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PRZEDMOWA

Jan Zdzitowiecki wskazywał, że przy ustanawianiu podatków trzeba mieć na uwadze 
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 podatnika, 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. Początkowo 
nie tworzyły one systemu podatkowego, a jedynie był to zespół podatków istniejących 
obok siebie w danym kraju. Dopiero z czasem państwo zaczęło próbować zestrajać 
podatki tak, by tworzyły całość organizacyjną zarówno pod względem 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 politycznym poszcze-
gólnych 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 materia gospo-
darcza, a to oznacza, że w sile gospodarczej opodatkowanego tkwi źródło podatku.

Każda władza państwowa troszczy się o określenie źródeł i form realizacji podatko-
wych dochodów budżetowych. Jest to zadanie trudne z uwagi na wyraźną sprzeczność 
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 egoizmu 
ludzkiego, każdy podatnik uważa skarb publiczny za wroga, przed którym należy się 
bronić wszelkimi siłami”2.

1  J. Zdzitowiecki, System podatkowy, RPEiS 1961/1, s. 33.
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.
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Podatek jest instytucją prawną, a przy tym związany jest z ekonomicznym procesem 
powstawania i użytkowania dochodu. Dlatego system podatkowy powinien być do-
stosowany do stadiów tego procesu, a w procesie gospodarowania dochód najpierw 
się kształtuje, następnie – już osiągnięty – da się ostatecznie ustalić i wreszcie zostaje 
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 pań-
stwa na dochody publiczne nie może usprawiedliwiać opodatkowania sprzecznego 
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 uzasadnienia. 
Z uwagi na to przyznaniu organom władzy publicznej kompetencji do stanowienia 
prawa musi towarzyszyć równocześnie określony system kontroli, przede wszystkim 
co do legalności działań prawodawczych5.

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

Pierwsze cztery wydania podręcznika autorstwa profesorów Andrzeja Gomułowicza 
i Jerzego Małeckiego ukazały się w poznańskim wydawnictwie Ars boni et aequi, na-
tomiast osiem kolejnych w wydawnictwie LexisNexis i jedno wydanie w wydawnictwie 
Wolters Kluwer.

W przedmowie do wydania podręcznika profesor Jerzy Małecki napisał, że należy „uczyć 
przede wszystkim teorii podatków, ilustrując jednocześnie jej problemy przykładami 
z obowiązującego prawa podatkowego. Student powinien rozumieć istotę rozwiązań 
podatkowych, wielowariantowość koncepcji, na której się opierają, przesłanki i skutki 
oraz znaczenie technik legislacyjnych w ich wyrażaniu. Nie zaskoczą go wówczas żad-

3  C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Warszawa 2007.
4  C. Kosikowski, Granice opodatkowania jako zasada konstytucyjna [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie 

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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ne, tak częste, zmiany w przepisach prawa podatkowego. Nie będą mu również obce 
rozwiązania innych państw”.

Poznań, 30 czerwca 2022 r.

Andrzej Gomułowicz
Dominik Mączyński
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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 samoopodatkowaniu 
oraz podatkowi pogłównemu.

Podatek pogłówny został ustanowiony w wysokości pół szekla i obciążał wszystkich 
mężczyzn mających powyżej 20 lat2. Ponieważ Bóg znał mentalność Izraelitów, okre-
ślił, jaką wagę należy do szekli stosować, wskazał, że „dwadzieścia gera stanowi szekla”. 
Podatek ten miał być płacony zgodnie z ustanowioną regułą: „bogaty powinien dać 
nie mniej, biedny nie więcej niż pół szekla”. Jest charakterystyczne, że te proste reguły 
opodatkowania noszą w sobie znamiona zarówno idei powszechności, jak i idei spra-

1  K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. 1, Starożytność, Warszawa 1961; E. Taylor, Historia 
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” 2001/2, s. 343: „Podatek świątynny (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. tri-
butum capitis (podatek pogłówny) nakładany był na każdego obywatela od 12 (wolni mężczyźni od 14), 
aż do 65 roku życia w zależności od wielkości posiadanego majątku i jego dochodu”; ks. J. Klinkowski, 
Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finansowego Judei i Imperium Rzymskiego, „Perspectiva, 
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2007/2(11), Legnica 2007, s. 57: „Rzymski system podatkowy 
można byłoby najogólniej podzielić na podatki bezpośrednie, podatki pośrednie i świadczenia rzeczowe. 
W ramach podatków 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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wiedliwości opodatkowania, a więc dwóch filarów, na których w przyszłości wspierać 
się będzie opodatkowanie.

