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WSTĘP

Podatki, począwszy od zmian ustrojowych na początku lat 90. XX w., na nowo zaczęły
odgrywać znaczącą rolę w Polsce. Obecnie są jednym z podstawowych instrumentów
wpływania przez państwo na gospodarkę. Szczególne znaczenie mają jako podstawowe
źródło dochodów budżetu państwa oraz przez objęcie swoim zasięgiem oddziaływania
niemal wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne z powodu
powszechności opodatkowania. Poza tym podatki są brane pod uwagę przez podatnika
przy planowaniu własnych dochodów, inwestycji, konsumpcji. Obecnie, rozpatrując
każdą dziedzinę działalności prywatnej, gospodarczej czy publicznej, można spotkać się
z uwzględnianiem podatków przy jej prowadzeniu.

Niniejsza publikacja przedstawia aktualnie obowiązujący system podatkowy w Pol-
sce, podstawowe zagadnienia ogólne dotyczące podatku i prawa podatkowego, wybrane
elementy systemów podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej,
a także stopień dostosowania polskich regulacji do unormowań europejskich. Pierwsza
część książki poświęcona jest ogólnej charakterystyce podatku i prawa podatkowego.
W pierwszym rozdziale została omówiona istota podatku jako instytucji prawnej, w dru-
gim zaś miejsce prawa podatkowego w systemie prawnym, jego źródła i wykładnia.
Druga część książki przedstawia system podatkowy w Polsce – opisane zostały wszystkie
konstrukcje podatków w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podatki docho-
dowe i podatki obrotowe. Ponadto odrębny rozdział dotyczy organów podatkowych,
zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Natomiast ostatnia, trzecia
część książki przedstawia wybrane elementy systemów podatkowych i stanu harmoni-
zacji podatków w Unii Europejskiej oraz dostosowanie polskich rozwiązań podatkowych
do wymagań europejskich.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, ad-
ministracji, ekonomii i zarządzania, jako podręcznik do przedmiotu „Prawo podatkowe”.
Może być również wykorzystana w kursach podyplomowych, szkoleniach, a także przez
praktyków – doradców podatkowych, urzędników skarbowych czy osoby prowadzące
działalność gospodarczą.
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Część I

PODATEK I PRAWO PODATKOWE. CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNA





Rozdział pierwszy

ISTOTA PODATKU

1. Pojęcie podatku

Historia pojawienia się podatku sięga początków kształtowania się życia
społecznego. Powstanie pierwszych form organizacyjnych państwa związane
było z koniecznością finansowania osób zaangażowanych w sprawowanie
władzy, ustalanie porządku prawnego, stworzenie warunków bezpieczeń-
stwa dla mieszkańców. W ten sposób pojawiły się daniny publiczne, które
początkowo były ponoszone przez wybrane grupy społeczne (rolnicy, miesz-
czaństwo), inne grupy zaś były z nich zwolnione (duchowieństwo, szlachta).
W miarę upływu czasu daniny stały się świadczeniem powszechnym. W po-
czątkowym okresie były one pobierane w dobrach natury (zboże, sól, owoce
itp.), następnie w kruszcach i wreszcie w pieniądzu, kiedy został on wpro-
wadzony1.

Historycznie wykształciły się trzy podstawowe formy danin publicznych:
daniny osobiste, daniny rzeczowe oraz daniny pieniężne. Te ostatnie pojawiły
się najpóźniej, jednakże ze względu na swoją użyteczność są one współcześ-
nie najbardziej rozpowszechnione2.

Właśnie wraz z zaistnieniem danin pieniężnych możemy mówić o po-
czątkach kształtowania się współczesnych podatków. Duże znaczenie przy
ich powstaniu miał rozwój państwa, postępujący podział pracy oraz obecność
pieniądza na rynku. Rozbudowa państwa oraz wzrastająca liczba zadań na-
łożona na panującego skutkowały potrzebą zgromadzenia odpowiednich
środków. Dla sprostania potrzebom skarbu zaistniała konieczność objęcia cię-
żarem ponoszenia daniny jak największej części społeczeństwa, czemu służył
rozwój rolnictwa, przemysłu, handlu, wymiany między regionami i krajami.
Pieniądz umożliwił zaś prosty sposób poboru daniny, zapewniający możli-
wość wykorzystania zebranych środków w dowolnym miejscu i czasie. W wy-
niku tych zmian podatek stał się podstawowym rodzajem daniny pieniężnej.
Wraz z opłatami i cłami stanowi do dziś główne źródło dochodów budżetu

1 R. Wolański, System podatkowy, Warszawa 2003, s. 11.
2 B.  Brzeziński,  T.  Dębowska-Romanowska,  M.  Kalinowski,  W.  Wójtowicz,  Prawo  finansowe,

Warszawa 2000, s. 185.
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państwa i budżetów lokalnych. Można zatem powiedzieć, że pojawienie się
podatków w systemach gospodarczych wynikało z trzech przesłanek:

- po pierwsze, powstania własności prywatnej i pojawienia się w związku
z tym kategorii podatnika, reprezentującego własność prywatną;

- po drugie, powstania instytucji państwa. Państwo jako podmiot upraw-
niony do nakładania podatków tworzy ramy systemu podatkowego obo-
wiązującego na jego terytorium w określonym czasie;

