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LE – Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens (1981 r.)
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OA – List apostolski Pawła VI Octogesima adveniens (1971 r.)
OECD – Organizacja Wspo� łpracy Gospodarczej i Rozwoju 
ONZ – Organizacja Narodo� w Zjednoczonych
PAP – Polska Agencja Prasowa
PIT – podatek dochodowy od oso� b fizycznych 
PKB – produkt krajowy brutto
PP – Encyklika Pawła VI Populorum progressio (1967 r.)
QA – Encyklika Piusa XI Quadragesimo anno (1931 r.)
RN – Encyklika Leona XIII Rerum novarum (1891 r.)
SCJ – Zgromadzenie Księz/y Najs�więtszego Serca Jezusowego
SRS – Encyklika Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis (1987 r.)
VAT – podatek od towaro� w i usług 
VS – Encyklika Jana Pawła II Veritatis splendor (1993 r.)
WA – „Wspo� łczesna Ambona”
ZUS – Zakład Ubezpieczen�  Społecznych
Skro� ty ksiąg biblijnych wg Biblii Tysiąclecia
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Wstęp

Człowiek z/yje we wspo� lnocie z innymi, a pozostając z nimi w zro� z/ -
nicowanych relacjach, w naturalny sposo�b wspo� łtworzy grupy, w kto� rych
moz/e osiągac� cele niemoz/ liwe do samodzielnej realizacji. Jednym z wa-
runko� w skutecznego działania jest posiadanie s�rodko� w materialnych.
Podobnie jest z pan� stwem, kto� re choc� jest strukturą rozległą, nalez/y do
grup  podstawowych.  Jego  funkcjonowanie  jest  uzalez/nione  od  ilos�ci
pieniędzy pozyskanych od obywateli, a podstawową formą partycypacji
w kosztach funkcjonowania pan� stwa są podatki. 

Wspo� łczesne systemy danin publicznych składają się z wielu
ro� z/norodnych podatko� w. Kształt ich wynika z rozwoju historycznego,
a w dzisiejszych czasach często zalez/y od doraz�nych decyzji politycz-
nych czy ekonomicznych. Podatki towarzyszą człowiekowi na kaz/dym
kroku,  a przez  to  głęboko  ingerują  w z/ycie  zaro� wno  społeczne,  jak
i osobiste kaz/dego obywatela. Mają charakter obligatoryjny, a uchylanie
się od nich powoduje konsekwencje karne. Wysokos�c�  podatko� w wyno-
sząca w krajach rozwiniętych kilkadziesiąt procent kaz/e zadac�  pytanie
o relację między obowiązkiem podatkowym a prawem własnos�ci. Nie-
zmiennym postulatem obywateli jest to, aby podatki były „sprawiedli-
we”. Ponadto pan� stwo, wymagając od obywateli szczego� łowej sprawoz-
dawczos�ci,  dotyczącej  wysokos�ci  dochodo� w  i dokonanych  transakcji,
głęboko wnika w sferę wolnos�ci człowieka, a nawet w jego prywatnos�c�.

Podatki zawierają zatem napięcie, kto� re wytwarza się między
obywatelem a pan� stwem reprezentowanym przez aktualnie sprawują-
cych władzę. Podatnicy uwaz/ają za słuszne chronic� swo� j majątek, a pan� -
stwo w trosce o dobro publiczne domaga się pieniędzy. Stanem ideal-
nym byłaby  harmonia  między interesem indywidualnych  oso� b  a do-
brem wspo� lnym. Ludzki egoizm, chciwos�c�, brak solidarnos�ci z innymi
utrudniają drogę do osiągnięcia tego celu. Pomimo wielu wieko� w rozwo-
ju mys�li podatkowej oraz demokratycznych form rządo� w, wspo� łczesnym
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systemom podatkowym daleko jest  do ideału.  S5wiadczą o tym  opinie
obywateli, kto�rzy uznają podatki za niesprawiedliwos�c�, czy nawet nazywają
je usankcjonowaną prawem formę rozboju. Pan� stwa zas�  stale borykają
się z niedoborem s�rodko� w, popadając w coraz większe zadłuz/enie.

Spojrzenie na system podatkowy z perspektywy wartos�ci  nie
jest łatwe, poniewaz/  jest to rzeczywistos�c�  wielowymiarowa. Ekonomi-
s�ci  i urzędnicy  pan� stwowi zainteresowani  są  przede wszystkim sku-
tecznos�cią fiskalną. Prawnicy koncentrują się na rozumieniu konkret-
nych rozwiązan� , choc�  niekiedy – zwłaszcza konstytucjonalis�ci – odwo-
łują się do przestrzeni aksjologicznej. Socjologowie badają wpływ po-
datko� w na z/ycie społeczne i ich odniesienie do gło� wnych problemo� w
społecznych. Punktem zainteresowania psychologo� w są uwarunkowa-
nia  decyzji  podejmowanych przez  podatniko� w.  Politycy  zastanawiają
się nad wprowadzeniem zmian – jak deklarują – korzystnych dla pan� -
stwa i obywateli. Filozofowie i etycy pro� bują zwro� cic�  uwagę na respek-
towanie wartos�ci i zasad. Teologowie ro� wniez/  odwołują się do nich, in-
terpretując je w s�wietle Objawienia. 

Pluralizm  s�wiatopoglądowy  prowadzi  –  w konteks�cie  podat-
ko� w – do powstawania zgoła przeciwnych koncepcji, kto� re są nie do po-
godzenia. Dotyczą one spraw fundamentalnych, takich jak napięcie mię-
dzy własnos�cią prywatną a dobrem wspo� lnym. Skutkiem tego będzie
nieuchronne  niezadowolenie  częs�ci  obywateli,  z/e  system  podatkowy
jest niewłas�ciwie skonstruowany, wyraz/ane zazwyczaj w stwierdzeniu
„podatki w naszym kraju są niesprawiedliwe”. Z powyz/szego rozumo-
wania moz/na wyciągnąc� wniosek, z/e nie da się stworzyc� takiego syste-
mu, kto� ry satysfakcjonowałby wszystkich. Owo niezadowolenie jest po-
niekąd ceną z/ycia w pluralistycznym społeczen� stwie, w kto� rym częs�c�
obywateli będzie chciała kształtowac� społeczno-gospodarczą rzeczywi-
stos�c� według przesłanek przez siebie uznawanych za słuszne. 

Kierując się zbiorem poglądo� w i własnymi przekonaniami, po-
datnik stoi przed decyzją, czy wypełnic�  obywatelski obowiązek. Moz/e
ponadto dąz/yc� do legalnego zmniejszenia obciąz/enia, niekiedy decyduje
się na przekroczenie prawa. Najwięcej dylemato� w mają przedsiębiorcy,
poniewaz/  podatki istotnie wpływają na warunki prowadzenia biznesu.
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Nie zawsze dostrzegają  harmonię  między wymiarem indywidualnym
decyzji (dobro firmy) a słuz/bą dobru wspo� lnemu (podatki). Nie ułatwia
tego  wspo� łczesny  indywidualizm i materializm,  nadające  pierwszen� -
stwo własnym interesom przed sprawami publicznymi. Niekiedy swoje
postępowanie uzasadniają koniecznos�cią utrzymania konkurencyjnos�ci
czy trudną sytuacją firmy. 

Od pytan�  o moralnos�c�  podatkową nie mogą uciec ro� wniez/  ci,
kto� rzy w  postępowaniu starają się inspirowac�  swoją wiarą. W społecz-
nym nauczaniu Kos�cioła poszukują oni odpowiedzi odnos�nie do dylema-
to� w dotyczących obowiązku obywatelskiego. Potrzebują nie tylko przed-
stawienia doktryny, ale ro� wniez/  pomocy duszpasterskiej w wymiarze
indywidualnym, wsparcia w niełatwych decyzjach z/ycia zawodowego. 

W teologii moralnej temat podatko� w nigdy nie był przesadnie
akcentowany. Zazwyczaj był ujmowany jako fragment obowiązko� w spo-
łecznych osoby w konteks�cie posłuszen� stwa władzy pan� stwowej. W Pi-
s�mie S5więtym nawiązania do podatko� w są stosunkowo liczne, lecz sta-
nowią  jedynie  tło  społeczne  przedstawianych  wydarzen� .  Podobnie
w nauczaniu Kos�cioła znalez�c�  moz/na tylko nieliczne wzmianki wprost
odnoszące się do tej tematyki. Nalez/y zauwaz/yc�, z/e odnoszą się one za-
zwyczaj  do konkretnych uwarunkowan�  społecznych i gospodarczych,
a nieraz  –  jak  to  często  było  u Ojco� w  Kos�cioła  –  jako  interwencje
w okres�lonych sytuacjach. Przesłanek do oceny moralnej systemu po-
datkowego nalez/y zatem poszukiwac� w rozwaz/aniach teologicznych do-
tyczących  relacji  pan� stwo-obywatel,  ze  szczego� lnym uwzględnieniem
takich zagadnien�  szczego� łowych jak posłuszen� stwo władzy pan� stwo-
wej, dobro wspo� lne, własnos�c� prywatna.

Polska literatura teologiczna w obszarze podatko� w nie jest zbyt
obszerna.  Uwarunkowania historyczne (zabory,  okupacja,  komunizm)
nie sprzyjały rozwaz/aniom na temat etyki obywatelskiej. Zmiana ustro-
ju w 1989 roku spowodowała całkowitą zmianę systemu podatkowego.
Dzis�  moz/na stwierdzic�, z/e burzliwy czas przemian gospodarczych i po-
litycznych  nie  słuz/ył  spokojnej  refleksji.  Brakuje  monografii,  kto� ra
w sposo� b całos�ciowy ujmowałaby stosunek Kos�cioła wobec podatko� w.
Jedynie kilku autoro� w opublikowało swoje prace w formie artykuło� w
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naukowych (m.in. A.  Dylus, D.  Dan� kowski, J.  Salij, A.  Filipowicz, A.  Za-
droga). Ponadto syntetyczne ujęcie tematyki moz/na znalez�c� w podręcz-
nikach katolickiej nauki społecznej oraz teologii moralnej szczego� łowej
dotyczącej zagadnien�  z/ycia społecznego (m.in. S. Olejnik, Cz. Strzeszew-
ski,  J.  Majka,  T.  Borutka) lub we fragmentach innych pozycji  ksiąz/ko-
wych (A. Zwolin� ski). 

Przywołane pozycje w dos�c� precyzyjny sposo� b wyraz/ają naturę
podatko� w oraz ocenę teologiczną formułowaną przez Kos�cio� ł.  Zauwa-
z/ają słabos�ci systemu podatkowego, naduz/ycia pan� stwa i formułują od-
powiednie postulaty. Moz/na wyciągnąc� wniosek, z/e w niewielkim stop-
niu odnoszą się do zagadnienia od strony podmiotu, czyli  obywatela,
kto� ry  w swoim sumieniu musi  zając�  stanowisko wobec ciąz/ącego na
nim obowiązku. Wydaje się zatem konieczne, aby w przekrojowej anali-
zie systemu podatkowego zwro� cic�  szczego� lną uwagę na wymiar perso-
nalistyczny. Nie chodzi jedynie o teoretyczne rozwaz/ania, ale o pomoc
w głębszym zrozumieniu powinnos�ci obywatelskiej. Uzasadnia to pod-
jęcie tematu: „Obowiązek podatkowy jako powinnos�c�  moralna w s�wie-
tle katolickiej nauki społecznej”.

Choc�  tematyka podatkowa podejmowana jest przez ro� z/ne na-
uki, powinnos�c�  moralna wchodzi w zakres przedmiotu teologii moral-
nej. W pracy przestrzen�  badawcza została zawęz/ona do katolickiej na-
uki społecznej. Nalez/y zdawac� sobie sprawę, z/e ta dyscyplina teologicz-
na tworzy odrębną, spo� jną całos�c� doktrynalną, pozostaje jednak częs�cią
teologii moralnej. Tak więc obowiązek podatkowy – uregulowany przez
prawo i nalez/ący do istoty podatku jako s�wiadczenia przymusowego –
ujmowany  jest  w s�wietle  Objawienia,  odczytywanego  przez  Kos�cio� ł
i odnoszonego do konkretnych zagadnien�  społecznych.

Podstawowym z�ro� dłem jest  nauczanie  Magisterium Kos�cioła.
Wzmianki w dokumentach Kos�cioła i nauczaniu papiez/y odnos�nie do
podatko� w są nieliczne. Nalez/y je zatem przywołac�, uwzględniając kon-
tekst, w jakim zostały wypowiedziane, zwłaszcza wtedy, gdy temat po-
datko� w poruszony został przy okazji omawiania innego zagadnienia.
W interpretacji nalez/y uwzględnic�  ro� wniez/  czas i charakter wypowie-
dzi,  aby włas� ciwie uchwycic�  przesłanie skierowane do wierzących.
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Pomocne będą takz/e te fragmenty, kto� re choc�  wprost nie mo� wią o po-
datkach, odnoszą się do zagadnien�  nadrzędnych jak obowiązki obywa-
telskie, stosunek wobec władzy czy dobra wspo� lnego. Z5 ro� dła te ujęte
zostały w bibliografii na pierwszym miejscu. W drugiej kolejnos�ci z�ro� -
dłem wiedzy jest literatura teologiczna (nazwana literaturą przedmio-
tową),  ujmująca problematykę zaro� wno w konteks�cie  wspo� łczesnym,
jak ro� wniez/  historycznym. Obejmuje ona stosunkowo szeroką perspek-
tywę spojrzenia, od zagadnien�  fundamentalnych, kon� cząc na kwestiach
duszpasterskich. 

Poniewaz/  podatki  są  rzeczywistos�cią  przyjmującą  konkretny
wymiar w czasie  i miejscu,  konieczne jest  odniesienie  do okres� lonej
rzeczywistos�ci  prawnej.  Słuz/y  temu Konstytucja  Rzeczpospolitej  Pol-
skiej oraz ustawy i inne akty prawne. W kon� cu do zrozumienia zjawiska
podatko� w prowadzi bogata literatura ekonomiczna, prawna, filozoficz-
na, socjologiczna, psychologiczna itp. (nazwana w bibliografii literaturą
uzupełniającą) oraz raporty i sprawozdania z badan�  organizacji  mię-
dzynarodowych, organo�w pan� stwowych oraz organizacji pozarządowych.

Gło� wnym problemem podjętym w pracy jest powinnos�c� moral-
na płacenia podatko� w. Choc� sam Jezus polecił, aby „oddac�  cezarowi, co
nalez/y do cezara” (Mt 22,21), w sumieniu wielu chrzes�cijan rodzi się
powaz/na wątpliwos�c�, w sytuacji gdy pan� stwo działa w sposo� b niemo-
ralny, marnowane są pieniądze publiczne oraz wydawane są na niemo-
ralne cele.  Podatnicy wyraz/ają obiekcje,  czy nalez/y płacic�  te podatki,
kto� re  swoją  wysokos�cią  naruszają  ich  własnos�c�  prywatną,  niekiedy
znajdują usprawiedliwienie w trudnej sytuacji materialnej swojej rodziny. 

O ile nauczanie Kos�cioła dos�c� jasno wyraz/a przekonanie, z/e pła-
cenie podatko� w jest powinnos�cią moralną, autor stara się lepiej zrozu-
miec�  przesłanki  tego stanowiska oraz  poddac�  je  krytyce,  poszukując
odpowiedzi na pytania: 

1. Czy płacenie podatko� w zawsze jest obowiązkiem moralnym? 

2.  Czy istnieją sytuacje,  w kto� rych niezapłacenie podatku bę-
dzie moz/na uznac� za usprawiedliwione? 
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3. W jakim stopniu okolicznos�ci mogą wpłynąc� na zmniejszenie
winy moralnej oso� b unikających płacenia podatko� w?

Podjęcie tematu obowiązku podatkowego sprzyja usystematy-
zowaniu nauczania Kos�cioła w tym obszarze, jego aktualizacji  wobec
wspo� łczesnych  realio� w  społeczno-gospodarczych,  a w konsekwencji
będzie zmierzało do dostarczenia katolickim podatnikom umotywowa-
nych przesłanek do podejmowania w sumieniu najwłas�ciwszych decyzji.

W pierwszym kroku zostanie przedstawiona natura podatko� w,
czym podatek jest „sam w sobie”. Chodzi zatem o uchwycenie jego isto-
ty i odniesienie do funkcjonujących w społeczen� stwie wartos�ci i zasad
etycznych,  przede  wszystkim  godnos�ci  człowieka,  dobra  wspo� lnego,
własnos�ci prywatnej, sprawiedliwos�ci i pomocniczos�ci.  

Druga  ocena,  nazywana  „moralną”,  będzie  dotyczyła  postaw
uczestniko� w systemu podatkowego: przede wszystkim samych podat-
niko� w,  ale takz/e two� rco� w prawa, administracji  publicznej.  Podejmują
oni decyzje,  kto� rych adresatami są konkretne osoby.  Wchodzą zatem
w relacje interpersonalne, kto� re najbardziej są widoczne między urzęd-
nikiem a podatnikiem. Nalez/y zauwaz/yc�, z/e postawy ludzi mają wpływ
na  praktyczne  funkcjonowanie  systemu  podatkowego  w pan� stwie.
Oznacza to, z/e system podatkowy bliski ideałowi (w aspekcie prawnym
i administracyjnym), moz/e byc� zepsuty przez niemoralne postępowanie
oso� b,  lub przeciwnie:  słaby system podatkowy moz/e zyskiwac�  dzięki
wysokiemu poziomowi moralnos�ci obywatelskiej. Od tego, jaką posta-
wę przyjmie kaz/dy obywatel, zalez/y sytuacja materialna pan� stwa, jego
samego i rodziny. Dlatego kaz/da podjęta decyzja i wybo� r postępowania
ma charakter moralny i moz/e byc� w tym względzie oceniony.