Bardzo znamienne są też, gdy spogląda się na zagadnienie opodatkowania, wnioski 
wypływające z przypowieści o wdowim groszu3. W jerozolimskiej świątyni rzesza 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 finansową 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 znajduje się 
charakterystyczny opis dotyczący obowiązku podatkowego. Jest on następujący: „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 po-
bierają daninę lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?». 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” 1997/6(286), s. 25: „Innym razem obserwował 
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 publiczne [w:] Życie 
społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 125–131, a także A. Filipowicz SJ, Chrześcijanin wobec 
podatków, „Przegląd Powszechny” 1997/3(907), s. 288–299.

4  J. Małecki, Obowiązek podatkowy a godność podatnika [w:] Prawość i Godność. Księga pamiątkowa 
w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, 
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 star-
sze”. 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 kształtowali J. Bodin, S. de Vau-
ban, 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 sformułowania zasad 
podatkowych. Myśl przewodnia owych zasad, niezależnie od ich szczegółowych i wie-
lorakich treści, da się ująć w jedną generalną maksymę – należy chronić podatników 
przed działaniem władzy naruszającej „naturalny porządek rzeczy w gospodarce”.

Koncepcję podatkową szkoły liberalnej należy odczytywać jako zespół dyrektyw 
nakazujących w szczególny sposób chronić dobro prywatne (dobro podatnika) 
w kolizji z dobrem publicznym (państwo). W liberalnej myśli podatkowej wyraźnie za-
znaczona jest nieufność wobec państwa, obawa przed zbyt szerokim i nieuzasadnionym 
wkraczaniem w sferę dóbr prywatnych9. Nieufność wobec państwa była uzasadniana 
nawarstwionymi w ciągu wieków przykładami ingerowania władzy w sferę prywatności 
w taki sposób, że dochodziło do naruszeń „obiektywnych 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 
powstania 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 
zróżnicowanie 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  N. Gajl, Teorie podatkowe..., 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 przeciążenia, 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, wskazując 
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; A. Gomułowicz, Zasady podat-
kowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
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Liberalna koncepcja podatkowa sformułowała reguły odnoszące się zarówno do techniki 
opodatkowania (pewność, dogodność, taniość), jak i zasad dotyczących etyki opodat-
kowania (sprawiedliwe rozkładanie ciężaru podatkowego). W liberalnej koncepcji po-
datkowej zostały zarysowane reguły dotyczące przerzucalności podatku (incydencji 
podatkowej), szczególnie mocno akcentowano konieczność ustanowienia pewnych 
gwarancji dla ochrony źródeł podatku i zdecydowanie krytycznie odnoszono się do 
zjawiska fiskalizmu podatkowego. W tym ostatnim upatrywano szczególne zło, gdyż 
polityka fiskalna nie tylko niszczyła źródło podatku, lecz także w określonej perspek-
tywie czasowej destrukcyjnie wpływała na dochody budżetowe.

Logika dziejów doprowadziła do tego, że mający swe źródło „w socjalizmie katedr 
uniwersyteckich” nowy kierunek myślenia o podatkach w sposób nieuchronny zderzył 
się, w sensie intelektualnym, z liberalną koncepcją podatkową. Dwaj najwybitniejsi 
przedstawiciele tego kierunku, L. von Stein oraz A. Wagner, formułowali założenia 
swojej koncepcji w sposób zasadniczo odmienny od idei liberalizmu ekonomicznego10. 
Odrzucili tezy liberalizmu ekonomicznego, a zagadnienia opodatkowania rozpatrywali 
w kontekście ogólnej koncepcji państwa, odnosząc je w szczególności do zadań, które 
ma ono wypełniać.

Tło gospodarcze, uwarunkowania polityczne i społeczne, czyli klimat ówczesnej epoki, 
przesądziły o nowym spojrzeniu na zagadnienia podatkowe. Szczególne uznanie zna-
lazła koncepcja Sozialpolitik. Zobowiązywała ona państwo do słusznej, sprawiedliwej 
korekty dochodu narodowego. Korekta ta miała być obowiązkiem państwa. Skoro za-
tem państwo musi sprawiedliwie dzielić dochód narodowy, a zatem prowadzić politykę 
społeczną, to owej polityce społecznej należy przyporządkować funkcje systemu podat-
kowego. Socjalizm katedr uniwersyteckich przyjmował zatem założenie, że podatki 
nie pełnią wyłącznie funkcji fiskalnych, aczkolwiek należą one do podstawowych, 
ale również spełniają funkcje pozafiskalne, a więc społeczne i polityczne. Szczególne 
miejsce w koncepcji Steina i Wagnera zajmowało uzasadnienie motywów i racji, które 
akcentują znaczenie w polityce podatkowej funkcji pozafiskalnych. Autorzy ci wska-
zywali, że przejmowanie dochodów w formie podatków nie jest celem samym w sobie, 
lecz ma umożliwić funkcjonowanie państwa dobrobytu. Państwo bowiem dzięki po-
datkom tworzy inne dobra, przede wszystkim usługi publiczne, i jednocześnie zapewnia 
właściwy udział w tych usługach wszystkim grupom, warstwom i klasom społecznym.