- po trzecie, pojawienia się źródła zapłaty podatku. Z ekonomicznego punk-
tu widzenia jest to dochód, który stanowi podstawowe źródło zapłaty po-
datku3.
W polskiej literaturze finansowej wyrażany jest pogląd, że podatek jest

instytucją prawno-ekonomiczną. Podatek jako kategoria ekonomiczna ozna-
cza przejęcie na rzecz państwa lub związku publicznoprawnego od podmio-
tów im podporządkowanych części ich przychodów, dochodów lub mająt-
ku4. Brana jest tutaj również pod uwagę rola podatków w mechanizmie go-
spodarczym, badana jest współzależność między podatkami a cenami, kosz-
tami, płacami, zyskiem, stopą procentową itd.5

Z prawnego punktu widzenia podatek jest abstrakcyjnym stosunkiem
prawnym. Ma przy tym swoje charakterystyczne cechy, które pozwalają od-
różnić go od pozostałych świadczeń publicznoprawnych. Prezentowane w li-
teraturze przez różnych autorów definicje podatku, mimo że różnią się od
siebie, jednak zawsze wskazują na niezmienne, stałe cechy podatku6.

Podatek jest świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa lub innego
związku publicznoprawnego o charakterze przymusowym, powszechnym,
bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.

Definicja ta wskazuje na stałe cechy podatku, podstawowe i konieczne dla
ustalenia jego treści i charakteru, jednocześnie odróżniające go od innych
świadczeń publicznoprawnych.

Podatek jest świadczeniem przymusowym, nakładanym przez państwo
jednostronnie. Ponadto tak nałożony podatek może być przymusowo wyeg-
zekwowany przez uprawniony do tego organ administracji finansowej pań-
stwa. Stosunek między podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku
a podmiotem uprawnionym do jego nakładania jest stosunkiem podporząd-
kowania. Wynika bezpośrednio z władczych uprawnień państwa lub innych
związków publicznoprawnych7.

Cecha ta pozwala odróżnić podatek od świadczeń dobrowolnych na rzecz
państwa, jak np. od kredytów czy pożyczek. Wyjątkowo mogą mieć miejsce

przymusowość

3 G. Krasowska-Walczak, Finanse publiczne, Poznań 1997, s. 142.
4 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 112.
5 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1994, s. 139.
6 H. Reniger, Dochody państwowe, Warszawa 1955, s. 10; J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, Warszawa

1985, s. 110; J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011, s. 11; N. Gajl,
Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995, s. 11; B. Brzeziński,
Prawo podatkowe, Toruń 2000, s. 25; R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 3 i n.; P.M. Gaudemet,
J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2001, s. 407; Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 10.

7 R. Wolański, Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2002, s. 52.
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pewne formy samoopodatkowania, w których określona grupa podmiotów,
nieuprawniona do tworzenia obowiązków podatkowych, podejmuje decyzję
o dobrowolnym obciążeniu się wpłatami na rzecz budżetu. Świadczenia takie
nie mają jednak charakteru podatkowego, ponieważ nie są aktem woli pań-
stwa i nie opierają się na przymusie państwowym. Mogą natomiast opierać
się na przymusie faktycznym (moralnym, ekonomicznym, politycznym), lecz
niesankcjonowanym przez państwo i nieznajdującym ochrony prawnej pań-
stwa8. Przykładem takiej sytuacji jest możliwość samoopodatkowania się
mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) dochodami gminy
mogą być wpływy z samoopodatkowania mieszkańców. Samoopodatkowa-
nie może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego, określonym
w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 706 z późn. zm.). Samoopodatkowanie się mieszkańców
na cele publiczne mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
Cele te oraz zasady samoopodatkowania muszą być określone przed prze-
prowadzeniem referendum. Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady
gminy lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania miesz-
kańców gminy. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co naj-
mniej 30% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum gminnego
w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest roz-
strzygający, jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych
głosów.

Podatek już zapłacony nie podlega zwrotowi. Przekazanie środków na
rzecz państwa do budżetu jest ostateczne i definitywne. Natomiast ta ogólna
cecha nie ma zastosowania, jeżeli pobranie było niezgodne z prawem bądź
było źle obliczone i zawyżone9. Cecha ta odróżnia podatek od zwrotnych
dochodów państwa, takich jak kredyty, pożyczki, wpływy z obligacji skarbo-
wych czy bonów skarbowych.

Podatek jest kategorią finansową, co wynika z faktu, że pobierany jest
w pieniądzu, a do finansów zaliczamy zjawiska i procesy pieniężne. W róż-
nych okresach historii bywał jednak ściągany w postaci płodów rolnych,
zwierząt, kruszców. Jednakże pobór podatku w postaci naturalnej należy już
do przeszłości10.

Z tytułu zapłacenia podatku przez dany podmiot nie przysługuje mu
w zamian roszczenie w stosunku do państwa o jakiekolwiek świadczenie. Nie
przewiduje się ekwiwalentu odpowiadającego podatkowi. Nie oznacza to
jednak, że w zamian za płacenie podatków podmioty nie otrzymują żadnych
świadczeń. Można jedynie mówić o tzw. odpłatności ogólnej, która oznacza,
iż środki pochodzące z podatków służą do finansowania funkcji państwa,
w ramach których społeczeństwo otrzymuje określone świadczenia, takie jak
edukacja, ochrona zdrowia, obrona narodowa, bezpieczeństwo zewnętrzne

bezzwrotność

charakter pieniężny

nieodpłatność

8 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse..., s. 140.
9 Ze  zwrotem  podatku  spotykamy  się  w  podatku  VAT,  jednakże  stanowi  on  podstawowy

mechanizm konstrukcji tego podatku, wobec tego nie jest odstępstwem od omawianej cechy.
10 J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys..., s. 11.
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