Obowiązek  podatkowy będzie  analizowany w dwo� ch  wymia-
rach. Z jednej strony podatki są zjawiskiem uniwersalnym i moz/e byc�
oceniana ich natura w odniesieniu do wartos�ci. Będzie to więc aspekt
teoretyczny. Nalez/y formułowac�  postulaty odnos�nie do tego, jakie po-
datki powinny byc�, na przykład kiedy podatki będą realizowały postu-
lat sprawiedliwos�ci. 
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Z drugiej strony podatnik nie płaci „idealnych podatko� w”, lecz
ma do czynienia z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i administra-
cyjnymi. Obszar analizy nalez/y zawęzic�  do obszaru euroatlantyckiego,
zbudowanego na gospodarce rynkowej, demokratycznym systemie po-
litycznym oraz wartos�ciach społecznych mających korzenie w chrzes�ci-
jan� stwie.  Polski  system  podatkowy  będzie  punktem  odniesienia
w przypadku  niekto� rych  zagadnien�  szczego� łowych,  jak  na  przykład
kwoty wolnej od podatku.

Podatki są zjawiskiem wielowymiarowym i wieloaspektowym.
W tym sensie moz/na powiedziec�, z/e praca ma charakter interdyscypli-
narny, poniewaz/  czerpie z osiągnięc�  wielu innych dziedzin nauki. Zara-
zem chrzes�cijan� ska  perspektywa  będzie  prowadziła  do  stwierdzenia
wyraz�nych napięc�.  W ocenie ogo� lnej zostanie podkres� lone, z/e nie za-
wsze rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ekonomii, będą
tymi najlepszymi w porządku wartos�ci. Wbrew koncepcji homo oeco-
nomicus zostanie zaakcentowane, z/e człowiek powinien kierowac�  się
takz/e wyz/szymi wartos�ciami niz/  tylko dąz/eniem do maksymalizacji zy-
sku.  W pewnym sensie  zostanie  zakwestionowany  porządek  prawny,
szczego� lnie wtedy, gdy sankcjonuje niesprawiedliwos�c�. Zostanie przed-
stawiony i uzasadniony pogląd, z/e nie zawsze złamanie normy prawnej
będzie przekroczeniem normy moralnej. Przedstawicielom administra-
cji zostanie przypomniane, z/e to nie urzędy, stanowiska czy procedury
podejmują decyzje, lecz konkretne osoby, podlegające ocenie moralnej.

W pracy zastosowana jest krytyczna analiza 579. pozycji biblio-
graficznych z kilku obszaro� w tematycznych. Zebrana literatura odnosi
się do problemo� w badawczych pracy, pozwala na wyciągnięcie wnio-
sko� w  i  syntezę  podjętego  zagadnienia.  Punktem  wyjs�cia  jest  ogo� lna
charakterystyka  systemu  podatkowego,  opierająca  się  na  przepisach
prawach, przede wszystkim ustawach. Częs�ciej będą przywoływane ko-
mentarze, kto� re pokazują szerszy kontekst funkcjonowania prawa po-
datkowego.  Zaznaczyc�  nalez/y,  z/e  praca nie  jest  analizą  prawną i nie
moz/e byc� traktowana jako z�ro� dło wiedzy z tego obszaru. Normy zosta-
ną przedstawione w sposo� b uproszczony, jedynie w takim zakresie, kto� -
ry pozwoli czytelnikowi na zrozumienie sposobu funkcjonowania systemu
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podatkowego.  Z5 ro� dłem aktualnej  wiedzy  o  aspektach  gospodarczych
i społecznych systemo� w podatkowych są raporty i badania opracowy-
wane przez instytucje międzynarodowe (Bank S5wiatowy, OECD, Unia
Europejska),  polskie  (GUS,  Ministerstwo  finanso� w)  oraz  organizacje
(Business Centre Club, Centrum im. Adama Smitha). Z reguły są one pu-
blikowane jedynie w wersji elektronicznej.

Kolejnym obszarem badan�  są dzieła ekonomisto� w, prawniko� w,
socjologo� w, filozofo� w społecznych, historyko� w, dziennikarzy gospodar-
czych, kto� rzy w swoich pracach analizują zasady podatkowe, ukazują
napięcia społeczne oraz wyraz/ają wątpliwos�ci co do sposobu funkcjo-
nowania rzeczywistos�ci podatkowej. Ich analizy, choc�  dokonywane są
z ro� z/nych punkto� w widzenia i odwołują się do ro� z/nych wartos�ci, starają
się odpowiedziec�  na pytania o słusznos�c�  przyjętych rozwiązan� , posze-
rzają perspektywę spojrzenia i pozwalają lepiej zrozumiec� podejmowa-
ną problematykę.

Z punktu widzenia oceny moralnej najwaz/niejsze jest Magiste-
rium Kos�cioła, zwłaszcza dokumenty soboro� w powszechnych oraz na-
uczanie papiez/y zawarte w encyklikach społecznych. Istotne sformuło-
wania znajdują się takz/e w Katechizmie Kos�cioła Katolickiego. Przywo-
łane zostaną ponadto opinie Ojco� w Kos�cioła, przemo� wienia papieskie
oraz dokumenty niz/szej rangi. Poniewaz/  nie ma dokumentu, kto� ry po-
dejmowałby  problematykę  podatkową  w sposo� b  całos�ciowy,  waz/ne
miejsce będzie zajmowała refleksja teologiczna odnosząca się do bar-
dziej ogo� lnych zagadnien�  społecznych. 

W pracy przywołanych zostanie wiele idei i wartos�ci,  oddają-
cych  wielowymiarowos�c�  problemu  obowiązku  podatkowego.  Więk-
szos�c�  z nich nie zostanie szczego� łowo zdefiniowana, przyjmowane bę-
dzie rozumienie zgodne z katolicką nauką społeczną.  Takie podejs�cie
jest  dopuszczalne,  poniewaz/  celem pracy  nie  jest  badanie  niuanso� w
uz/ywanych pojęc�.  Przeciwnie – w powszechnych dyskusjach o podat-
kach, zazwyczaj ich się nie definiuje. Jest faktem, z/e istnieją fundamen-
talne pojęcia, kto� rych nie moz/na jednoznacznie zdefiniowac�  w sposo� b
satysfakcjonujący dla wszystkich, poniewaz/  ro� z/ne systemy aksjologicz-
ne nadają im ambiwalentne znaczenia.  W przypadku niniejszej pracy
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takim pojęciem jest przede wszystkim sprawiedliwos�c�, szerzej analizo-
wana w rozdziale II.3.

Praca, chcąc przybliz/yc�  temat, ujmuje ją w strukturę 5 rozdzia-
ło� w. Całos�c� struktury pracy ma prowadzic� czytelnika od podstawowych
załoz/en�  dotyczących systemu podatkowego,  poprzez ogo� lną refleksję
z perspektywy wartos�ci oraz głębszą analizę z punktu widzenia katolic-
kiej nauki społecznej zawartej w nauczaniu Kos�cioła, do oceny powin-
nos�ci moralnej dokonywanej w sumieniu osoby. 

Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający.  Ukazuje roz-
wo� j  podatko� w  od najdawniejszych  czaso� w,  podkres� lając  tym samym
niejako „naturalne” pochodzenie tego zjawiska (par. 1). Rys historyczny
umoz/liwia  lepsze zrozumienie,  czym są podatki  i jaka jest  ich  istota
(par. 2). W paragrafie tym znajdą się najistotniejsze definicje dotyczące
systemu podatkowego.  W kolejnym kroku zostanie ukazana rola podat-
ko� w,  ich  wpływ  na z/ycie  gospodarcze  i społeczne,  a więc  spełniane
przez nie funkcje (par. 3). W ostatnim paragrafie tego rozdziału zosta-
nie  przedstawiony  polski  system  podatkowy,  co  powinno  umoz/liwic�
czytelnikowi  lepsze  zrozumienie  wielkos�ci  obowiązujących  obciąz/en�
oraz ich znaczenia dla kraju (par. 4).

W rozdziale drugim przedstawione jest napięcie pomiędzy pan� -
stwem a obywatelem, konflikt moralny pomiędzy tym, kto� ry ustanawia
obciąz/enie podatkowe wkraczając w obszar własnos�ci prywatnej oby-
watela, a tym, kto� ry jest obowiązany do troski o dobro wspo� lne, a więc
takz/e do płacenia podatko� w. Przeanalizowane jest prawo pan� stwa do
pobierania podatko� w poprzez ukazanie stanowisk skrajnych: komuni-
taryzmu i liberalizmu (par. 1). Uzasadnienie prawa pan� stwa do pobiera-
nia podatko� w nie rozwiązuje zagadnienia, poniewaz/  bodaj najtrudniej-
szym  i wywołującym  największe  kontrowersje  jest  problem,  kogo
i w jakim stopniu obciąz/yc� podatkami. Przywołane są dwie zasady legi-
tymizacji podatko� w: ekwiwalentnos�ci oraz zdolnos�ci płatniczej (par. 2).
W kolejnym kroku opisane są zasady podatkowe, czyli postulaty chro-
niące prawa osoby. System podatkowy budowany według tych wskazan�
będzie spełniał postulat sprawiedliwos�ci (par. 3). Ostatni paragraf doty-
czy percepcji systemu przez podatnika, prezentuje jego ro� z/norodne re-
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akcje wobec obowiązku podatkowego. Ten fragment pracy ukazuje zderze-
nie teorii skarbowos�ci z subiektywnym odbiorem otaczającej rzeczywisto-
s�ci przez osobę w konteks�cie jej gotowos�ci do zapłacenia daniny (par. 4).

W rozdziale trzecim przedstawione jest nauczanie Kos�cioła od-
noszące się do oceny moralnej podatko� w. Punkt wyjs�cia to analiza Pi-
sma S5więtego, Starego i Nowego Testamentu, ze szczego� lnym uwzględ-
nieniem fragmento� w, w kto� rych Jezus stanął osobis�cie wobec dylema-
to� w podatkowych (par. 1). Dalej przywołane jest nauczanie Ojco� w Ko-
s�cioła, zaro� wno w okresie przes� ladowan� , jak i po� z�niejszym, gdy zwięk-
szała się rola Kos�cioła w sprawach społecznych (par. 2). W paragrafie
pos�więconym s�redniowieczu znajduje się nieco więcej rozwaz/an�  ogo� l-
nych, kto� re takz/e i dzis�  mają wpływ na mys�lenie i percepcję systemu
podatkowego (par. 3). Wypowiedzi Soboru Watykan� skiego II, ostatnich
papiez/y oraz Katechizmu Kos�cioła Katolickiego składają się na wspo� ł-
czesne nauczanie Kos�cioła (par. 4). Zwien� czeniem rozdziału jest synte-
za powinnos�ci moralnej, odwołująca się do przedstawionego nauczania
Kos�cioła. Paragraf ten jest kluczowy dla zrozumienia natury obowiązku
podatkowego, poniewaz/  umoz/ liwia podatnikom ocenę własnego postę-
powania oraz wskazuje, kiedy odpowiedzialnos�c�  moralna osoby prze-
kraczającej prawo moz/e byc� zmniejszona czy nawet zniesiona (par. 5).

W rozdziale czwartym przeprowadzona jest refleksja dotycząca
okolicznos�ci, kto� re wpływają na ocenę moralną postępowania podatni-
ka. Chodzi zatem o sytuacje, w kto� rych znajduje on usprawiedliwienie,
na przykład w niemoralnych działaniach pan� stwa (par. 1), niesprawie-
dliwos�ci  systemu podatkowego (par. 2),  gdy zagroz/ona jest jego wła-
snos�c�  prywatna (par.  3),  czy tez/  gdy zachowania innych podatniko� w
uznaje on za niesprawiedliwe i niekorzystne dla siebie (par. 4).  Prze-
prowadzone w tym rozdziale analizy, uz/yta argumentacja, odniesienie
do wspo� łczesnych problemo� w i dylemato� w,  mają  ułatwic�  znalezienie
odpowiedzi, w jakim stopniu niemoralne działania innych mogą wpły-
wac�  na  osobiste  poczucie  powinnos�ci  moralnej  zapłacenia  podatku.
Rozdział ten w największym stopniu odnosi się do realio� w z/ycia i dyle-
mato� w wspo� łczesnych podatniko� w.
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W rozdziale piątym ukazana jest misja Kos�cioła w kształtowa-
niu moralnos�ci podatkowej. Na początku przedstawiona jest rola ogo� l-
nej formacji społecznej oraz miejsce zagadnien�  podatkowych w kazno-
dziejstwie (par. 1). Następnie przybliz/one jest duszpasterstwo specjali-
styczne adresowane do przedsiębiorco� w, poniewaz/  to w tej grupie wie-
rzących dylematy podatkowe są największe (par. 2).  Podkres� lone jest
znaczenie  s�wiadectwa  s�wieckich  w umacnianiu  postaw  społecznych,
ich zaangaz/owanie nie tylko jako podatniko� w, ale takz/e jako urzędni-
ko� w czy polityko� w, kto� rzy mają wpływ na funkcjonowanie systemu po-
datkowego. W tym konteks�cie poruszony jest tez/  problem dopuszczal-
nos�ci  buntu  podatkowego  jako  jednego  z potencjalnych  sposobo� w
zmiany nieakceptowanych rozwiązan�  (par. 3). Ostatni paragraf rozpra-
wy dotyczy formacji sumien�  podatniko� w w sakramencie pokuty i po-
jednania oraz w kierownictwie duchowym. To tam w praktyce rozwią-
zywane są wątpliwos�ci sumienia człowieka wierzącego, to w sumieniu
człowiek odczytuje swoją powinnos�c�, w tym przypadku odnoszącą się
do obowiązko� w społecznych (par. 4). 

Niniejsza praca jest adresowana do wszystkich dorosłych oby-
wateli, poniewaz/  kaz/dy płaci podatki i korzysta z pieniędzy płaconych
przez innych. Powinna przekonac�  odbiorco� w o złoz/onos�ci problematy-
ki podatkowej, zachęcic�  do jej poznawania. Zwraca uwagę na kontekst
etyczny, pokazuje, z/e kaz/dy czyn posiada swoją wartos�c�. Poznanie po-
staw i ich kwalifikacji moralnych powinno ułatwic� podejmowanie decy-
zji w z/yciu codziennym, zachęcac� do wyboru tych najwłas�ciwszych. Ka-
tolikom praca umoz/ liwi zapoznanie się z całos�ciowo przedstawionym
nauczaniem Kos�cioła  o podatkach,  przypomni  im o ich  obowiązkach
społecznych.  Nie  mogą byc�  biernymi odbiorcami  rzeczywistos�ci,  lecz
swoimi działaniami powinni ją doskonalic�  i czynic�  bardziej sprawiedli-
wą. Choc�  w wielu sytuacjach, w niedoskonałym systemie podatkowym
wspo� łtworzonym  przez  niedoskonałych  ludzi,  katolik  moz/e  znalez�c�
usprawiedliwienie dla postawy unikania opodatkowania,  chrzes�cijan� -
ska toz/samos�c� ma go prowadzic� do wewnętrznego przekonania, z/e jego
rolą jest przekształcanie s�wiata zgodnie z wymaganiami Ewangelii. Jego
działanie ma byc� s�wiadectwem uczciwos�ci i zachętą dla innych.
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Rozdział I

Podatki – ich geneza i różnorodność

Wspo� łczesne systemy podatkowe są wynikiem ewolucji, kto� ra
trwała przez wieki (par. 1). Wraz z rozwojem systemo� w gospodarczych,
ustrojo� w  społecznych  i form  władzy  politycznej  zmieniało  się  takz/e
spojrzenie na podatki.  Owocem refleksji,  przede wszystkim ekonomi-
sto� w, prawniko� w i filozofo� w, jest wspo� łczesna wiedza, kto� ra pozwala le-
piej uchwycic�  ich naturę (par. 2) i funkcje, jakie spełniają (par. 3). Po-
znanie historii i ogo� lnej nauki ułatwi zrozumienie aktualnego kształtu
i specyfiki polskiego systemu podatkowego (par. 4).

1. Historia podatków

Najstarszą formą obciąz/enia obywatela na rzecz społecznos�ci
była osobista praca1. Wywodzi się ona jeszcze ze społecznos�ci pierwot-
nych, w kto� rych to na męz/czyznach spoczywał obowiązek obrony ple-
mienia oraz wyz/ywienia (mys�listwo, pasterstwo, rolnictwo). W Mezo-
potamii jedną z podstawowych form była słuz/ebnos�c�  osobista (ilkum),
kto� ra polegała na słuz/bie wojskowej. W staroz/ytnej Grecji na uwagę za-
sługuje liturgia (z gr. praca publiczna), kto� ra dotyczyła bogatszych oby-
wateli. Do najkosztowniejszych nalez/ało zobowiązanie do zaopatrzenia
okrętu wojennego w sprzęt i dowodzenie nim. Inne formy liturgii to na
przykład  obowiązek  zorganizowania  i wyc�wiczenia  cho� ru  na  s�więta,
wystawienia uczty dla obywateli (nie mniej niz/  3000 oso� b), czy wysta-
wienia grupy zapas�niko� w na zawodach2. 

