 
Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Nie-
miec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Fran-
cuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksem-
burga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką 
Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjedno-
czonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Pań-
stwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 
Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, 
Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rze-
cząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką do-
tyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 z późn. zm., zał.)

u.d.j.s.t. – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198)

u.d.p.p. – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 
z późn. zm.)

u.k.s. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
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u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

u.p.l. – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 374)

u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 617)

u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.)

u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

ustawa o TK – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 293)

u.w.p. – ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 
dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 
pieniężnych (Dz. U. poz. 1289 z późn. zm.)

u.z.p.d. – ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

czasopisma i publikatory

Biul. Skarb. – „Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów”
CBOSA – „Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych”
EPS – „Europejski Przegląd Sądowy”
Fin. Kom. – „Finanse Komunalne”
KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”
KPPubl. – „Kwartalnik Prawa Publicznego”
KPPod. – „Kwartalnik Prawa Podatkowego”
M. Pod. – „Monitor Podatkowy”
M. Praw. – „Monitor Prawniczy”
ONSA – „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego”
ONSA WSA – „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz-

kich Sądów Administracyjnych”
OSNP – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i Spraw Publicznych”
OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich”
OTK – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”
OTK-A – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”; Zbiór Urzędowy, 

Seria A
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PiP – „Państwo i Prawo”
POP – „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”
Pr. i Pod. – „Prawo i Podatki”
Prz. Leg. – „Przegląd Legislacyjny”
Prz. Pod. – „Przegląd Podatkowy”
Prz. Sejm. – „Przegląd Sejmowy”
PS – „Przegląd Sądowy”
RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
SE – „Studia Europejskie”
SPE – „Studia Prawno -Ekonomiczne”
St. Praw. – „Studia Prawnicze”
ZNSA – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
ZNUŁ – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”

Inne

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NTA – Najwyższy Trybunał Administracyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej: ETS)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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PrzedmoWa

Jan Zdzitowiecki wskazywał, że przy ustanawianiu podatków trzeba mieć na uwa-
dze przede wszystkim to, by „tak je ustanowić i tak ułożyć ich wzajemny stosunek, 
aby lepiej spełniały swoją rolę, to jest nie tylko nie obniżały stopy życiowej podat-
nika, lecz przeciwnie, w miarę możności przyczyniały się do jej stałego podnoszenia. 
Jednym słowem, chodzi o dobry system podatkowy”1.

Podatki powstawały i rozwijały się na skutek potrzeb budżetu państwa. Począt-
kowo nie tworzyły one systemu podatkowego, a jedynie był to zespół podatków 
istniejących obok siebie w danym kraju. Dopiero z czasem państwo zaczęło próbo-
wać zestrajać podatki tak, by tworzyły całość organizacyjną zarówno pod wzglę-
dem prawnym, jak i ekonomicznym. I to są początki kształtowania się systemu 
podatkowego.

Zarówno formy opodatkowania, jak i rodzaje podatków należy odczytywać jako 
wyraz dokonujących się przemian w życiu gospodarczym, społecznym i politycz-
nym poszczególnych państw. Systemy podatkowe są doskonalone wraz z rozwojem 
cywilizacji. 

Budowa systemu podatkowego jest zagadnieniem prawnym, ustalają ją bowiem 
przepisy prawne. Natomiast przedmiotem regulowanym przez te przepisy jest mate-
ria gospodarcza, a to oznacza, że w sile gospodarczej opodatkowanego tkwi źródło 
podatku. 

Każda władza państwowa troszczy się o określenie źródeł i form realizacji podat-
kowych dochodów budżetowych. Jest to zadanie trudne z uwagi na wyraźną sprzecz-
ność i kolizję dwóch interesów – publicznego i prywatnego. L. Biliński, zwracając 
uwagę na to zagadnienie, stwierdzał, że „z wiekuistej tradycji, a w części i z natury 

1 J. Zdzitowiecki, System podatkowy, RPEiS 1961, z. 1, s. 33.



26 Przedmowa

egoizmu ludzkiego, każdy podatnik uważa skarb publiczny za wroga, przed którym 
należy się bronić wszelkimi siłami”2.