Według szkoły niemieckiej (L. von Stein, A. Wagner) najpełniejszą realizację zadań 
redystrybucyjnych może zapewnić socjalna funkcja opodatkowania. Jednocześnie 
zakres redystrybucji nie może naruszać wolności gospodarczej, musi gwarantować 
ochronę własności prywatnej i godziwy poziom zysku. Koncepcjom szkoły niemieckiej 
podporządkowane są sformułowane przez nią zasady opodatkowania.

10  L. von Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, t. 4, 1885–1886; A. Wagner, Finanzwissenschaft, t. 4, 
Lipsk 1889.
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Interesujące koncepcje opodatkowania znaleźć można u J.M. Keynesa. W Ogólnej teorii 
zatrudnienia, procentu i pieniądza została stworzona i uzasadniona koncepcja inter-
wencjonizmu, a więc nowa w treści teoria ekonomiczna. Keynes wskazywał szczególne 
znaczenie podatków w polityce interwencjonizmu. Uzasadniał, jak należy postrzegać 
miejsce podatku w gospodarce, i określał relacje, jakie zachodzą między rodzajem i po-
ziomem obciążeń podatkowych a kształtowaniem się cyklu koniunkturalnego. Podatki 
stosowane w ramach ogólnej polityki finansowej, a więc świadomie, mają do wypeł-
nienia ważne zadanie zarówno w fazie recesji, jak i boomu w cyklu koniunkturalnym. 
Przesłanki wykorzystania podatków w polityce interwencyjnej państwa, sformułowane 
przez Keynesa, stały się klasycznym wzorem funkcjonowania gospodarki rynkowej.

W XX w. uformowała się w Europie nowa szkoła niemiecka. Należeli do niej F.K. Mann, 
W. Gerloff, G. Schmölders, C. von Siemens, N. Kaldor, F. Neumark11. Szkoła ta posił-
kowała się wyraźnie tezami sformułowanymi przez R.A. Musgrave’a12. Odczytując tezy 
myśli podatkowej XX w., jej reprezentanci wyraźnie nakreślili potrzebę zachowania cią-
głości w nauce o podatkach. Bez zrozumienia instytucji podatkowych i towarzyszących 
im uwarunkowań ujętych w dawnej myśli podatkowej nie jest możliwe budowanie od 
podstaw nowego porządku podatkowego. Ewolucja myśli podatkowej umożliwia nie 
tylko wartościowanie, lecz także dokonanie weryfikacji oraz oceny znaczenia i osiągnięć 
dawnych koncepcji podatkowych.

Współcześnie wyniki tych przemyśleń często stanowią podstawę do doskonalenia 
rozwiązań podatkowych, dawniej już wykształconych. Takie doskonalenie, będące 
elementem postępu, jest oczywiste. Upłynął bowiem czas i zmieniły się realia gospo-
darcze, społeczne, polityczne. Doszedł też nowy czynnik, który musi być respektowany 
przy koncepcjach podatkowych, a mianowicie zarówno międzynarodowe, jak i unijne 
uwarunkowania w zakresie standardów podatkowych. Ewolucja myśli podatkowej 
pozwala zatem, przy zachowaniu tego co wartościowe i co wynika z dawnych szkół 
podatkowych, zachować kierunek badań naukowych. W wyniku ewolucji nie dokonuje 
się burzenia i budowania od podstaw założeń podatkowych, ale twórczo rozwija się 
dawne zasady podatkowe.

Koncepcje podatkowe nie są niezmienne, a rodzaje podatków, ich treść, układ, formy 
opodatkowania trzeba odczytywać jako wyraz dokonujących się przemian w życiu 
gospodarczym, społecznym i politycznym. Właśnie dlatego nowa szkoła niemiecka 
do zastanych już koncepcji podatkowych wprowadza nowe treści, rozbudowując je 
stosownie do zmienionych warunków gospodarczych i społecznych, a także nowych 
uwarunkowań politycznych.

11  Szerzej na ten temat: N. Gajl, Teorie podatkowe..., s. 55 i n.
12  R.A. Musgrave, P.B. Kullmer, Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Tübingen 1975.
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