1 Współcześnie nie jest uważana za formę opodatkowania, ponieważ łączyła z nim
pewne cechy wspólne, takie jak relacja władca-obywatel, obowiązkowość, uciążli-
wość, należy ją uwzględnić w rozwoju historycznym podatków.

2 Por.  S.  Dolata,  Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatko-
wym, Opole 1999, s. 17.
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W staroz/ytnym Rzymie forma osobistej słuz/by nie była wyko-
rzystywana, poniewaz/  praca była domeną niewolniko� w. W s�redniowie-
czu słuz/ebnos�c�  osobista stanowiła w Europie podstawę systemu feu-
dalnego i polegała na obowiązku odpracowania pewnej ilos�ci  dni  na
polu kro� lewskim oraz włas�ciciela ziemskiego. Inną formą tej słuz/ebno-
s�ci  była  servitia,  czyli  obowiązek zaopatrzenia podro� z/ującego władcy
i jego s�wity (nocleg, wyz/ywienie, konie, wozy). Ludnos�c�  była takz/e zo-
bowiązana do udziału w budowie dro� g, mosto� w, wało� w, muro� w obron-
nych itp. Obok tego istniał tzw. powo� d zbrojny polegający na eskorto-
waniu ładunko� w i więz�nio� w. Na posiadaczach ziemskich spoczywał tak-
z/e obowiązek wystawienia odpowiedniej ilos�ci oso� b do walki3. W cza-
sach wspo� łczesnych do takich form słuz/ebnos�ci nalez/ały obowiązkowe
w krajach socjalistycznych czyny społeczne. 

Odmianą  osobistej  słuz/ebnos�ci  był  obowiązek  wojskowy.
W społecznos�ciach  mniej  rozwiniętych  obowiązek  ten  spoczywał  na
kaz/dym „zdolnym do noszenie broni”  męz/czyz�nie,  za wyjątkiem klas
wyz/szych, rządzących, kapłano� w. Staroz/ytne imperia pozyskiwały z/oł-
nierzy przede wszystkim spos�ro� d podbitych ludo� w. W europejskim sys-
temie feudalnym model wojskowy ewoluował od stosunkowo niewiel-
kich  oddziało� w  nalez/ących  do  danego księcia  a formowanych z jego
poddanych w kierunku armii narodowych. Władcy wymagali od swoich
poddanych wasali wystawienia wojsk o odpowiedniej liczebnos�ci, do-
datkowym  cięz/arem  finansowym  była  koniecznos�c�  wyposaz/enia  od-
działu. W wielu krajach słabos�cią tych oddziało� w był okres� lony czas ich
słuz/by, po kto� rym wracali na włos�ci. W Polsce nazywało się to „pospoli-
tym ruszeniem” – kaz/dy szlachcic  zobowiązany był  do obrony kraju.
Z biegiem  czasu  system  ten  ulegał  przekształceniom.  Władcy,  chcąc
umocnic�  panowanie, organizowali oddziały tylko do swojej dyspozycji.
Jednoczes�nie starali się osłabic� armie lokalnych pano� w jako zagraz/ające
ich rządom. Stąd podległos�c�  wojskowa przechodziła z ksiąz/ąt i magna-
to� w bezpos�rednio na kro� lo� w i to oni decydowali o sposobie wcielania
do słuz/by wojskowej.

3 Por. tamże, s. 24–25.
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Spo� r o „początek” podatko� w jest nierozstrzygnięty. J.  Chechlin� -
ski stwierdza, z/e ludnos�c�  zetknęła się z nimi juz/  we wspo� lnocie pier-
wotnej. Częs�c�  autoro� w twierdzi jednak, z/e podatki związane są z pan� -
stwem, i to pan� stwem o okres�lonym stopniu rozwoju. M. Nasiłowski pi-
sze: „Podatki towarzyszą ludzkos�ci od zarania jej rozwoju i są tak stare,
jak stara jest instytucja pan� stwa stojącego na straz/y porządku publicz-
nego  i bezpieczen� stwa  granic  kraju”4.  Problem  jest  o tyle  waz/ny,  z/e
wpływa na rozumienie istoty podatko� w. Przyjęcie pierwszego punktu
widzenia łączy je ze społeczną naturą człowieka, drugi przenosi akcent
na instytucję pan� stwa. 

Rozwo� j ro� z/nych obciąz/en� , w tym podatko� w, związany był z roz-
wojem społecznos�ci. Władca, a wraz z nim organizacja pan� stwowa, po-
trzebowali utrzymania. Ws�ro� d najstarszych form pozyskiwania majątku
nalez/y wymienic�  zdobycze wojenne, pracę niewolniko� w, kopaliny (ka-
mienie szlachetne, złoto, so� l), kary grzywny dla oso� b skazanych i ko-
nfiskata ich majątku oraz czynsz z dzierz/awy ziemi władcy. 

Większos�c�  spotykanych  obecnie  rozwiązan�  podatkowych  ma
swoją genezę w staroz/ytnos�ci. „S5wiadczenia na rzecz panującego, prze-
kształciły się w s�wiadczenia na rzecz pan� stwa (...), a pobierane począt-
kowo doraz�nie, stawały się w miarę potrzeb formą regularną. S5wiad-
czenie w naturze stało się s�wiadczeniem o charakterze pienięz/nym”5.

We wspo� łczesnej nauce o podatkach temat słuz/by wojskowej
nie jest ujmowany. Jednak odegrał on znaczącą rolę w kształtowaniu się
systemu  podatkowego.  Najbardziej  charakterystycznym  przykładem
była Anglia pod rządami Henryka II (1154–1189). Gdy kro� l prowadził
wojny na kontynencie, rycerze bardzo niechętnie brali w nich udział.
Henryk postanowił więc, z/e lepiej ich zostawic� w domu, a w zamian ob-
łoz/yc�  grzywną i uzyskane wpływy przeznaczyc�  na zaciąg najemniko� w.
Ci zas�  walczyli chętniej i nie byli związani feudalnym wymogiem czter-

4 M. Nasiłowski,  System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, War-
szawa 1996, s. 215. Por. J. Chechliński, Z zagadnień teorii podatku, Warszawa
1963, s. 38.

5 S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 13.
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dziestodniowej słuz/by6. Nietrudno domys�lic�  się, z/e rozwiązanie zasto-
sowane  do  zaspokojenia  konkretnej  potrzeby  przyjęło  się  na  stałe,
grzywna szybko przekształciła się w podatek gruntowy, zalez/ny od po-
wierzchni uprawianej ziemi. W Polsce podatek wojskowy wprowadzony
został w okresie międzywojennym. Konstytucja z 1921 roku okres�liła, z/e
słuz/ba wojskowa ma charakter powszechny. Ci, kto� rzy otrzymali zwolnie-
nie z poboru ze względu na stan zdrowia albo jako jedyni z/ywiciele rodzi-
ny, byli zobowiązani do uiszczania w zamian corocznego podatku7. Dzis�
przeznaczenie dochodo�w podatkowych na utrzymanie armii jest  oczywi-
ste nawet dla zwolenniko�w jak najmniejszego opodatkowania obywateli. 

Najstarszą formą podatku były daniny uiszczane w naturze, na-
zywane  podatkami  naturalnymi.  Chłopi  byli  zobowiązani  dostarczyc�
okres�loną ilos�c�  zboz/a i bydła, a rzemies� lnicy wytworzonych przez sie-
bie produkto� w. Wysokos�c�  obciąz/enia była ustalana jako s�cis� le okres�lo-
na ilos�c� produkto� w lub procentowo (na przykład w Mezopotamii wyno-
siła trzecią częs�c�  lub połowę plono� w).  W staroz/ytnej Grecji  wielkos�c�
obciąz/enia  była  uzalez/niona  od  uprawianej  powierzchni,  rozliczana
była  kaz/da  jednostka  administracyjna,  począwszy  od  najmniejszych.
Tak obliczaną nalez/nos�c�  moz/na uznac�  za formę podatku gruntowego.
Podobna forma podatku była stosowana takz/e w staroz/ytnym Rzymie
za czaso� w  republiki.  Daniny  tego  typu  moz/na  zaliczyc�  do  podatko� w
gruntowych, kto� re miały pewien związek z czynszem dzierz/awnym. Do-
po� ki ziemia nalez/ała do rządcy, pobierał on czynsz, gdy zas�  stawała się
własnos�cią tego, kto ją uprawia, opłata zamieniała się w podatek grun-
towy. Obowiązywał on juz/  w staroz/ytnej Grecji i dotyczył wolnych oby-
wateli,  kto� rzy byli  posiadaczami  po� l.  Kwota podatku zalez/ała  od po-
wierzchni i rodzaju uprawy. W Egipcie wielkos�c�  plono� w, a zatem i po-
datko� w, zalez/ała od poziomu wody w Nilu, kto� ry mierzono w specjalnie
do  tego  przeznaczonych  studniach  zwanych  „podatkomierzami”8.

6 F.  Grapperhaus,  Opowieści  podatkowe Drugiego Millenium, tłum. J.  Głu-
chowski, Toruń 2000, s. 28.

7 Z. Ofiarski, Podatek wojskowy w okresie międzywojennym,  w:  Podstawy
materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne,  red. D.  Bogacz,
M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 253.
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W krajach arabskich, przewaz/nie pasterskich, opodatkowane były stada
zwierząt, roczna opłata była zalez/na od ich wielkos�ci9. 

W Polsce opodatkowanie w naturze było stosowane w czasach
piastowskich, a podatki w pieniądzu pojawiły się dopiero na początku
XIV wieku10.  Jak podaje Oswald Balzer,  pierwszym podatkiem na zie-
miach polskich był „narzaz” uiszczany w bydle. Nazwa pochodziła od
narzazu, czyli nacięciu na drewnie będącym prymitywnym sposobem
liczenia, choc�  badacze nie są zgodni i niekto� rzy wywodzą ją od zwrotu
„na rzez�”,  co  by odpowiadało  przedmiotowi  opodatkowania11.  Opłata
pobierana była od dworu, nie wiadomo w jakiej ilos�ci.  Więcej z�ro� deł
mo� wi  o zryczałtowanej  daninie  opolnej  wprowadzonej  najpo� z�niej
w X wieku przez pierwszych Piasto� w w Wielkopolsce, a w XII wieku na
Pomorzu  Gdan� skim.  Z racji,  z/e  wypas  bydła  wszystkich  gospodarzy
z danej  okolicy  (opola)  był  wspo� lny,  tak  więc  i podatek  pobierano
w wymiarze jednej krowy i jednego wołu od stada, co dawało księciu
rocznie około 200 kro� w i 200 woło� w12. Jest to zarazem przykład podat-
ku o charakterze repartycyjnym, czyli nakładanego nie na poszczego� lne
osoby, lecz na daną jednostkę terytorialną. Innym podatkiem była tzw.
„dan� ” pobierana od miodu i sko� r, kto� ra z czasem objęła kolejne artyku-
ły13. „Poradlne”, obliczane od ilos�ci woło� w orzących grunt radłem, po-
bierane pierwotnie w zboz/u, w czasach Kazimierza Wielkiego zostało
przekształcone w „łanowe” wynoszące 12 groszy. Była to stawka wyso-

8 Por. J. Głuchowski, Zamierzchły problem ustalania rozmiaru podatku – ca-
sus podatkomierza z Kom Ombo, w: Daniny publiczne, red. A. Dobaczewska,
E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa – Gdańsk 2010, s. 16.

9 Por.  J.  Głuchowski,  Zakat – islamski  sposób opodatkowania zwierząt,
w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedzi-
ny  prawa  finansowego,  prawa  konstytucyjnego  i ochrony  środowiska,
red. R. Mastalski, Wrocław 2001, s. 251–253.

10 Dopiero w tym czasie pojawiły się monety, w których to nominał stawał się
środkiem płatniczym w zastępstwie kruszcu. Por. G.  K. Walkowski,  System
polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wybrane zagadnienia. Tom VII,
część 1, Bydgoszcz 2012, s. 87.

11 Por.  O.  Balzer,  Narzaz  w systemie  danin  książęcych  pierwotnej  Polski,
Lwów 1928, s. 21–26.

12 Por. J. S. Matuszewski, Vicinia id est… Poszukiwania alternatywnej koncep-
cji staropolskiego opola, Łódź 1991, s. 158–163.
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ka,  uznawana za ucisk podatkowy.  W słynnym przywileju koszyckim
z 17 wrzes�nia 1374 roku szlachta wymusiła na kro� lu Ludwiku Węgier-
skim powaz/ną obniz/kę daniny, od tego momentu wynosiła ona 2 grosze
rocznie z kaz/dego łanu chłopskiego w dobrach szlacheckich i 4 gr w do-
brach kos�cielnych14. 

Kolejną odmianą podatku bezpos�redniego było pogło� wne, zna-
ne juz/  w staroz/ytnym Egipcie. Był to podatek pobierany od wszystkich
dorosłych,  męz/czyz�ni  płacili  więcej  niz/  kobiety.  Ponadto szereg oso� b
był z tego obowiązku zwolniony: ułomni fizycznie lub psychicznie, ale
takz/e  artys�ci,  sportowcy,  nauczyciele,  straz/nicy  graniczni,  skrybowie,
tancerze  religijni,  mumifikatorzy  koto� w  i grabarze15.  W Cesarstwie
Rzymskim płacili go ci, kto� rzy nie byli posiadaczami ziemskimi (miesz-
czanie, rzemies� lnicy, kupcy). Wysokos�c� płaconego podatku była zalez/na
od oszacowanego majątku i przyporządkowaniu podatnika do jednej
z pięciu klas16. Adam Smith (1723–1790) zauwaz/ył, z/e pogło� wne s�ciąga
się niewielkim kosztem, a tam, gdzie dokonuje się tego w sposo� b rygo-
rystyczny, przycho� d pan� stwa jest pewny. Za przykład podawał wspo� ł-
czesną mu Francję, w kto� rej wysokos�c�  podatku pogło� wnego związana
była z zajmowanym urzędem. Zauwaz/ył,  z/e „moz/ni z łatwos�cią godzą
się  z tym,  iz/  podatek jest  bardzo nawet  niero� wnomiernie  rozłoz/ony,
gdyz/  nie obciąz/a ich zbytnio, a nie znies� liby, gdyby w sposo� b arbitralny

13 J. Rutkowski,  Historia gospodarcza Polski,  t.  I:  Czasy przedrozbiorowe,
Poznań 1947, s. 148. Od słowa „dań” pochodzi późniejsze słowo „podatek”.
Por. A. Janota, „Podatek” w języku polskim, „Poradnik Językowy”, 2002,
z.  10, s.  47–48. Nazwy podatków miały także wpływ na powstawanie nazw
geograficznych, a zwolnienia zawarte w dokumentach lokacyjnych zaowoco-
wały wielością polskich Wól, Wólek i Wolic. Por. A. Zajda, O geografii nazw
staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat i jej uwarunkowaniach,
„LingVaria”, 2007, nr 1(3), s. 52.

14 Por. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Warszawa 2007, s. 54. Zob.
także J. S. Matuszewski, Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgier-
skiego w Polsce, Łódź 1983, s. 11.

15 Por. B. Brzeziński, Kilka uwag o egipskim systemie podatkowym w czasach
Ptolemeuszy, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.  Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójto-
wicz, red. A. Pomorska i inni, Lublin 2011, s. 18.

16 Por. S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 21.
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wymierzał  go  im  intendent”17.  W Polsce  podatkiem  tego  typu  było
wprowadzone w 1629 roku podymne (oznaką zamoz/nos�ci  była ilos�c�
palenisk w domu, dlatego stawka była zalez/na od ilos�ci komino� w) oraz
pogło� wne pobierane kwotowo od ludnos�ci z/ydowskiej18. 

Podymne miało zatem w sobie juz/  cos�  z podatku od nierucho-
mos�ci, poborca podatkowy starał się bowiem oszacowac�  wartos�c�  ma-
jątku. Do wygodniejszych metod, choc�  mało miarodajnych, nalez/ało li-
czenie komino� w lub okien. Stosunkowo prosta sytuacja była w wypad-
ku dzierz/awy, brano wtedy pod uwagę kwotę czynszu. W przypadku,
gdy włas�ciciel sam uz/ytkował swoją posiadłos�c�, nalez/nos�c�  wyznaczano
na podstawie szacunkowej kwoty dzierz/awy. Między innymi w ten spo-
so� b rozwijała się mys�l, z/e wysokos�c� podatku majątkowego musi zalez/ec�
nie tylko od wartos�ci samego majątku, ale takz/e od korzys�ci, jakie przy-
nosi włas�cicielowi. Moz/na więc powiedziec�, z/e w ten sposo� b rodził się
podatek dochodowy19.