Podatek jest instytucją prawną, a przy tym związany jest z ekonomicznym proce-
sem powstawania i użytkowania dochodu. Dlatego system podatkowy powinien być 
dostosowany do stadiów tego procesu, a w procesie gospodarowania dochód najpierw 
się kształtuje, następnie – już osiągnięty – da się ostatecznie ustalić i wreszcie zo-
staje użyty. Do tych stadiów powstawania i użytkowania dochodu musi nawiązywać 
system podatkowy. 

Cel, jakim dla władzy publicznej jest sprawna realizacja dochodów podatkowych, 
nie uświęca każdego rozwiązania prawnego, które do tego zmierza. Zapotrzebowanie 
państwa na dochody publiczne nie może usprawiedliwiać opodatkowania sprzecz-
nego z wartościami i dobrami konstytucyjnie chronionymi3.

Prawodawstwo podatkowe stanowi ten rodzaj działalności władzy ustawodawczej, 
który wkracza głęboko w sferę wolności i praw podatnika4. Taka ingerencja wymaga 
zawsze legitymacji prawodawczej rangi konstytucyjnej, a także aksjologicznego uza-
sadnienia. Z uwagi na to przyznaniu organom władzy publicznej kompetencji do sta-
nowienia prawa musi towarzyszyć równocześnie określony system kontroli, przede 
wszystkim co do legalności działań prawodawczych5.

Konstytucyjne unormowania wynikające z art. 217 i 84 Konstytucji RP, a także 
regulacje dotyczące wolności i praw ekonomicznych (art. 20, 21, 22 i 64 Konstytu-
cji RP), prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), zasady równości (art. 32 
Konstytucji RP), zasady demokratycznego państwa (art. 2 Konstytucji RP), zasady 
działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Kon-
stytucji RP) powinny stanowić standard, wedle którego kształtuje się obowiązki 
podatkowe.

Pierwsze cztery wydania podręcznika autorstwa profesorów Andrzeja Gomułowi-
cza i Jerzego Małeckiego ukazały się w poznańskim wydawnictwie Ars Boni et aequi, 
natomiast siedem kolejnych w wydawnictwie LexisNexis. 

W przedmowie do wydania podręcznika profesor Jerzy Małecki napisał, że należy 
„uczyć przede wszystkim teorii podatków, ilustrując jednocześnie jej problemy przy-

2 L. Biliński, System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876, s. 110; zob. także 
J. Libicki, Granice opodatkowania, Kraków 1936, s. 3–35.

3 C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Warszawa 2007.
4 C. Kosikowski, Granice opodatkowania jako zasada konstytucyjna (w:) XXV lat przeobrażeń w pra-

wie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 
2014, s. 445–474.

5 R. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego i jego stosowanie, Warszawa 2016.
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kładami z obowiązującego prawa podatkowego. Student powinien rozumieć istotę 
rozwiązań podatkowych, wielowariantowość koncepcji, na której się opierają, prze-
słanki i skutki oraz znaczenie technik legislacyjnych w ich wyrażaniu. Nie zaskoczą 
go wówczas żadne, tak częste, zmiany w przepisach prawa podatkowego. Nie będą 
mu również obce rozwiązania innych państw”.

Poznań, 10 sierpnia 2016 r.

Andrzej Gomułowicz

Dominik Mączyński





Część pierwsza

zarys teorII Podatku
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Rozdział I

Zagadnienia ogólne – aSpekt ewolucyjny 
koncepcji podatkowych

1. od arki noego do neumarka

Podatki towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia1. Udokumentowane 
zapisy dotyczące podatków pojawiają się już w związku z budową arki Noego. Przy 
jej budowie zapotrzebowanie na dochód pokrywano dzięki wprowadzonemu samo-
opodatkowaniu oraz podatkowi pogłównemu.