Inną formą opodatkowania związaną z majątkiem był podatek
od spadko� w (vicesima hereditatum) wprowadzony w 6 r.  przed Chr. na
wniosek cesarza Augusta. Wynosił on 5% wartos�ci majątku nabytego
w drodze dziedziczenia lub zapisu. Był nową kategorią podatku, ponie-
waz/  nie mies�cił się ani w kategorii czynszo� w dzierz/awnych z do� br pan� -
stwowych (vectigalia), ani danin publicznych (tributa). Początkowo do-
tyczył  tylko  obywateli  rzymskich,  nie  obejmował  najbliz/szych  krew-
nych.  Ponadto  pewna kwota była  zwolniona od podatku,  a takz/e  od
wartos�ci spadku odliczano koszty pogrzebu i przeciętnego nagrobka20.
Cesarz Karakalla (211–217 po Chr.) wprowadził obostrzenia: podnio� sł
stawkę podatku na 10% oraz objął nim wszystkich mieszkan� co� w. Nie
jest znana dokładna data zniesienia tego podatku, nastąpiło to najpraw-

17 A. Smith,  Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom II,
tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska, Warszawa 1954, s. 649.

18 Por. S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 25.
19 Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 56.
20 Por. M. Kuryłowicz,  Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków,

w: W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych: księga dedykowa-
na profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red.
H. Dzwonkowski i inni, Lublin 2005, s. 218–219.
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dopodobniej w wyniku reform podatkowych cesarzy Dioklecjana i Kon-
stantyna. Mys�l o opodatkowaniu spadko� w nie zaginęła jednak w histo-
rii i powro� ciła w czasach nowoz/ytnych. W Polsce opłaty spadkowe zo-
stały wprowadzone w 1811 r.  w Księstwie Warszawskim i następnie
w Kro� lestwie Polskim21.

Waz/nym obszarem systemo� w podatkowych były podatki zwią-
zane z handlem. Ws�ro� d najstarszych form takiego opodatkowania nale-
z/y wymienic� myto. W Rzymie nazywano je portorium22, a w s�redniowie-
czu customs (łac. zwyczaje), gdyz/  stosowano je od niepamiętnych cza-
so� w23. Obciąz/ało ono kupco� w, inkasowane było w portach, na skrzyz/o-
waniach  dro� g,  podczas  pokonywania  brodo� w,  mosto� w  czy  go� rskich
przełęczy (myto było niekiedy pobierane od wszystkich podro� z/ujących
jako opłata za przejazd, niemniej zawsze temu towarzyszyło przekona-
nie, z/e przewoz/ący towary na sprzedaz/  powinni płacic�  więcej). Przywi-
lej poboru opłat transportowych uzyskiwały ro� wniez/  niekto� re miasta,
zwłaszcza te,  kto� re organizowały jarmarki.  Wtedy myto upodabniało
się do wspo� łczes�nie znanej opłaty targowej. Gło� wną ideą uzasadniającą
myto była ochrona przez panującego władcę wędrujących przez jego
terytorium kupco� w. Pobierano je na trzy sposoby: najbardziej  prymi-
tywnym był pobo� r w naturze częs�ci przewoz/onego towaru, drugą formą
był ryczałt pienięz/ny od ilos�ci przewoz/onego towaru (np. „beczkowe”
od ilos�ci transportowanego wina). Trzecią najbardziej rozwiniętą meto-
dą poboru podatku był procent od wartos�ci transportu24.

Ro� z/nica między mytem jako opłatą transportową a cłem jako
podatkiem od przewoz/onych towaro� w nigdy nie była wyraz�na, niekiedy
stosowano te pojęcia zamiennie25. Wraz z rozwojem sieci dro� g, pojawia-
ło się coraz więcej opłat, nakładanych nie tylko przez władzę centralną,
ale takz/e lokalnych pano� w, co prowadziło nawet do zamierania handlu.
21 Por. tamże, s. 223.
22 Por. A. Pikulska-Radomska, Portorium w Italii epoki republikańskiej, „Acta

Universitatis Wratislaviensis. Prawo”, 2008, nr 305, s. 264–265.
23 Por. A. Smith, Badania..., dz. cyt., s. 663.
24 Por. tamże, s. 665.
25 Por. G. Mosiej, Dzieje polityki celnej Polski w zarysie, „Ekonomia”, 2001, nr 4,

s. 201–202.
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Zaczęto więc kumulowac�  opłaty i przenosic�  je na granice terytorium
danego władcy. Przybierało wtedy charakter ceł importowych, ekspor-
towych i tranzytowych. Nie wiązało się juz/  z ochroną kupca, lecz było
typowym z�ro� dłem dochodu władcy i dodatkowym narzędziem, kto� rym
kształtował swoją politykę gospodarczą26. Pierwsza informacja o komo-
rze celnej na ziemiach polskich pochodzi z 1078 r., połoz/onej w miej-
scowos�ci Hradec. Była to komora lądowa usytuowana na trasie prowa-
dzącej  z Ołomun� ca  do  miasta  Torun� ,  w kto� rej  pobierano  w imieniu
władcy daniny publiczne w postaci cła oraz myta27. Za najstarszy doku-
ment  regulujący  politykę  celną  uznawana  jest  bulla  gniez�nien� ska
z 1136 roku, w kto� rej wymieniono liczne klasztory i opactwa pobierają-
ce opłaty w komorach celnych28. Polska nazwa „cło” pojawia się nieco
po� z�niej, dopiero w XIV wieku, sama nazwa pochodzi prawdopodobnie
od niemieckiego „Zoll”29.

O ile cła dotyczyły towaro� w przekraczających granice, władcy
widzieli  ro� wniez/  potrzebę  opodatkowania  towaro� w  znajdujących  się
w obrocie wewnętrznym. Juz/  w staroz/ytnym Egipcie pobierano podatki
od  transakcji  sprzedaz/y,  w Rzymie  pobierano  centesima  auctionum

26 Obrazowo genezę cła ujmuje encyklopedia z XIX wieku: „Budujący mosty,
groble chcieli mieć zwrócone swoje nakłady i dlatego każdy przejeżdżający
musiał się przyczyniać w części do zwrotu kosztów, czyli składać pewną opła-
tę. Inny znowu oczyścił rzekę, zniósł młyn zawadzający żegludze, a za to miał
przywilej ściągania pewnej opłaty od statków. Był często szlachcic albo roz-
bójnik w lesie, który kupców chwytał,  odzierał,  zabijał,  kto więc chciał być
bezpieczny, ten mu się opłacił. Często też znowu zdarzył się pan duchowny,
pan świecki, magistrat możniejszego miasta, który dla zasłonienia kupca i po-
dróżnego kazał swoim ludziom i żołnierzom przez lasy i miejsca niebezpiecz-
ne przeprowadzać, a za to kazał sobie płacić. Panujący i miasta wpuszczali za-
granicznych  kupców z towarami  pod tym tylko  warunkiem,  że  im pewną
część lub opłatę złożą. Nie pozwolono wreszcie i chłopu sprzedać na rynku,
dopóki nie wyliczył targowego”, Cło w: J. Moraczewski, Starożytności polskie
ku wygodzie  czytelnika  porządkiem abecadłowym zebrane.  T.  1,  Poznań
1852, s. 146–147.

27 Por. A.  Drozdek, Pojęcie i istota piastowskiego cła, „Studia Ełckie”, 2015,
nr 3, s. 212.

28 S. Weymann, Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938, s. 18.
29 Więcej o możliwym pochodzeniu polskiej nazwy „cło” oraz „myto”, por. G. Mo-

siej, Pojęcie  cła.  Analiza  doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, „Państwo
i Prawo”, 2004, nr 4, s. 57.
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w wysokos�ci  1% tylko podczas licytacji,  przede wszystkim niewolni-
ko� w30.  W s�redniowieczu,  od XII wieku w miastach włoskich,  nastąpił
rozwo� j akcyzy (accidere – nakładac�, ustanawiac�)31. Pobierano ją od to-
waro� w najbardziej powszechnych: wina, piwa, zboz/a, soli, mięsa, a tak-
z/e od ryb, nasion, futer, wełny. Ws�ro� d przyczyn wprowadzenia akcyzy
nalez/y wymienic�  przemiany społeczne polegające na zwiększaniu się
grupy rzemies� lniko� w zamieszkujących miasta, kto� rzy nie płacili podat-
ko� w gruntowych. Badacze historii opodatkowania zauwaz/yli, z/e posu-
nięcie to zawierało „element sprawiedliwos�ci fiskalnej, poniewaz/  z/aden
stan – nawet uprzywilejowana szlachta i duchowien� stwo – nie mogły
ich  uniknąc�”32.  Ponadto  akcyza obciąz/ała  „s�rodowiska o większej  za-
moz/nos�ci i gospodarczej kulturze, aniz/eli przynoszą tam podatki oparte
na zewnętrznych znamionach; przeciez/  w pogło� wnym generalnym pła-
ci się od chłopa to samo, bez względu na to, czy ten chłop uprawia san-
domierską pszenicę spławianą do Gdan� ska, czy tez/  owies w go�rach, lub pa-
sie woły na wschodnich stepach”, co ro� wniez/  uznac�  nalez/y za przejaw
sprawiedliwos�ci  podatkowej33.  Podatek akcyzowy był  ro� wniez/  instru-
mentem polityki gospodarczej miast. Mogły one bowiem stworzyc� przy-
wileje dla okres� lonej grupy rzemies� lniko� w, aby ich s�ciągnąc�  do miasta,
lub tez/  obniz/yc�  akcyzę na pewne towary, aby miasto uczynic�  bardziej
znaczącym os�rodkiem handlu danym produktem.

30 Por. A. Pikulska-Radomska, Centesima rerum venalium i quinta et vicesima
venalium  mancipiorum:  podatki  od  transakcji  sprzedaży,  w:  O prawie
i jego dziejach księgi dwie: Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityń-
skiemu  w czterdziestopięciolecie  pracy  naukowej  i siedemdziesięciolecie
urodzin. Księga I, red. M. Mikołajczyk i inni, Białystok – Katowice 2010, s. 102.

31 Por. H. Suchojad, Akcyza oraz monopolium tabaku i papieru w uchwałach
sejmików koronnych XVII wieku (na tle ustroju skarbowego Rzeczypospoli-
tej), w: Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Sale-
tra, Kielce 2002, s. 22.

32 J. Głuchowski,  Konsumpcja jako przedmiot opodatkowania: casus akcyza,
w: finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian. Księ-
ga  jubileuszowa  dedykowana  profesorowi  Eugeniuszowi  Ruśkowskiemu,
red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012, s. 414.

33 R. Rybarski, Podatek akcyzy z czasów Jana Kazimierza i Michała Korybuta,
Kraków 1938, s. 25.
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W Polsce akcyza została wprowadzona, nie bez oporu sejmi-
ko� w,  w latach  1656–59  na  mocy  uniwersału  kro� la  Jana  Kazimierza
w wybranych miastach, a następnie w 1673 roku, juz/  na mocy postano-
wienia sejmu, w całym pan� stwie. Miała byc�  pobierana przez subkolek-
toro� w i przekazywana do skarbca kro� lewskiego. Na początku pobiera-
no „po jednym groszu od złotego”, w 1685 roku były to juz/  2 gr, a więc
w stosunku procentowym 6,6%. Wiele produkto� w miało s�cis� le okres� lo-
ną stawkę, będąc przypisanymi do jednej z kilkunastu grup towaro� w
(np. piwo proste 20 gr od beczki, 1 zł od wołu polskiego i 1,5 zł od wołu
ruskiego).  „Konstrukcja  taryfy  jest  bardzo  niesystematyczna;  ma  się
wraz/enie, z/e układano ją z pos�piechem”34. Sam znak akcyzy pojawił się
wtedy, gdy warszawscy urzędnicy zostali zobowiązani do opieczętowa-
nia beczki po pobraniu podatku nazywanego „czopowym”35. 

Gdy liczba towaro� w objętych podatkiem rosła, powodowało to
coraz większe zagmatwanie stawek, jednostek miar i rodzajo� w poboru.
Skutkiem tego była ewolucja akcyzy w kierunku podatku obrotowego.
Obciąz/ał on kaz/dą transakcję kupna-sprzedaz/y okres� lonym procentem.
Stosowany był juz/  w Kastylii w XIV w., a na dobre zadomowił się w sys-
temie  podatkowym  dopiero  w wieku  XX36.  W Polsce  podatek  ten
obowiązywał od 1 stycznia 1939 roku, a podstawowa stawka wynosiła
1,25%37. Nie był to koniec jego ewolucji. Zauwaz/ono, z/e obciąz/enie na
kaz/dym etapie wymiany handlowej ma wiele wad, hamuje rozwo� j go-
spodarki przemysłowej opartej na długich szeregach dostawco� w. Prze-
kształcił się w podatek od wartos�ci dodanej (Value Added Tax – VAT),
kto� ry poprzez uwzględnienie transakcji pos�rednich ma obciąz/ac�  jedynie
ostatecznego konsumenta. Po raz pierwszy został wprowadzony we Fran-
cji w 1954 r., a w latach siedemdziesiątych stał się podatkiem powszechnie
obowiązującym w krajach Europejskiej Wspo� lnoty Gospodarczej38.

34 Tamże, s. 12.
35 Akcyza zastąpiła ten wcześniejszy podatek od trunków, ale nazwa pozostała

w użyciu. Por. J. Głuchowski, Konsumpcja..., dz. cyt., s. 415.
36 Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 26–27.
37 Por.  G.  K. Walkowski,  System polskiego prawa podatkowego w praktyce.

Wybrane zagadnienia. Tom VII, część 4, Bydgoszcz 2013, s. 377.
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Podatkiem, kto� ry ewoluował najdłuz/ej, jest podatek dochodo-
wy. Zdawano sobie sprawę, z/e daniny ustalane ryczałtowo od posiada-
nego majątku czy tez/  związane ze statusem osoby były bardzo niero� w-
nomierne. Podatek powinien obciąz/ac� realny zysk, czyli to co pozostało
po odliczeniu poniesionych koszto� w. To jednak powodowało, z/e władza
podatkowa musiała dos�c� głęboko wniknąc� w strukturę dochodo� w i wy-
datko� w obywatela. W Wielkiej Brytanii,  gdzie zastosowano go po raz
pierwszy w 1798 r.,  powszechny był pogląd,  z/e „podatek dochodowy
jest cięz/arem zbyt ohydnym, by nakładac� go na człowieka, gdyz/  ujawnia
stan jego finanso� w urzędnikowi podatkowemu”39.  Wydaje się,  z/e dzis�
ten aspekt jest zupełnie pomijany, przez długie lata jego obowiązywa-
nia obywatele przywykli, z/e pan� stwo ma pełny wgląd w ich dochody.
W momencie wprowadzenia podatek ten w wysokos�ci 10% płacili tylko
ci, kto� rych docho� d przekraczał 200 funto� w rocznie, przy s�rednim do-
chodzie  20 funto� w40.  Dotyczył  on  zatem  tylko  najzamoz/niejszych
i w poro� wnaniu  do  dzisiejszych  stawek  podatkowych  był  niewielki.
Moz/na powiedziec�,  z/e  w ten sposo� b wprowadzono ideę progresji,  z/e
bogatsi powinni byc�  proporcjonalnie bardziej obciąz/eni niz/  biedniejsi.
W kolejnych latach toczono ostre spory polityczne, lecz jak moz/na się
łatwo domys�lic�, podatek zwiększał się, a grupa podatniko� w rosła.

Mechanizm wzrostu podatku dochodowego najłatwiej jest za-
obserwowac� na przykładzie USA. Wprowadzono go w związku z wojną
domową w 1861 roku w wysokos�ci 3 i 5%. Cztery lata po� z�niej stawki
podniesiono do 5 i 10%. W 1872 roku został zlikwidowany. Pro� by jego
ponownego wprowadzenia powiodły się dopiero w 1894 roku w wyso-
kos�ci 2% od dochodu powyz/ej 4000 USD. Sąd Najwyz/szy uznał jednak
ten podatek za niezgodny z Konstytucją. Sytuację rozwiązała dopiero

38 Por.  W.  Wyrzykowski,  Polski  system podatków i opłat  w zarysie, Gdańsk
2004, s. 157–158. Por. D. Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od war-
tości  dodanej  w orzecznictwie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europej-
skiej, Warszawa 2012, s. 13.

39 A. Rabushka, Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, tłum. M. Fortecka,
J. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 59.

40 R. Gwiazdowski,  Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania: pomiędzy
progresją a podatkiem liniowym, Warszawa 2001, s. 7.
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XVI Poprawka do Konstytucji przyjęta w 1913 roku. Podatek ten doty-
kał tylko 2% najbogatszej ludnos�ci, a obciąz/enie wynosiło od 1 do 7%.
W 1914 roku znacznie zmniejszono kwoty wolne od podatku, a stawki
zro� z/nicowano od 7 do 77%. Wraz z II wojną s�wiatową najwyz/sza wzro-
sła do 94% i utrzymywała się jeszcze w latach pięc�dziesiątych. Potem
wszystkie  stawki  zmniejszono,  ale  podatkiem  objęto  szerszą  grupę
obywateli. Warto zauwaz/yc�, z/e obciąz/enia podatkowe po wojnie nigdy
juz/  nie wro� ciły do wczes�niejszego poziomu41. To włas�nie „rozwo� j” po-
datku dochodowego „był gło� wną przyczyną, kto� ra doprowadziła w XX wie-
ku do znacznego wzrostu fiskalizmu wielu pan� stw. O ile na początku stule-
cia fiskalizm mierzony udziałem wydatko�w pan� stwa w PKB kształtował
się w Europie i Stanach Zjednoczonych przeciętnie na poziomie 10–20%,
to obecnie w wielu juz/  krajach poziom ten znacznie przekroczył 50%”42.

W historii zdarzały się ro� wniez/  podatki motywowane religijne,
przede wszystkim pobierane od innowierco� w. Muzułmanie, zgodnie ze
wskazaniami Koranu,  godzili  się na zapewnienie bezpieczen� stwa wy-
znawcom innych religii objawionych (ZPydom, chrzes�cijanom), pod wa-
runkiem uznania  dominacji  islamu oraz  płacenia  podatku  jizya (dżi-
zja)43. W praktyce był on narzędziem prozelityzmu. Obecnie stosowany
jest przez tzw. Pan� stwo Islamskie na terenach podporządkowanych tej
organizacji, są informacje z/e pojawia się ro� wniez/  w Egipcie i Pakistanie44.

41 R.  E.  Hall,  A.  Rabushka,  Podatek  liniowy, tłum. R.  Domagalski, Warszawa
1998, s. 34.

42 F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowa-
nia, Warszawa 2006, s. 71.

43 „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują
tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród
tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką
i nie zostaną upokorzeni” (9:29), w: Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 2009,
s.  353; Por.  M.  Sadowski,  Teologia arabskich chrześcijan. Novum czy  déjà
vu?, „Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK”, 2014,
nr 2(26), s. 214.

44 Katolicka Agencja Informacyjna,  Kościół oburzony przemocą wobec mniej-
szości, https://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x26263/kosciol-oburzony-przemoca-
wobec-mniejszosci/, wydruk z dnia 17.09.2016.
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Innym podatkiem motywowanym religijnie był występujący in-
cydentalnie45 w s�redniowieczu kozubał (kozubalec). Była to opłata po-
bierana w niekto� rych miastach od ZPydo� w na rzecz księz/y i z/ako� w, aby ci
nie kierowali się niechęcią i nie przes� ladowali ich. S5 redniowieczny au-
tor przestrzega: „niech ich nie siepają, gdyz/  komu co jest słuszna, kozu-
balec dają”, a takz/e uzasadnia genezę tego podatku: „Szymon Cyrenejski
nio� sł  na  targ  gęsi  do  Jerozolimy  w kozubie,  przymuszony  zas�  nies�c�
krzyz/  z Chrystusem, zostawił gęsi z kozubem, kto� ry mu zaginął. Annasz
za tę szkodę przysądził mu wieczne pobieranie daniny od z/ydo� w w Je-
rozolimie, kto� rą zachorowawszy, odstąpił księz/om i z/akom”46. General-
nie obciąz/enia ludnos�ci z/ydowskiej na mocy przywileju księcia Bolesła-
wa z 1264 roku, powto� rzonego w „wielkiej karcie wolnos�ci” ZPydo� w pol-
skich nadanej przez Kazimierza Wielkiego, były identyczne jak chrze-
s�cijan. Ponadto celnicy zostali zobowiązani, aby „nie pobierali opłat cel-
nych od przewoz/onych trupo� w z/ydowskich. Ciała bowiem zmarłych z/y-
do� w, według istniejącego u nich zwyczaju, przewoz/ono z jednego mia-
sta do drugiego, a przy tej okazji celnicy zmuszali z/ydo� w do specjalnych
opłat drogowych. Pobo� r takiej opłaty traktowany był na ro� wni z grabie-
z/ą i karany konfiskatą do� br celnika”47.

W czasach wspo� łczesnym nietypowym polskim podatkiem było
„bykowe”, obowiązujące w PRL do lat siedemdziesiątych. Było to spe-
cjalne powiększenie podatku dochodowego, kto� re płacili kawalerowie
powyz/ej 30. roku z/ycia. W zamys�le two� rco� w podatek ten miał ich mobi-
lizowac�  do  zawierania  małz/en� stw,  a tym samym słuz/yc�  zwiększeniu
dzietnos�ci. Ws�ro� d innych kontrowersyjnych rozwiązan�  moz/na wymienic�
opodatkowanie prostytucji w Niemczech, będące naturalną konsekwen-
cją jej legalizacji, czy tez/  stosowane coraz częs�ciej na s�wiecie opodatko-
wanie niezdrowej z/ywnos�ci48.

45 Pośrednio świadczy o tym występowanie jedynie nielicznych świadectw pisanych.
46 K. Koehler, Dwie daniny żydowskie. Kozubał i opłata z cmentarza, Poznań

1900, s. 8.
47 S. Weymann, Cła..., dz. cyt., s. 83–84.
48 S. Baghestanian, Niezdrowa żywność, podatki i rozwiązanie rynkowe, tłum.

M.  Pasikowski,  http://mises.pl/wp-content/uploads/2010/08/Niezdrowa-zyw-
nosc.pdf, wydruk z dnia 17.09.2016.
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Istotnym zagadnieniem dotyczącym rozwoju systemo� w podat-
kowych  jest  sposo� b  ustanawiania  prawa.  W ustrojach  autorytarnych
okres�lany był przez panującego, często były to rozporządzenia doraz�ne.
Podatki,  kto� re najpierw były pobierane jako nadzwyczajne,  z czasem
stawały się corocznymi. W s�redniowieczu w niekto� rych krajach szlach-
ta zdobyła wpływ na ustanawianie podatko� w.  Przywilej  koszycki  dał
polskiej szlachcie moz/liwos�c� blokowania zmian w podatkach. Układ ten
wprowadził nowoczesny, jak na tamte czasy, wymo� g zgody zaintereso-
wanych na nakładanie danin pienięz/nych i rzeczowych49. W czasach no-
woz/ytnych stało się to normą. Pominięcie Amerykano� w w uchwalaniu
prawa  podatkowego  dla  kolonii  angielskich  (Ustawa  stemplowa,
1765 r.) stało się powodem ich buntu. Odwołali się oni do zasady za-
wartej w angielskiej konstytucji, z/e „nie ma opodatkowania bez repre-
zentacji”. Zasada ta miała się potem stac�  jedną z podwalin amerykan� -
skiego systemu podatkowego50.

Na społeczną ocenę podatko� w istotny wpływ miał sposo� b ich
pobierania, kto� ry był pochodną relacji między władzą a poddanymi. Nie
będzie  naduz/yciem  stwierdzenie,  z/e  opodatkowanie  to  historia  od-
wiecznego konfliktu między władzą, chcącą pozyskac�  s�rodki, a obywa-
telami, starającymi się zminimalizowac�  obciąz/enia. Juz/  w 2350 r. przed
Chr. w Mezopotamii kro� l Urakagina po wstąpieniu na tron os�wiadczył
w swej łaskawos�ci, z/e „będzie zwalczał niesprawiedliwos�c�, bezprawne
opodatkowanie i bezzasadne stosowanie siły”, co pos�rednio potwierdza
istnienie tego rodzaju problemo� w51.  Władca zazwyczaj stał na silniej-
szej pozycji i jego wola niczym nie była krępowana, „praw ludzkich nie
znał [naro� d polski] ani nie wykształcił, w miejsce praw przestrzegając
wyroko� w ksiąz/ąt, co zas�  przez księcia zostało postanowione, polecone
lub orzeczone, wykonywano posłusznie i pokornie, jako z/e surową karę
wymierzano  krnąbrnym  bez  zostawienia  im  czasu  do  opamiętania

49 Por.  J.  Głuchowski,  Przedmowa do wydania polskiego, w: F.  Grapperhaus,
Opowieści..., dz. cyt., s. XII.

50 Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 82–83.
51 F. Grapperhaus, Podatki przez wieki. Historia wizualna, Toruń 2010, s. 20.
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się”52. Zarazem nalez/y pamiętac�, z/e historia to niejednokrotnie dzieje na-
pięc�  pomiędzy ro� z/nymi klasami i walki o wpływy, co miało takz/e od-
zwierciedlenie w stosunkach podatkowych. W Rzeczpospolitej szlachec-
kiej mocne było dąz/enie do przejęcia kontroli nad kro� lewską gospodarką
skarbową, „dla szlachty ideałem był monarcha od niej uzalez/niony, a naj-
lepszą formą tego uzalez/nienia były finanse”53. Doprowadziło to do peł-
nego wyodrębnienia skarbu publicznego za czaso� w monarchii elekcyjnej.

Podstawowym modelem było zbieranie podatko� w przez przed-
stawicieli  panującego władcy.  To on mianował  urzędniko� w odpowie-
dzialnych za pobo� r danin, zazwyczaj znajdowali się oni bardzo wysoko
w hierarchii władzy. Wyjątkiem był czas demokracji aten� skiej, podczas
kto� rej urzędy ro� wniez/  charakteryzowały się wybieralnos�cią, kadencyj-
nos�cią i kolegialnos�cią54.  Zaletą tego systemu było to, z/e cała zebrana
kwota trafiała do skarbca kro� lewskiego, wadą była koniecznos�c� kontro-
li aparatu skarbowego, zaro� wno co do jego skutecznos�ci, jak i sposo-
bo� w działania, co z kolei mocno absorbowało władcę. 

Rozwiązaniem powyz/szego problemu było przekazanie prawa
pobierania podatku osobom trzecim. Taki sposo� b nie wymagał posiada-
nia  przez  panującego  –  powiedzielibys�my  wspo� łczesnym  językiem –
sprawnego aparatu skarbowego. Władca umawiał się z poborcą na kon-
kretną kwotę, niekiedy stosowane były licytacje prawa poboru, zwięk-
szające efekt przychodowy. Zaletą tego rozwiązania była prostota funk-
cjonowania i skutecznos�c�  fiskalna. Powaz/ną wadą była pogon�  pobor-
co� w za większym zyskiem, przez co bardzo często naduz/ywali swojej
pozycji,  zawyz/ali  nalez/ne podatki,  a w egzekwowaniu nalez/nos�ci  byli
bezwzględni. Byli znienawidzeni przez lud, cierpiał na tym takz/e wize-
runek władcy. Sposo� b ten pojawił się prawdopodobnie w Atenach, a na-

52 Jan  Długosz,  Jana Długosza  Roczniki  czyli  Kroniki  sławnego Królestwa
Polskiego.  Księga pierwsza,  red.  J. Dąbrowski,  tłum.  St.  Gawęda  i inni,
Warszawa 2009, s. 176.

53 T. Szulc, Kształtowanie kontroli nad dochodami królewskimi w szlacheckiej
Rzeczpospolitej, w: Podstawy..., red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, dz. cyt., s. 43.

54 Por.  J.  Kulicki,  Administracja  danin publicznych  (skarbowa)  w różnych
ustrojach  gospodarczych,  „Analizy.  Biuro  Analiz  Sejmowych”,  2010,
nr 8(33), s. 3.
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stępnie w Egipcie i w Rzymie, gdzie publicanes cieszyli się szczego� lnie
złą sławą55. W nowoz/ytnej Europie rozwinął się najbardziej we Francji
w XVII w., gdzie jedna trzecia dochodo� w pan� stwa pochodziła z Ferme
Ge�ne� rale. Było to konsorcjum poborco� w podatkowych, kto� rzy nabywali
prawo poboru na zasadzie dzierz/awy, zawierając kontrakty z rządem na
okres 6 lat. Większos�c�  z nich posiadała bron� , byli ponadto uprawnieni
do rewizji domo� w i konfiskaty podejrzanych do� br. Tworzyli zatem orga-
nizacją paramilitarną, pod względem liczebnos�ci ustępującą jedynie ar-
mii i marynarce. Ferme Ge�ne� rale z go� ry wypłacała kro� lowi kwotę prze-
widzianą dzierz/awą,  w rzeczywistos�ci  była to jedynie częs�c�  rocznego
dochodu, jaki uzyskiwała ze s�ciągania rozlicznych podatko� w. W ten spo-
so� b powstała grupa oso� b bardzo zamoz/nych, wpływowych, dysponują-
cych własnymi oddziałami zbrojnymi. W ten sposo� b powstał szkodliwy
dla pan� stwa zamknięty układ, kto� ry podlegał własnym regułom: „Nie
kaz/dy – rzecz jasna – mo� gł zostac� przyjęty do tego klubu najbogatszych
finansisto� w. Nalez/ało samemu byc�  bardzo bogatym, uzyskac�  zgodę ge-
neralnego kontrolera, stwarzac� pozory wielkiej szacownos�ci, zajmowac�
uprzednio stanowiska w biurach skarbowych, piastowac�  funkcję inten-
denta lub miec� udziały w Kompanii Indyjskiej. A przede wszystkim na-
lez/ało zostac�  przyjętym w poczet członko� w samego klubu. Kontrolerzy
generalni,  kto� rzy bezpos�rednio lub pos�rednio powoływali ludzi na te
decydujące stanowiska, kontrolowali tym samym indywidualne kariery,
przygotowując je zawczasu lub zawczasu uniemoz/ liwiając. Dłuz/sza ob-
serwacja poczynan�  kandydata, kto� ry w kon� cu osiągał cel, ukazuje okre-
s�lone działania, oczekiwania,  protekcje, układy,  łapo� wki.  W rzeczywi-
stos�ci Ferme Ge�ne� rale jest czyms�  w rodzaju rodzinnego klanu, w kto� -
rym wciąz/  na nowo krzyz/ują się związki małz/en� skie, stare i nowe powi-
nowactwa”56. Nienawis�c�  w stosunku do leasingobiorców była tak silna,
z/e wielu z nich w czasie rewolucji francuskiej skon� czyło pod gilotyną.

55 Por. B. Brzeziński, Poborcy podatkowi i dzierżawcy podatków w starożytno-
ści, w: W świecie finansów i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna
profesora Jana Głuchowskiego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, Toruń
2010, s. 73–74.

56 F. Braudel,  Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek.
Tom II, tłum. E. D. Żółkiewska, Warszawa 1992, s. 500–501.
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Liczne z�ro� dła, począwszy od staroz/ytnos�ci, zwracają uwagę na
nieludzkie traktowanie poddanych. „W opinii Ammiana Marcellina nie-
nasycona zachłannos�c�  rzymskich urzędniko� w przynosiła więcej niena-
wis�ci niz/  pieniędzy. Podatek nazywa on łupem (praeda) poborco� w”57.
Tacyt stwierdził, z/e ludnos�c� prowincji bardziej protestowała przeciwko
sposobom pobierania niz/  przeciwko podatkom jako takim,  poniewaz/
przemoc była na porządku dziennym: „s�ciąganiu podatko� w towarzyszy-
ły łzy i narzekania, słychac�  było uderzenia bato� w, a najbiedniejszych,
kto� rzy nie mieli nic, torturowano. Matki sprzedawały swoje dzieci, by
zdobyte  w ten  sposo� b  pieniądze  oddac�  poborcom  za  podatki.  Wiele
miast, wyniszczonych podatkami, popadło w ruinę”58. Takie traktowanie
poddanych dotyczyło zwłaszcza ludo� w podbitych, rzymski podatek tri-
butum nie był bowiem pobierany w Rzymie i Italii zamieszkałych przez
wolnych obywateli59.

Bez względu na to, jaki system poboru nalez/nos�ci obowiązywał,
niełatwo było go zreformowac�. Administracja pan� stwowa, choc� zalez/na
od  sprawującego  władzę,  zawsze  posiadała  pewnego  rodzaju  samo-
dzielnos�c�, albo inaczej mo� wiąc, była „odporna” na ingerencje zewnętrz-
ne  do  tego  stopnia,  z/e  reformy  aparatu  skarbowego  podejmowane
przez kolejnych cesarzy na niewiele się zdały: „Wszystkie s�rodki podję-
te  zaro� wno  przez  władzę  cesarską,  jak  i Kos�cio� ł  nie  były  w stanie
uchronic�  drobnych posiadaczy przed bezprawiem i wyzyskiem, totez/
ludnos�c�  w ostatnich wiekach imperium rzymskiego jedynego ratunku
i zmiany sytuacji, skoro stała się ona nie do zniesienia, oczekiwała od
barbarzyn� co� w,  kto� rzy  obalając  panowanie  rzymskie,  uwolniliby  Rzy-
mian od ich własnego pan� stwa, od skorumpowanego aparatu admini-
stracyjnego, kto� rego uzdrowienie okazało się w praktyce niemoz/liwe”60.

57 R.  Kamienik,  Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzym-
skiej w ostatnich wiekach cesarstwa, „Rocznik Lubelski”, 1971, tom XIV, s. 14.

58 Tamże, s. 30.
59 Por. A. Pikulska-Radomska, Fiscus non erubescit. O niektórych italskich po-

datkach rzymskiego pryncypatu, Łódź 2013, s. 105–106.
60 R. Kamienik, Ucisk..., dz. cyt., s. 33.
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2. Definicja podatku i jego cechy istotowe

Wspo� łczes�nie okres� la się podatek jako „s�wiadczenie pienięz/ne
na rzecz podmiotu prawa publicznego, czyli pan� stwa lub samorządu,
jednostronnie przez ten podmiot ustalone, o charakterze ogo� lnym, za-
sadniczym,  bezzwrotnym,  nieodpłatnym i przymusowym”61.  Cechy te
nazywane są „stałymi elementami podatku”62. J. Kaleta precyzuje, z/e po-
datek  pobierany  jest  „na  podstawie  przepiso� w  prawa,  okres� lających
warunki, wysokos�c�  i terminy płatnos�ci”63. Na uwagę zasługuje fakt po-
mijania  w definicjach  przeznaczenia  podatko� w.  Warto  więc  przypo-
mniec� definicję J. B. Saya (1767–1832), kto� ry twierdził, z/e „podatek sta-
nowi tę częs�c�  produktu narodowego, kto� ra z rąk obywateli przechodzi
do rąk rządu dla zaspokojenia konsumpcji publicznych. (...) jest to za-
wsze cięz/ar nałoz/ony na osoby prywatne lub ich zrzeszenia przez wła-
dzę  zwierzchnią:  naro� d  albo  monarchę,  aby  ich  kosztem  dostarczac�
s�rodko� w na cele konsumpcyjne, jakie ta władza uzna za włas�ciwe”64.