Podatek pogłówny został ustanowiony w wysokości pół szekla i obciążał wszyst-
kich mężczyzn mających powyżej 20 lat2. Ponieważ Bóg znał mentalność Izraelitów, 
określił, jaką wagę należy do szekli stosować, wskazał, że „dwadzieścia gera stanowi 
szekla”. Podatek ten miał być płacony zgodnie z ustanowioną regułą: „bogaty powi-
nien dać nie mniej, biedny nie więcej niż pół szekla”. Jest charakterystyczne, że te 

1 K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. 1, Starożytność, Warszawa 1961; E. Taylor, Histo-
ria rozwoju ekonomiki, t. 1, Poznań 1957; T. Wałek -Czernecki, Historia gospodarcza świata starożytnego, 
t. 2, Grecja–Rzym, Warszawa 1948; Z. Fedorowicz, Historia podatków do końca XIX wieku – ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski (w:) Encyklopedia podatkowa, red. C. Kosikowski, Warszawa 1998, s. B/1 i n.

2 Szerzej na ten temat zob.  ks. Z. Żywica, Historia i  wartość biblijnego podatku świątynnego, 
„Ełckie Studia Teologiczne. Instytut Teologiczny Diecezji Ełckiej” 2001, t. 2, s. 343: „Podatek świątyn-
ny (dwudrachmy) sięga swymi korzeniami do ofiary pół szekla zarządzonej jeszcze przez Mojżesza. 
Podczas spisu Izraelitów na pustyni Mojżesz nakazał płacić pół szekla, jako okup za życie, każdemu 
mężczyźnie od 20 roku życia włącznie, aby w  ten sposób powstrzymać gniew Boga”; a  także tego 
autora Wolność synów (w:) Mateuszowe logia Jezusa. Studia z  biblistyki, t.  7, red.  ks.  R. Bartnicki, 
Warszawa  1994, s.  47: „Podatek cesarski, tzw.  tributum capitis (podatek pogłówny) nakładany był 
na każdego obywatela od 12 (wolni mężczyźni od 14), aż do 65 roku życia w zależności od wielko-
ści posiadanego majątku i  jego dochodu”; ks. J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz celników na 
tle systemu finansowego Judei i  Imperium Rzymskiego, „Perspectiva, Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne” 2007, nr 2 (11), Legnica 2007, s. 57: „Rzymski system podatkowy można byłoby najo-
gólniej podzielić na podatki bezpośrednie, podatki pośrednie i świadczenia rzeczowe. W ramach po-
datków bezpośrednich można wyróżnić dwa rodzaje zobowiązań tributum soli oraz tributum capitis, 
czyli właściwie podatek od gruntów i podatek od osób”; szerzej na ten temat zob. ks. J. Klinkowski, 
Nowotestamentalny obraz celników…, s. 57–61.
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proste reguły opodatkowania noszą w sobie znamiona zarówno idei powszechności, 
jak i idei sprawiedliwości opodatkowania, a więc dwóch filarów, na których w przy-
szłości wspierać się będzie opodatkowanie.

Bardzo znamienne są też, gdy spogląda się na zagadnienie opodatkowania, wnio-
ski wypływające z przypowieści o wdowim groszu3. W jerozolimskiej świątyni rze-
sza ludzi wrzucała pieniądze do skarbony. Wielu bogaczy rzucało wiele. Jedna uboga 
wdowa włożyła dwa drobne pieniążki. Uważa się, że uboga wdowa poniosła większą 
ofiarę finansową aniżeli wszyscy pozostali. Bogacze składali bowiem ofiarę finan-
sową z tego, co im zbywało. Natomiast uboga wdowa „z niedostatku swego wrzuciła 
wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje”.