Podatki  są  kategoriami  politycznymi  i filozoficznymi,  ekono-
micznymi  i socjologicznymi  oraz  prawnymi.  Są  przedmiotem  badan�
i ustalen�  naukowych, jak ro� wniez/  rezultatem okres� lonej polityki podat-
kowej65. Stąd wynika ich wielowymiarowe oddziaływanie na społeczen� -
stwo. Podstawowym wymiarem podatku jest  sfera ekonomii,  ona za-
wiera jego istotę polegającą na przyjmowaniu częs�ci dochodu narodo-
wego na potrzeby aparatu władzy, w celu realizacji funkcji wewnętrz-
nych i zewnętrznych pan� stwa. Jest więc formą wto� rnego podziału do-
chodu narodowego.  Ekonomia ortodoksyjna protestuje przeciwko ta-

61 W. Wójtowicz, Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 1997, s. 16–17. 
62 Tamże, s. 19.
63 J. Kaleta, Informator budżetowy, Warszawa 1989, s. 52.
64 J.  B.  Say,  Traktat  o ekonomii  politycznej,  czyli  prosty  wykład  sposobu,

w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, tłum. W. Giełżyński,
S. Czernecki, Warszawa 1960, s. 760.

65 Por. C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, War-
szawa 2007, s.  21; Por.  W.  Łączkowski,  Ustrojowe podstawy podatków,
w:  Księga  jubileuszowa  Profesora  Ryszarda  Mastalskiego.  Stanowienie
i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 287.
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kiemu ujęciu, redukując zagadnienie podatko� w jedynie do celo� w eko-
nomicznych, odrzucając funkcje społeczne66.

Wspo� łczes�nie  podatki  pobierane  są  przez  władze  publiczne,
czyli  pan� stwo.  Po  reformie  w 1991 r.  ro� wniez/  władze  samorządowe
uzyskały moz/liwos�c�  czerpania dochodo� w z tego z�ro� dła,  ale w sposo� b
ograniczony i wynikający z ustaw pan� stwowych. Podatek jest s�wiadcze-
niem jednostronnym, a to oznacza, z/e „nie jest ustanawiany i wymierza-
ny w drodze umowy między osobą zobowiązaną do jego zapłacenia,
a pan� stwem lub samorządem na rzecz kto� rego jest on pobierany. Pobie-
ra się go na podstawie władczej, jednostronnej decyzji podmiotu usta-
nawiającego podatek”67. Ustalanie nalez/nos�ci nie moz/e odbywac� się ina-
czej niz/  na mocy ustawy. 

Przepisy prawne wprowadzają przymusowy charakter podat-
ko� w, co w sposo� b jednoznaczny zapisane jest w Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej w art. 84: „Wszyscy jestes�my zobowiązani do ponosze-
nia s�wiadczen�  publicznych – w tym płacenia podatko� w”68. Konstytucja
posługuje się pojęciami o szerokim znaczeniu, takimi jak: „obowiązki
człowieka  i obywatela”,  „cięz/ary  publiczne”,  „s�wiadczenia  publiczne”,
„daniny publiczne”, „podatki” i „opłaty”69. W konsekwencji stosunki po-
datkowe są nie tylko stosunkami ekonomicznymi, ale takz/e stosunkami
prawnymi. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku podatko-
wego władza stosuje dodatkowe kary, sięga takz/e po przymusową egze-
kucję w trybie administracyjnym70. Przymusowos�c�  w sensie szerszym
ma istotny wpływ na z/ycie człowieka, kto� ry dla legalnego uchylania się
od  podatko� w  zmieni  dotychczasowy  sposo� b  osiągania  przychodo� w,
stan i strukturę majątku,  poziom i strukturę konsumpcji,  miejsce za-
mieszkania, stan cywilny i rodzinny, a nawet obywatelstwo. Kaz/dy więc
podatek nałoz/ony na obywateli  ma szerokie oddziaływanie na społe-
66 Por. J. Godłów-Legiędź, Wydajność ekonomiczna a sprawiedliwość, „Anna-

les. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 1998, nr 1, s. 67.
67 W. Wójtowicz, Zarys..., dz. cyt., s. 17.
68 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
69 Por.  A.  Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 17.
70 S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 46.
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czen� stwo, jes�li jest to oddziaływanie zamierzone, mo� wi się o interwen-
cyjnej  funkcji  podatku71.  Niekiedy  sam  podatek  moz/e  nabierac�  cech
kary, dotyczy to zwłaszcza nakładanego na osoby fizyczne 75% podat-
ku od dochodo� w ze z�ro� deł nieujawnionych: „Jedynym co ro� z/ni ten po-
datek od klasycznej kary jest to, z/e jego ustalenie poddane jest pionowi
administracji podatkowej a nie wymiarowi sprawiedliwos�ci”72. 

Ogo� lnos�c� to cecha, kto� ra oznacza, z/e obowiązek podatkowy do-
tyczy kaz/dego podmiotu nalez/ącego do okres� lonej, wyodrębnionej gru-
py.  Nie  moz/e  byc�  wyznaczany  imiennie  i dotyczyc�  tylko  niekto� rych.
Przykładem łamania tej zasady były „domiary” podatkowe, nakładane
uznaniowo przez władze PRL na osoby prowadzące działalnos�c�  gospo-
darczą. Inną cechą podatku jest jego bezzwrotnos�c�, nie jest to bowiem
poz/yczka lecz danina. Raz wpłacona nalez/nos�c� nigdy nie podlega zwro-
towi73. Wyjątkiem jest pomyłkowa wpłata, jednak wtedy nie mamy do
czynienia z nalez/nos�cią z tytułu obowiązku podatkowego.

Włas�ciwos�cią podatku jest jego nieodpłatnos�c�  (nieekwiwalent-
nos�c�), podatnik nie moz/e w zamian dopominac� się z/adnego konkretne-
go s�wiadczenia. To odro� z/nia go od opłaty skarbowej, w przypadku kto� -
rej  obywatel  otrzymuje  w zamian  jakąs�  usługę  w postaci  czynnos�ci
urzędowej. Opłaty skarbowe mogą niekiedy nabierac� cech podatku, gdy
wyznaczona nalez/nos�c�  wydaje się byc�  niewspo� łmierna do otrzymywa-
nego s�wiadczenia. Kwota opłaty jest bowiem ustanawiana arbitralnie
i nie  jest  weryfikowalna przez  rynek74.  Wysokos�c�  obciąz/en�  podatko-

71 Por. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, finanse..., dz. cyt., s. 140–141.
72 G. K.  Walkowski,  System polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wy-

brane zagadnienia. Tom VI, część 2, Bydgoszcz 2011, s. 157.
73 Wyjątkiem był rzymski trybut, który był formą przymusowej pożyczki albo po-

datku na cele wojenne, w zależności od losu wyprawy. Zwycięstwo i zdobycie licz-
nych łupów zwiększało prawdopodobieństwo zwrotu wpłaconej kwoty, choć już
wtedy  władcy  niezbyt  skwapliwie  dotrzymywali  danego  wcześniej  słowa.
Por. A. Pikulska-Radomska, Fiscus..., dz. cyt., s. 42–43. 

74 Taka sytuacja dotyczyła wydania karty pojazdu dla samochodu sprowadzonego
z zagranicy. Niektóre samorządy pobierały za tę czynność 500 zł, gdy rejestracja
pojazdu  „krajowego”  kosztowała  75 zł.  Trybunał  Konstytucyjny  orzekł
(17.01.2006, sygn. akt U 6/04), że różnica ta nie miała odzwierciedlenia w podej-
mowanych procedurach. Uznał opłatę za niezgodną z prawem, co otworzyło dro-
gę do odzyskania nadpłaty 425 zł.
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wych wynika z polityki fiskalnej pan� stwa i przyjętej formy interwencjo-
nizmu pan� stwowego w procedury gospodarcze. 

Kaz/dy podatek jako konstrukcja opiera się na pewnym schema-
cie,  kto� ry  przedstawia  tres�c�  relacji  pomiędzy  związkiem  publiczno-
prawnym  (pan� stwem  czy  tez/  jednostką  samorządu  terytorialnego)
a podmiotem zobowiązanym do zapłaty nalez/nos�ci. W strukturze kaz/ -
dego podatku  moz/na  wyro� z/nic�  ro� wniez/  elementy  zmienne:  podmiot
podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale
podatkowe, warunki płatnos�ci, wyłączenia, zwolnienia i ulgi.

Pojęcie podmiotu jest niejednoznaczne i wymaga dookres� lenia.
Podmiotem czynnym jest  ten,  kto  nakłada  podatek  (pan� stwo,  samo-
rząd).  Podmiotem biernym jest przedsiębiorstwo czy obywatel  zobo-
wiązany do zapłacenia podatku. Częs�ciej jest więc nazywany podatni-
kiem. Obok tego moz/e występowac� płatnik (osoba lub instytucja), kto� ra
pos�redniczy w poborze podatku (np. zakład pracy naliczający i odpro-
wadzający zaliczki od wynagrodzen�  pracowniko� w, notariusz pobierają-
cy  podatek  od  czynnos�ci  cywilnoprawnych).  Pojęciem  zbliz/onym  do
płatnika jest inkasent, kto� ry jedynie pobiera podatek naliczony przez
kogos�  innego, np. samorząd. Znanym przykładem inkasenta jest sołtys
pobierający na rzecz gminy podatek gruntowy.

Za  podstawowy  podmiot  stosunko� w  prawnopodatkowych
uznaje się podatnika. Obarczony jest on obowiązkami: płacenia zobo-
wiązan�  we  włas�ciwej  wysokos�ci,  terminie  i miejscu;  przestrzegania
obowiązko� w rejestracyjnych; ujawniania wszystkich działan�  powodują-
cych powstanie obowiązku podatkowego; przechowywania dokumen-
tacji  podatkowej;  stawiania  się  na  wezwanie  organo� w  skarbowych
i poddawanie się kontrolom podatkowym. Przysługują mu takz/e prawa:
płacenia daniny jedynie w nalez/nej wysokos�ci; korekty deklaracji po-
datkowych; otrzymywania zas�wiadczen�  oraz informacji i interpretacji
w formie pisemnej;  ochrony danych osobowych;  prawo do czynnego
udziału w postępowaniu; terminowego załatwiania spraw przez organy
podatkowe i dotrzymywanie przez nie przepiso� w procesowych, prawo
do zaskarz/ania decyzji i postanowien�  urzędowych75.
75 Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 31.
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Przedmiot podatku to „sytuacja finansowa lub prawna podmio-
tu, z kto� rą prawo wiąz/e powstanie obowiązku podatkowego”76. Chodzi
zatem o ustalenie tytułu, z jakiego podatek winien byc�  zapłacony, np.:
umowa kupna-sprzedaz/y, posiadanie nieruchomos�ci, uzyskanie docho-
du z działalnos�ci gospodarczej. Konkretyzacją przedmiotu opodatkowa-
nia jest ustalenie podstawy opodatkowania i wyraz/enie jej w sposo� b ilo-
s�ciowy lub wartos�ciowy, np.: obszar nieruchomos�ci, wysokos�c� dochodu. 

W momencie ustalania podstawy opodatkowania często docho-
dzi do kumulacji podatkowej. „Moz/e ona miec�  charakter podmiotowy,
kiedy  następuje  sumowanie  w jedną  całos�c�  dochodo� w  okres� lonych
podmioto� w w celach podatkowych oraz przedmiotowy, gdy łączy się
w celach  podatkowych  w jedną  całos�c�  dochody  z ro� z/nych  z�ro� deł”77.
W zalez/nos�ci od ujęcia moz/e byc�  formą fiskalizmu w celu zwiększenia
podatko� w (np. łączenie dochodo� w z ro� z/nych z�ro� deł), lub tez/  moz/e miec�
charakter uprzywilejowania, np. wspo� lne rozliczanie się małz/onko� w.

Z podstawą opodatkowania łączy się kategoria minimum po-
datkowego, uwaz/ana przez A. Gomułowicza i J. Małeckiego za „przejaw
etyki w opodatkowaniu, a zwłaszcza argumento� w polityki socjalnej”78.
Jest to wyłączenie mające na celu zmniejszenie obciąz/enia podatkowe-
go, kto� re jest szczego� lnie istotne dla oso� b osiągających dochody na gra-
nicy lub nawet poniz/ej minimum socjalnego. Dokonuje się albo przez
ustalenie granicznej wielkos�ci podstawy opodatkowania, poniz/ej kto� rej
podatek nie jest  pobierany (taki  model  jest  w Polsce),  lub tez/  przez
okres�lenie  stałej  wielkos�ci,  o kto� rą  podstawa opodatkowania zostaje
zmniejszona. Ten drugi model wprowadza tzw. progresję ukrytą, nawet
w przypadku opodatkowania proporcjonalnego79.

W opozycji  do  podstawy opodatkowania  znajduje  się  ryczałt
podatkowy,  kto� ry  oznacza  wymierzenie  podatku  w ustalonej  z go� ry
kwocie, bez względu na faktyczną wielkos�c�  dochodu. Kwota ta ustalana

76 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1996, s. 77–78.
77 S.  Ogrodnik,  Podatek – zagadnienie ekonomiczne i moralne, Częstochowa

2000, s. 19.
78 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 77–79. 
79 C. Kosikowski, E. Ruśkowski, finanse..., dz. cyt., s. 146.
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jest dla pewnej kategorii podmioto� w w jednakowej wysokos�ci i opiera
się na ustaleniu przybliz/onej i us�rednionej wielkos�ci podstawy opodat-
kowania. Formę tę mogą wybrac�  osoby prowadzące niewielką działal-
nos�c�  gospodarczą. Podstawową jej zaletą jest zwolnienie z obowiązku
prowadzenia  ksiąg  ewidencyjnych  i składania  zeznan�  podatkowych.
W Polsce tę formę opodatkowania, nazywaną „kartą podatkową”, mogą
wybrac�  osoby prowadzące na przykład działalnos�c�  usługową, małą ga-
stronomię, detaliczny handel spoz/ywczy, usługi transportowe, opieku-
jące  się  dziec�mi  i ludz�mi  chorymi,  udzielające  korepetycji.  Odmianą
opodatkowania  ryczałtowego  jest  tzw.  „ryczałt  ewidencjonowany”.
Względem karty podatkowej ro� z/ni  się tym,  z/e ewidencjonowany jest
tylko  przycho� d  i na  jego  podstawie  obliczany  jest  nalez/ny  podatek.
Szczego� łowe przepisy okres� lają limit przychodo� w, do kto� rego ta forma
moz/e byc� stosowana, formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalno-
s�ci gospodarczej. Stosując tę formę, podatnik ma nadal bardzo uprosz-
czoną księgowos�c�, a ponadto forma ta moz/e byc�  zastosowana w więk-
szej ilos�ci przypadko� w niz/  karta podatkowa. 

Typowym  podatkiem  ryczałtowym  jest  obciąz/enie  oso� b  du-
chownych. Jego wysokos�c�  jest uzalez/niona od trzech czynniko� w: spra-
wowanej funkcji,  ogo� lnej liczby mieszkan� co� w oraz wielkos�ci  miejsco-
wos�ci, w kto� rej znajduje się parafia. Na przykładzie tego podatku widac�,
z/e dobo� r kryterio� w nie jest sprawą prostą, a tym samym podatek ry-
czałtowy  moz/e  byc�  dla  podatniko� w  w ro� z/nym  stopniu  dotkliwy80.
W tym przypadku uwzględniana jest łączna liczba oso� b mieszkających
na obszarze parafii,  a nie liczba wiernych pozostających w kontakcie
z parafią. Badania statystyczne pokazują, z/e ro� z/nica ta sięga 45,3 pkt.
proc81. Konstrukcja tego podatku nie uwzględnia tez/  zamoz/nos�ci dane-
go regionu kraju, nie wspominając o czynnikach kulturowych mających
wpływ na ofiarnos�c� wiernych.

80 S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 25.
81 W diecezji tarnowskiej we mszy św. w niedzielę bierze udział średnio 70,1% ludzi,

a w diecezji łódzkiej 24,8%. Por. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Annu-
arium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2015, w: http://www.iskk.pl/ima-
ges/stories/Instytut/dokumenty/AnnuariumStatisticum2015.pdf, wydruk z dnia
16.09.2016, s. 14.
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Elementem zmiennym w strukturze podatku jest stawka podat-
kowa. Według W.  Wo� jtowicz „jest to relacja między wymierzonym po-
datkiem,  a podstawą  opodatkowania”82.  Stawki  wyraz/one  mogą  byc�
kwotowo, gdy podstawa podatku ma postac�  ilos�ciową (np. w podatku
od nieruchomos�ci stawka wyraz/ona jest w kwocie na 1 m2) lub jak jest
najczęs�ciej – procentowo. Nalez/y rozro� z/nic�  stawkę nominalną od real-
nej. Ta pierwsza zawarta jest w odpowiednich aktach prawnych i na jej
podstawie obliczany jest nalez/ny podatek. Ta druga wyraz/a rzeczywistą
relację podatku do podstawy opodatkowania. W przypadku zastosowa-
nia kwoty wolnej lub ulg, stopa realna ulega obniz/eniu. Odwrotne zja-
wisko ma miejsce na przykład wtedy, gdy podatnik nie ma moz/liwos�ci
odliczenia  od  podstawy  opodatkowania  pełnych  koszto� w  uzyskania
przychodu. W czasach wspo� łczesnych stawka podatkowa zawsze doty-
czy indywidualnego podatnika, w przeciwien� stwie do stosowanych w hi-
storii obciąz/en�  o charakterze repartycyjnym83.