W Ewangelii św. Mateusza w ustępie zatytułowanym Podatek na świątynię znaj-
duje się charakterystyczny opis dotyczący obowiązku podatkowego. Jest on nastę-
pujący: „Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy 
z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?». Odpowiedział: «Owszem». 
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje, od 
kogo królowie ziemscy pobierają daninę lub podatki? Od synów swoich czy od ob-
cych?». Gdy powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. 
Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę! 
Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź 
go i daj im za Mnie i za siebie»”4.

3 Zob. na ten temat J. Gać, Jezus i pieniądze, „W Drodze” 1997, nr 6 (286), s. 25: „Innym razem obser-
wował wchodzących do Świątyni i wrzucane przez nich do skarbony ofiary. Zobaczył też, jak uboga jakaś 
wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie powiadam wam: ta uboga wdowa wrzuciła więcej 
niż wszyscy inni»; usłyszeli zdumieni uczniowie pochwałę wewnętrznej szczodrobliwości – przyczynek do 
zrozumienia zasad rządzących Jezusową ekonomią”; zob. także ks. W. Rakocy CM, Finanse i prace pub-
liczne (w:) Życie społeczne w  Biblii, red.  G. Witaszek, Lublin  1998, s.  125–131, a  także A. Filipowicz SJ, 
Chrześcijanin wobec podatków, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 3 (907), s. 288–299.

4 J. Małecki, Obowiązek podatkowy a godność podatnika (w:) Prawość i Godność. Księga pamiąt-
kowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Go-
mułowicz, Lublin 2003, s. 138: „Rzadko zdarza się wśród podatników taki stosunek do obowiązków 
podatkowych, jak opisany w  Ewangelii według św. Mateusza w  ustępie zatytułowanym Podatek na 
świątynię – Jezus mimo braku obowiązku podatkowego nakazuje Szymonowi zapłacenie poborcom 
podatku na świątynię w wysokości dwudrachmy, by nie dać powodu do zgorszenia”. Zob. także J. Gać, 
Jezus…, s.  28: „Oficjalnym pieniądzem były rzymskie monety cesarskie – brązowe, srebrne i  złote. 
Krążyły także rzymskie pieniądze spoza Italii, np. bite w Egipcie i Syrii. Ciągle w obiegu znajdowały 
się piękne monety greckie, zarówno nowsze, jak i starsze”. I dalej, s. 27–28: „Jednostką obrachunkową 
był talent. Jeden talent to wartość obrachunkowa równa w przybliżeniu 30 kg srebra, bez względu na 
rodzaj wchodzących na tę wagę srebrnych monet. Jeżeli były to czternastogramowe sykle tyryjskie, 
wchodziło ich na talent prawie 2200 sztuk. Dziesięć tysięcy talentów to dwadzieścia dwa miliony sztuk 
dużych srebrnych monet, jakich nie byłaby zdolna wybić żadna mennica na Wschodzie”. Zob. również 
ks. Z. Żywica, Wolność synów…, s. 29: „Podatek świątynny był roczną opłatą pół szekla, pobieraną 
od każdego dorosłego Żyda płci męskiej na kontynuację kultu ofiarniczego świątyni jerozolimskiej”; 
tamże, s. 43: „Podatek świątynny obowiązywał wszystkich Żydów bez żadnych odstępstw aż do czasu 
zburzenia świątyni jerozolimskiej w 80 roku po Chrystusie.”; oraz tego autora, Historia i wartość…, 
s. 343 i n.
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Rozbudowane podatki pojawiają się w kulturze Egiptu, Grecji, Rzymu5; nieobce 
są epoce średniowiecza (św. Tomasz z Akwinu, Petrarka, Palmieri, a w Polsce – 
A.F. Modrzewski, J. Łaski)6. Na przełomie XVI i XVII w. myśl podatkową kształto-
wali J. Bodin, S. de Vauban, W. Petty, T. Hobbes. W teorii kameralistycznej odcisnął 
swoje piętno oprócz J.H.G. von Justiego także L. von Seckendorff7. Z kolei F. Quesnay, 
twórca koncepcji fizjokratów, znalazł w Polsce wielu swoich zwolenników, takich jak 
S. Staszic, H. Kołłątaj8.