Uszeregowany  zbio� r  stawek nazywany  jest  skalą  podatkową.
Moz/e byc�  ona proporcjonalna lub nieproporcjonalna. Skala proporcjo-
nalna posiada stałą stawkę wyraz/oną w procentach, kto� ra bez względu
na wielkos�c� podstawy podatku nie ulega zmianie. Przy zastosowaniu tej
skali osoba o wyz/szych dochodach płaci w ujęciu kwotowym propor-
cjonalnie więcej od tej,  kto� ra zarabia mniej,  a w ujęciu procentowym
płaci  dokładnie tyle samo.  W skali  progresywnej  stawka zmienia  się
wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania.  Moz/e  występowac�  jako
progresja globalna (skokowa), gdy stosowana jest jedna stawka do całej
kwoty, lub – jak jest w Polsce – progresja szczeblowa (ciągła). Ten spo-
so� b obliczania podatku jest trudniejszy, ale dzięki temu kaz/dy odcinek
dochodo� w jest opodatkowany u wszystkich tą samą stawką. W Polsce
docho� d do kwoty 85528 zł84 opodatkowany jest wg stawki 18%, a po-

82 W. Wójtowicz, Zarys..., dz. cyt., s. 25. 
83 Na przykład w Cesarstwie Rzymskim cesarz określał, ile ma wynosić trybut całej

prowincji, następnie do tej oczekiwanej kwoty były dostosowywane obciąże-
nia poszczególnych klas czy grup osób. Por. A. Pikulska-Radomska, Fiscus...,
dz. cyt., s. 43. 

84 W niniejszej pracy przyjęto zasadę, że tam, gdzie nie ma to istotnego wpływu
na treść, wielkości liczbowe oraz walutowe zaokrąglane są do liczb całkowitych.
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wyz/ej tej kwoty wg stawki 32%85. Tak więc potoczne stwierdzenie, z/e
płaci się 32% podatku nie jest prawdą, poniewaz/  aby obliczyc�  realną
stawkę, nalez/y uwzględnic�  kwotę wolną od podatku oraz podatek pła-
cony wg stawki 18%. Odmianami skali nieproporcjonalnej są stawki de-
gresywne  i regresywne.  Ich  istotą  jest  malejące  obciąz/enie  wraz  ze
wzrostem dochodu.  Mogą byc�  zastosowane wtedy,  gdy ustawodawcy
zalez/y  na uruchomieniu lub nasileniu funkcji  stymulacyjnej  podatku.
Obecnie w Polsce te skale nie są stosowane.

Elementem podatku jest zwolnienie, kto� re polega na wskazaniu
przez prawodawcę, „jakie stany faktyczne, prawne lub kto� rzy podatnicy
bezwarunkowo  zwolnieni  są  z zapłacenia  podatku”86.  Ustawodawca
moz/e na przykład wskazac�, z/e podatnicy z tereno� w klęsk z/ywiołowych
przez okres� lony czas zwolnieni będą z obowiązku podatkowego. Pra-
wodawca moz/e takz/e stosowac�  wyłączenie podatkowe, gdy wskazuje
„zaistnienie takiej sytuacji, kto� ra nie podlega opodatkowaniu, mimo ist-
nienia stanu faktycznego, z kto� rym łączy się obowiązek podatkowy”87.
Jednoczes�nie prawodawca formułuje warunki,  kto� re  muszą byc�  speł-
nione, by wyłączenie zastosowac�. Mogą to byc�  losowe szkody w zakła-
dzie  (np.  poz/ar,  powo� dz�)  i waz/ny  interes  społeczny (ocalenie miejsc
pracy). Decyzje o wyłączeniu  podejmowane przez organy skarbowe na
podstawie przepiso� w prawa, stąd potrzeba precyzyjnych zapiso�w, kto� re
ograniczą moz/liwe tendencje korupcyjne.

Prawodawca stosuje takz/e  ulgi  podatkowe,  kto� re polegają na
obniz/eniu podstawy opodatkowania lub samego podatku z okres� lone-
go tytułu.  Z przyczyn ekonomicznych stosowane są wtedy, gdy prawo-
dawcy zalez/y na stymulacji zachowan�  podatniko� w, a przez to osiągnię-
ciu okres� lonych celo� w gospodarczych (np. rozwo� j internetu czy oz/ywie-
nie budownictwa). Ulgi stosowane są tez/  z przyczyn społecznych w celu
ochrony pewnych grup społecznych lub ze względo� w politycznych. Są
więc elementem interwencjonizmu pan� stwa, umoz/liwiającym mu reali-

85 Podatek PIT, stan prawny z roku 2016.
86 G. Szczodrowski, Polski system..., Warszawa 2007, s. 20.
87 S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt, s. 38.
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zację waz/nych zadan�  ekonomiczno-społecznych88.  Mają charakter sty-
mulacyjny, gdyz/  są wyrazem polityki socjalnej pan� stwa w stosunku do
podmioto� w, kto� re znajdują się w trudniejszych niz/  przeciętne warunki
materialne lub są obciąz/one wydatkami na cele uznane przez pan� stwo
za doniosłe społecznie.

W praktyce nie występuje jeden podatek, lecz kilkanas�cie. Hi-
storia ekonomii zna wprawdzie postulowaną przez fizjokrato� w koncep-
cję podatku jedynego, lecz nigdzie jej nie wcielono w z/ycie. „Uznano ją
za utopijną,  a w konsekwencji  odrzucono jako błędną i szkodliwą”89.
Mianem systemu podatkowego okres� la się „ogo� ł podatko� w obowiązują-
cych w danym kraju, stanowiących jednolitą, wewnętrznie zgodną pod
względem prawnym i ekonomicznym całos�c�”90.  Definicja  ta odwołuje
się do stanu idealnego. W praktyce system podatkowy składa się z wie-
lu elemento� w, kto� rych całkowita harmonizacja wydaje się byc� niemoz/li-
wa: ogo� lne ustawy podatkowe oraz normy wykonawcze, prawo admini-
stracyjne, organy podatkowe i organy kontroli, instytucje wspomagają-
ce (np. doradcy podatkowi), informacja podatkowa, tajemnica skarbo-
wa. W sposo� b pos�redni wpływ na kształt i funkcjonowanie systemu po-
datkowego ma takz/e wymiar sprawiedliwos�ci.

88 Por. tamże, s. 39.
89 Por. P. M. Gaudemet, finanse publiczne, tłum. M. Gintowt-Jankowicz, Warsza-

wa 1990, s. 383.
90 H.  Litwińczuk,  Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych,

Warszawa 1994, s. 159.
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3. Funkcje podatków

Funkcje podatko� w rozumie się jako sposo� b oddziaływania na
gospodarkę  kraju,  w powiązaniu  z rezultatami  tego  oddziaływania.
Wszyscy autorzy jako podstawową wymieniają funkcję fiskalną. Pozo-
stałe ujmowane były w ro� z/ny sposo� b, S. Dolata wymienia ponadto funk-
cję gospodarczą,  społeczną i polityczną,  przyjmując za kryterium po-
działu cel, kto� remu ma słuz/yc�  podatek91. Inni autorzy bardziej koncen-
trują się na bezpos�rednim skutku działania podatku wymieniając funk-
cje alokacyjną, stabilizacyjną, redystrybucyjną, stymulacyjną, informa-
cyjną, ewidencyjno-kontrolną.

Podatki  stanowią  finansową  podstawę  działalnos�ci  pan� stwa.
Wspo� łczes�nie wzrosło jego znaczenie, poniewaz/  przeszło od spełniania
jedynie funkcji słuz/ebnych do aktywnej interwencji na polu gospodar-
czym i społecznym. Miarą tego „zaangaz/owania” jest stosunek wielkos�ci
budz/etu pan� stwa do wypracowanego w danym roku produktu krajowego
brutto, w Polsce ten wskaz�nik wynio� sł w 2015 roku 44%92. Funkcja fiskal-
na jest więc najwaz/niejsza, wpływy podatkowe zapewniły 259,67 mld zł,
tj. 90% wszystkich przychodo� w budz/etu pan� stwa polskiego. Pozostałe
dochody  to  dzierz/awa,  dywidenda  z przedsiębiorstw  pan� stwowych,
zysk NBP, prywatyzacja, grzywny i mandaty, spadki i darowizny na rzecz
skarbu pan� stwa, dotacje z UE93. Tak duz/y udział dochodo�w podatkowych
w budz/ecie pan� stwa sprawia, z/e pan� stwo stara się opodatkowac� obywateli

91 S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 55–56.
92 Wśród państw rozwiniętych najniższy wskaźnik jest w Australii 27%, najwyższy

w Belgii 60%. Procent ten ukazywany jest obrazowo jako Dzień Wolności Podat-
kowej, w 2015 r. wyznaczony był na 11 czerwca. Oznacza to, że do tego dnia oby-
watele pracują na „zasilenie” budżetu państwa, Por. A. Sadowski, K. Zubelewicz,
Dzień  Wolności  Podatkowej  2015.  Podatki  jako  narzędzie  dyskryminacji
pracy i źródło bezrobocia, Warszawa 2015, s. 3.

93 J. Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Warszawa
2009, s. 141–142. Statystyki dochodów budżetu państwa wg danych Rady Mini-
strów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 r. Tom I, Warszawa 2016, w: http://www.mf.gov.pl/docu-
ments/764034/5668717/20160727_Sprawozdanie_za_okres_od_1_stycznia_
do_31_grudnia_2015_Tom_I_i_II.zip, wydruk z dnia 14.09.2016, s. 7.
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w sposo� b skuteczny, uz/ywając do tego ro� z/nego rodzaju podatko� w, a ob-
ciąz/enia kwotowe są znaczne.

Przy  takim poziomie  obciąz/enia  finansowego obywateli  real-
nym niebezpieczen� stwem staje się fiskalizm. Jest on zjawiskiem nega-
tywnym i stanowi zagroz/enie dla działalnos�ci gospodarczej. Istnieje bo-
wiem granica obciąz/enia, kto� ra nie prowadzi do podwyz/szenia realnego
dochodu,  natomiast  destabilizuje  ekonomiczne  podstawy  pan� stwa
i społeczen� stwa. Zalez/nos�c�  ta wyraz/ana jest w postaci krzywej Laffera:
przy stopie podatkowej ro� wnej 0% i 100% dochody budz/etu wynoszą
zero. Jes� li stopa podatkowa ros�nie, wzrastają dochody budz/etowe, lecz
tylko do pewnego punktu. Okres� lany jest on jako punkt M, czyli jest to
ta stawka, kto� ra zapewnia najwyz/sze dochody. Jes� li stawka podatku bę-
dzie nadal wzrastała, dochody budz/etu będą malały, dlatego z/e ludzie
będą mniej pracowali oraz coraz bardziej ukrywali swoje dochody94. 

Niebezpieczen� stwem fiskalizmu jest uderzenie w kapitał finan-
sowy i gospodarczy. Skutkiem tego jest spadek produktywnos�ci, a tym
samym zmniejszenie się wpływo� w finansowych w przyszłos�ci. „Prawo-
dawca, kto� ry przestrzega nakazu zachowania z�ro� dła podatkowego, nie
będzie stosował podatko� w o działaniu konfiskacyjnym”95.  S. Ogrodnik
uwaz/a,  z/e  systemy podatkowe nie zawsze w wystarczającym stopniu
uwzględniają interes ekonomiczny podatniko� w i następuje zatarcie gra-
nicy między funkcją fiskalną a fiskalizmem96.

Funkcja fiskalna jest pierwszoplanowa, poniewaz/  nalez/y do na-
tury opodatkowania. Nie wszyscy autorzy zgadzają się z poglądem, z/e
podatki mogą i powinny pełnic�  ro� wniez/  inne funkcje, postulują, aby re-
alizowac�  je za pomocą odmiennych narzędzi niz/  podatkowe. Opinia ta
nie uwzględnia faktu, z/e podatek nie jest neutralny wobec sfery spo-
łecznej i gospodarczej, chodzi zatem o to, aby o� w wpływ był s�wiado-
mie akceptowany. Nie nalez/y więc pomijac�  pozafiskalnych celo� w opo-
datkowania, choc�  zasadnicze znaczenie ma funkcja fiskalna. „Podatek,

94 Por. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, tłum. M. Rusiński,
Z. Wolińska, Warszawa 1996, s. 275.

95 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 117. 
96 Por. S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt, s. 58–59.
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kto� ry nie pełni tej funkcji powinien byc� wyeliminowany z systemu po-
datkowego”97.

Drugą  funkcją  podatko� w  jest  funkcja  gospodarcza,  kto� ra  ma
miejsce  wtedy,  gdy pan� stwo uz/ywając  systemu podatkowego,  bezpo-
s�rednio  ingeruje  w system  gospodarczy  (funkcja  stymulacyjna).  Od-
działywanie to moz/e byc�  globalne i posłuz/yc�  do zmniejszenia siły na-
bywczej tj. s�ciągnięcia nadwyz/ki inflacyjnej lub zwiększenia siły nabyw-
czej (funkcja stabilizacyjna). W przypadku oddziaływania selektywne-
go pan� stwo moz/e pos�rednio wpływac�  na alokację czynniko� w produkcji
(funkcja alokacyjna), na przykład poprzez wspomaganie innowacyjno-
s�ci, inwestycje proekologiczne, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie do
oszczędzania, przeznaczania s�rodko� w na budownictwo mieszkaniowe.
Funkcja ta zyskała na znaczeniu od czaso� w Johna Maynarda Keynesa
(1883–1946). W przeciwien� stwie do ekonomii klasycznej był on zwo-
lennikiem aktywnej roli pan� stwa i uwaz/any jest za two� rcę interwencjo-
nizmu. Jego mys�l sprawiła, z/e oczekiwania i wymagania wobec podatku
wzrosły. „Powszechnie zaczęto uwaz/ac�, z/e podatki powinny byc�  wyko-
rzystywane przez pan� stwo do oddziaływania na koniunkturę. Funkcja
stabilizacyjna podatko� w zaczęła odgrywac�  coraz większą rolę”98. Pan� -
stwo oddziałuje na gospodarkę takz/e przez inwestycje w infrastrukturę
oraz przez działanie spo� łek nalez/ących do skarbu pan� stwa. Jest to redy-
strybucja w pewne obszary przedmiotowe czy tez/  geograficzne. 

Ustawodawca musi takz/e pamiętac�, z/e funkcja motywująca po-
trafi działac�  w przeciwnym kierunku. Zbyt wysokie obciąz/enie osłabia
motywację do pracy i hamuje przedsiębiorczos�c�.  Jest  to przekonanie
97 B. Ciupek, Zasada sprawiedliwości wobec fiskalnej funkcji podatku, w: O nowy

ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Warszawa 2007, s. 185. W dys-
kusji na temat ograniczenia handlu w niedzielę pojawiła się propozycja, aby
wprowadzić  „podatek  niedzielny”,  który  sprawiłby,  że  handel  w ten dzień
stałby się nieopłacalny. Wydaje się, że tego typu ograniczenia powinny być
wprowadzone za pomocą innych środków, na przykład kodeksu pracy, a nie
„tylnymi drzwiami” przez ustawy podatkowe. Por.  P.  Król,  Wolne niedziele
są potrzebne! Nie można zmuszać ludzi do przepracowywania się!, https://
www.fronda.pl/a/ks-krol-dla-frondapl-praca-moze-byc-efektywna,6
2049.html, wydruk z dnia 6.112016.

98 A. Krajewska, Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, Warsza-
wa 2004, s. 53.
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wspo� łczesnych neoliberalisto� w, kto� rzy w latach osiemdziesiątych XX w.
doprowadzili  w USA  do  znacznego  zmniejszenia  podatko� w.  Według
nich obniz/enie  obciąz/en�  podatkowych  działa  motywująco,  jest  takz/e
waz/ne z punktu widzenia dochodo� w budz/etu. R. Gwiazdowski uzasad-
nia ten pogląd wyliczeniem, z/e choc� obniz/enie podatko� w moz/e w kro� t-
kim czasie spowodowac� spadek wpływo� w, pobudza jednak gospodarkę,
skutkiem czego jest oz/ywienie gospodarcze i wyz/sze wpływy w dłuz/-
szej  perspektywie.  Poro� wnuje to  do „s�więtej  zasady” z handlu:  mały
zysk jednostkowy razy duz/e obroty – duz/y zysk całkowity99.