Pierwsze znaczące koncepcje podatkowe wyrosły jednak na gruncie liberalnej 
myśli ekonomicznej (A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say). Teza o obiektywnych prawach 
natury, które funkcjonują w obszarze gospodarki, stanowiła podstawę do sformuło-
wania zasad podatkowych. Myśl przewodnia owych zasad, niezależnie od ich szcze-
gółowych i wielorakich treści, da się ująć w jedną generalną maksymę – należy chro-
nić podatników przed działaniem władzy naruszającej „naturalny porządek rzeczy 
w gospodarce”.

Koncepcję podatkową szkoły liberalnej należy odczytywać jako zespół dyrek-
tyw nakazujących w szczególny sposób chronić dobro prywatne (dobro podat-
nika) w kolizji z dobrem publicznym (państwo). W liberalnej myśli podatkowej 
wyraźnie zaznaczona jest nieufność wobec państwa, obawa przed zbyt szerokim 
i nieuzasadnionym wkraczaniem w sferę dóbr prywatnych9. Nieufność wobec pań-
stwa była uzasadniana nawarstwionymi w ciągu wieków przykładami ingerowania 
władzy w sferę prywatności w taki sposób, że dochodziło do naruszeń „obiektyw-
nych praw natury”.

5 Ks. J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz celników…, s. 57 i n., a także ks. W. Rakocy CM, Finanse 
i prace publiczne…, s. 125 i n.; L. Piotrowicz, Finanse Cesarstwa Rzymskiego w pierwszym jego okresie, Lwów 
1925; G. Seidler, Studia z historii doktryn politycznych, „Annales Univerisitatis Mariae Curie -Skłodowska” 
1955, t. II; N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992, s. 11: „W starożytności szukać należy po-
wstania wielu po dziś dzień stosowanych konstrukcji podatkowych”; B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa 
podatkowego, Toruń 2001, s. 21: „Dla stosunków w Imperium Rzymskim charakterystyczne było zróżni-
cowanie podatków w samym Rzymie i w prowincjach […]. Podatkiem obywatelskim był przez długi czas 
podatek spadkowy […]. Mieszkańcy prowincji płacili tributum soli – rodzaj podatku gruntowego […]. 
W Rzymie zaczęto też stosować na szerszą skalę podatki obrotowe […]. Rzymskim wynalazkiem jest także 
progresja podatkowa, kary za podawanie fałszywych informacji podatkowych”.

6 Szerzej na ten temat zob. N. Gajl, Teorie podatkowe…, s. 22–30.
7 Tamże, s. 37: „Do najbardziej oryginalnych jego poglądów należą te wywody, w których wskazywał, 

iż nie należy traktować regaliów i podatków z fiskalnego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę skutki prze-
ciążenia, uważał, iż powinno się brać raczej za mało niż za wiele”; por. E. Strasburger, Nauka skarbowości. 
Część ogólna, Warszawa 1924.

8 Chodzi tu przede wszystkim o pracę S. Staszica, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, 1787; N. Gajl, 
Teorie podatkowe…, s. 45, wskazuje, że S. Staszic „zwalcza antypodatkowe nastroje społeczeństwa, wskazu-
jąc na konieczność zwiększenia opodatkowania na cele utrzymania wojska […]. Staszic skłania się także na 
rzecz uchwalania podatków konsumpcyjnych […]. Opowiada się za jedynym podatkiem od rolnictwa jako 
najbardziej sprawiedliwym ze względów narodowych i sytuacji politycznej kraju”; Z. Fedorowicz, Historia 
podatków…, s. B/1 i n.

9 A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001; tenże, Zasady podatkowe wczo-
raj i dziś, Warszawa 2001.
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