Trzecią funkcją podatko� w jest funkcja społeczna. Przez nią pan� -
stwo  realizuje  zadania  społeczne,  do  kto� rych  trzeba  zaliczyc�  przede
wszystkim słuz/bę zdrowia, edukację, ubezpieczenia społeczne. Groma-
dząc okres� lone s�rodki  pienięz/ne w budz/ecie,  dokonuje następnie ich
podziału na ro� z/ne zadania i podmioty w pan� stwie (funkcja redystrybu-
cyjna). A. Krajewska uwaz/a, z/e „redystrybucja wiąz/e się ze s�wiadomym
kształtowaniem pewnych wielkos�ci ekonomicznych na poziomie odbie-
gającym od wynikającego z działania wolnego rynku.  Wybo� r taki jest
ro� wnoznaczny z odchodzeniem od wymogo� w efektywnos�ci ekonomicz-
nej.  Z tego  względu  redystrybucyjna  funkcja  podatko� w,  chociaz/  nie-
zbędna i powszechnie wykorzystywana,  budzi wiele emocji  i kontro-
wersji”100. Dotyczą one nie tylko samej idei regulacji podziału dochodu
społecznego, ale takz/e skutecznos�ci systemu podatkowego w osiąganiu
celo� w pozafiskalnych. Podobnie jak w przypadku funkcji gospodarczej,
oddziaływanie moz/e miec�  charakter ogo� lny lub selektywny. „Oddziały-
wanie globalne wyraz/a się w zastąpieniu przemocy podatkami w celu
wyro� wnania niero� wnos�ci  społecznych”101.  Cel  ten jest  osiągany przez
większe obciąz/enie majątku oso� b zamoz/nych, skale progresywne, do-
datkowe opodatkowanie artykuło� w luksusowych. Takim działaniom to-
warzyszą zazwyczaj ulgi i zwolnienia dla oso� b o niewielkich dochodo� w,
niz/sze  podatki  na artykuły  pierwszej  potrzeby.  Oddziaływanie  selek-
tywne to preferencje dla  okres� lonych grup społecznych lub przeciw-

99 R. Gwiazdowski, Ekonomiczny aspekt opodatkowania, Warszawa 2004, s. 41–43.
100 A. Krajewska, Podatki..., dz. cyt., s. 51–52.
101 Por. S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 56.
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działanie zjawiskom uznawanym za niepoz/ądane (np.  wysoka akcyza
na alkohol i wyroby tytoniowe).

Funkcja  polityczna podatko� w nie jest  zazwyczaj  wymieniana,
poniewaz/  jest  wkomponowana  w funkcje  ekonomiczne  i społeczne.
Warto ją jednak wyodrębnic�, poniewaz/  podatki słuz/ą jako narzędzie re-
alizacji programo� w politycznych. Zasadniczo nie ma kampanii wybor-
czej, w kto� rej nie pojawiałoby się hasło obniz/ki czy chociaz/  uproszcze-
nia podatko� w. W konsekwencji podejmowane przez rządzących zmiany
w systemie podatkowym nie zawsze wynikają z mocnych przesłanek,
uwzględniających ro� z/norodnos�c� czynniko� w i długofalową perspektywę,
lecz bardziej z doraz�nych celo� w politycznych. Z drugiej strony wiele po-
stulato� w dotyczących koniecznych reform nie jest realizowanych, gdyz/
groziłoby  to  niezadowoleniem  poszczego� lnych  grup  intereso� w.  Tak
więc  kaz/da  zmiana  w systemie  podatkowym ma  ro� wniez/  swoje  od-
zwierciedlenie  w opiniach  i nastrojach  społecznych.  Wydaje  się,  z/e
w czasach panowania demokracji nalez/ałoby zwro� cic�  baczniejszą uwa-
gę na to, w jaki sposo� b doraz�ne interesy poszczego� lnych partii wpływa-
ją na kształt systemu podatkowego.

Funkcja  informacyjna  polega  na tym,  z/e  statystyczna  analiza
pozyskiwanych podatko� w i s� ledzenie zmian dostarcza danych makro-
ekonomicznych na temat przebiegu proceso� w gospodarczych i sytuacji
ekonomicznej podmioto� w. Na przykład wzrost zaległos�ci podatkowych
w sektorze przedsiębiorstw jest sygnałem pogarszającej się koniunktury.

Ro� z/norodnos�c�  realizowanych przez  podatki  funkcji  doprowa-
dza do konflikto� w między nimi.  Stąd potrzebna jest  gradacja funkcji,
czyli  uporządkowanie  ich  według  waz/nos�ci  i zapewnienia  im  we-
wnętrznej spo� jnos�ci. Hierarchizacja ta powinna się dokonac� na podsta-
wie  jasno  okres� lonej  polityki  finansowej  pan� stwa.  W zalez/nos�ci  od
uwarunkowan�  fiskalnych i pierwszen� stwa celo� w moz/na podjąc�  pro� by
nadania poszczego� lnym podatkom najbardziej odpowiedniego charak-
teru. Poglądy na temat pierwszen� stwa okres� lonych funkcji są rozbiez/ne,
kaz/da ma swoich zwolenniko� w.
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Ekonomia klasyczna zgadzała się jedynie na cel fiskalny, uzna-
jąc neutralnos�c�  za nadrzędną cechę. Według niej inne cele gospodarcze
i społeczne pan� stwo powinno realizowac�  s�rodkami pozapodatkowymi.
Zwolennicy tej koncepcji uwaz/ają, z/e poprzestanie na funkcji fiskalnej
nie tylko radykalnie upros�ci  system podatkowy, ale takz/e spowoduje
ustalenie podatko� w na optymalnym poziomie. Pro� ba realizacji podatka-
mi innych celo� w niz/  fiskalne powoduje skomplikowanie systemu podat-
kowego, jego mniejszą efektywnos�c�, stwarza warunki do przestępczo-
s�ci  podatkowej.  Kolejny  pogląd  akcentuje  cele  gospodarcze.  Według
niego gospodarka stanowi podstawę rozwoju kaz/dego pan� stwa, a tym
samym  warunkuje  moz/ liwos�c�  działan�  społecznych.  Stanowisko  spo-
łeczne nadaje pierwszen� stwo włas�nie tej funkcji, za cel podaje polep-
szanie  warunko� w  bytu  ludnos�ci  i tworzenia  bardziej  nowoczesnych
struktur społecznych102.  Szczego� lna  trudnos�c�  w ustaleniu  pierwszen� -
stwa funkcji ma miejsce w momencie problemo� w gospodarczych pan� -
stwa, na przykład znacznego długu publicznego czy wysokiej inflacji.
W praktyce wspo� łczesne systemy podatkowe realizują wszystkie wyz/ej
wymienione funkcje,  oczywis�cie  w ro� z/nym zakresie.  Przez to system
podatkowy, choc�  wielokrotnie jest to niedostrzegane, ma duz/y wpływ
na funkcjonowanie z/ycia gospodarczego, społecznego i politycznego.

4. Specyfika polskiego systemu podatkowego

Obecny system podatkowy obowiązuje  od początku lat  dzie-
więc�dziesiątych XX wieku i wiązał się ze zmianą ustroju gospodarczego.
W swym kształcie został upodobniony do innych systemo� w obowiązu-
jących  w Europie.  Ws�ro� d  najwaz/niejszych  zmian  nalez/y  wymienic�
wprowadzenie podatku dochodowego od oso� b fizycznych (PIT – Perso-
nal Income Tax), podatku dochodowego od oso� b prawnych (CIT – Cor-
porate Income Tax), oraz podatku od towaro� w i usług (VAT – Value Ad-
ded Tax ). Pozostałe podatki to akcyza, podatek od czynnos�ci cywilno-
prawnych, podatek od spadko� w i darowizn, podatki lokalne (od nieru-
chomos�ci,  s�rodko� w  transportu),  podatek  rolny  oraz  les�ny.  Integracja

102 Por. tamże, s. 58–59.
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z Unią Europejską w 2004 r. wymagała jeszcze s�cis� lejszego dostosowa-
nia przepiso� w podatkowych do wymagan�  wspo� lnoty.

A. Podatek od oso� b fizycznych103

Podatek ten jest podatkiem bezpos�rednim, zwyczajnym i obli-
gatoryjnym. Ma charakter dochodowy i jest s�wiadczeniem osobistym.
Jego konstrukcja oparta jest na dwo� ch zasadach: powszechnos�ci i ro� w-
nos�ci. Oznacza to, z/e jego płatnikiem jest kaz/da osiągająca docho� d oso-
ba fizyczna, a wszyscy podatnicy, uzyskujący jednakowe dochody, są tak
samo przez tę ustawę traktowani.

Przedmiotem  podatku  jest  docho� d  uzyskiwany  przez  osoby
fizyczne wymieniony w art. 10 ustawy (m.in. praca najemna, praca wy-
konywana  samodzielnie,  emerytury,  renty,  działalnos�c�  gospodarcza,
przychody z autorskich i innych praw majątkowych np.  z najmu lub
dzierz/awy). Opodatkowaniu nie podlega wiele przychodo� w wymienio-
nych w art. 21 (ponad 100 pozycji), kto� re moz/na zaliczyc�  do trzech ro-
dzajo� w: przychody o charakterze socjalnym, okres�lone s�wiadczenia pra-
cownicze oraz odszkodowania.

Podatek od oso� b fizycznych jest podatkiem progresywnym: do-
cho� d do wysokos�ci 85528 zł opodatkowany jest wg stawki 18%, a po-
wyz/ej tej kwoty wg stawki 32%. Występuje ponadto kwota zmniejszają-
ca podatek w wysokos�ci 556,02 zł, co w praktyce oznacza to, z/e do pła-
cenia tego podatku zobowiązani są wszyscy, kto� rzy w ciągu roku zaro-
bili więcej niz/  3091 zł (tzw. kwota wolna od podatku). 

Ws�ro� d obowiązujących ulg nalez/y wymienic�  w pierwszej kolej-
nos�ci  wprowadzoną  w 2007 r.  ulgę  prorodzinną,  kto� ra  wynosi
1112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, na kolejne jest jeszcze większa.
Ulga rozliczana jest na miesiące za kto� re przysługuje, kwota ta odlicza-
103 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od

osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.); ustawa z dnia 20 listo-
pada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Opis dokony-
wany w niniejszej pracy ma jedynie charakter poglądowy. Z tego względu zawiera
uproszczenia i nie może być źródłem wiedzy na temat szczegółowych przepisów
podatkowych. O ile nie podano inaczej, kwoty według stanu z 2015 r.
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na jest od podatku104. Obowiązują takz/e ulgi na internet, z tytułu daro-
wizny na cele poz/ytku publicznego i kultu religijnego, rehabilitacji oso-
by niepełnosprawnej, kto� re pomniejszają kwotę uzyskanego dochodu.

Pobo� r podatku dokonywany jest w sposo� b zaliczkowy. W przy-
padku umo� w o pracę uiszczane są one co miesiąc przez płatnika (za-
kład  pracy),  kto� ry  ma  obowiązek  poinformowania  pracownika  o ich
wysokos�ci.  W innych  przypadkach  podatnik  musi  osobis�cie  wyliczyc�
i wpłacic�  zaliczkę. Na kaz/dym ciąz/y obowiązek rozliczenia podatku do
30. kwietnia następnego roku.  Aby obliczyc�  nalez/ną kwotę,  podatnik
musi od kaz/dego swojego przychodu odjąc�  koszty jego uzyskania i tak
obliczone dochody zsumowac�.  Następnie od dochodu odejmowane są
składki na ubezpieczenia społeczne. Podatnik moz/e od podstawy opo-
datkowania odliczyc� przysługujące mu ulgi i na podstawie obowiązują-
cej skali, uwzględniając kwotę wolną, obliczyc� nalez/nos�c�. Od tak wstęp-
nie obliczonej daniny odejmuje się jeszcze częs�c�  opłaconych składek
zdrowotnych,  a następnie  moz/e  byc�  odjęta  ulga  prorodzinna.  W ten
sposo� b oblicza się nalez/ną kwotę podatku. W kolejnym kroku poro� wnu-
je się ją z wielkos�cią wniesionych zaliczek. W przypadku nadpłaty uzy-
ska się zwrot, a jes� li wpłacona kwota była zbyt niska, musi podatnik do-
konac� dopłaty. Zeznanie podatkowe musi byc� dostarczone do włas�ciwe-
go  dla  swojego  miejsca  zamieszkania  Urzędu  Skarbowego  osobis�cie,
pocztą lub przez internet. 

Osoby fizyczne, kto� re prowadzą działalnos�c�  gospodarczą, mogą
skorzystac�  z uproszczonych  form  opodatkowania,  do  kto� rych  nalez/y
karta  podatkowa oraz ryczałt  od przychodo� w ewidencjonowanych105.
Księz/a  proboszczowie  oraz  wikariusze  płacą  zryczałtowany  podatek
dochodowy od przychodo� w oso� b duchownych.

Osoby fizyczne zobowiązane są takz/e do płacenia podatko� w od
dochodo� w kapitałowych (tzw. podatek Belki). Płacony jest na trzy ro� z/ -
ne sposoby: z zysku spo� łek kapitałowych niebędących osobą prawną na

104 Analogicznie jak w poprzednim przypadku oznacza to, że na każde dziecko przy-
pada 514 zł miesięcznie nieopodatkowanego dochodu.

105 Przepisy określają formy działalności oraz limity dochodów, kiedy dane formy
mogą być zastosowane.
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zasadach ogo� lnych jako kolejny przycho� d,  od zbycia papiero� w warto-
s�ciowych w formie dodatkowego formularza, od odsetek lokat, fundu-
szy  inwestycyjnych  itp.  prowadzonych  przez  instytucje  finansowe
w formie ryczałtu,  gdzie płatnikiem staje się dana instytucja.  Stawka
podatku wynosi 19%. 

W 2015 r.  wpływy z tytułu podatku od oso� b fizycznych stano-
wiły 16% wszystkich dochodo� w podatkowych budz/etu pan� stwa106.

B. Podatek od oso� b prawnych107

Osoby prawne rozliczają się z osiągniętego dochodu na podsta-
wie odrębnych przepiso� w niz/  osoby fizyczne. Podatek od oso� b praw-
nych nie ma charakteru osobistego, obowiązuje w nim tylko jedna staw-
ka w wysokos�ci 19%. Opodatkowany jest docho� d bez względu na ro-
dzaj z�ro� deł przychodu, czyli  nadwyz/ka przychodo� w nad kosztami ich
uzyskania. Jez/eli wykazano stratę, moz/na ją rozliczyc�  w kolejno po so-
bie następujących pięciu latach podatkowych. Ustalenie dochodu doko-
nuje się na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej, kto� rą po-
datnicy zobowiązani są prowadzic�  w sposo� b zapewniający okres� lenia
wysokos�ci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokos�ci na-
lez/nego podatku za rok podatkowy, a takz/e do uwzględnienia w ewi-
dencji s�rodko� w trwałych oraz wartos�ci niematerialnych i prawnych in-
formacji  niezbędnych do obliczenia  wysokos�ci  odpiso� w amortyzacyj-
nych. „Poro� wnując go z podatkiem od oso� b fizycznych, moz/na uznac� go
za konstrukcję  prostszą  i klarowniejszą,  chociaz/  podatnikom analiza
tres�ci zawartych w ustawie, a przede wszystkim ich interpretacja, przy-
sparza juz/  od kilkunastu lat wielu problemo� w”108. 

106 Statystyka dochodów budżetu państwa na podstawie: Rada Ministrów,  Spra-
wozdanie..., dz. cyt., s. 7. 

107 Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). „Osoby prawne to taka jed-
nostki organizacyjne, która mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikają-
cych z prawa cywilnego. Posiadanie osobowości prawnej wynika bezpośrednio
z ustawy lub z faktu wpisania jednostki do rejestru prowadzonego w trybie okre-
ślonym innymi ustawami”. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 149.

108 W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 148.
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W 2015 r. wpływy z tytułu podatku od oso� b prawnych stanowi-
ły 9% wszystkich dochodo� w podatkowych budz/etu pan� stwa.

C. Podatek od towaro� w i usług109

Podatek ten zastąpił w 1993 r.  podatek obrotowy, kto� ry stano-
wił procent ceny towaru lub usługi. Obecnie obowiązuje podatek VAT,
kto� ry jest pobierany przez sprzedawcę towaru lub usługi na kaz/dym
etapie produkcji i dystrybucji, z prawem jego odliczenia dla kolejnych
etapo� w i bez takiego prawa przez odbiorco� w, kto� rych moz/na nazwac�
konsumentami kon� cowymi. Konstrukcja tego podatku ma więc na celu
stworzenie takiego mechanizmu, w kto� rym cięz/ar podatku nie będzie
odczuwalny na etapie wytwo� rczym. W praktyce oznacza to, z/e produ-
cent  kupując  niezbędne  materiały,  towary  i usługi,  odlicza  zawarty
w ich cenie podatek VAT, a samemu nalicza podatek od wartos�ci sprze-
danego przez siebie wyrobu, towaru lub usługi. Ostatecznie płaci poda-
tek od ro� z/nicy sprzedaz/y i zakupu (czyli dodanej przez siebie wartos�ci).
Taka konstrukcja sprawia, z/e cięz/ar tego podatku przerzucany jest osta-
tecznie na odbiorcę kon� cowego, czyli konsumenta110.

Ze względu na swo� j charakter podatek ten musi byc�  s�cis� le do-
stosowany do prawodawstwa Unii Europejskiej, znowelizowana ustawa
obowiązuje od maja 2004 roku. K. Wyrzykowski stwierdził, z/e „ustawa
ta jest najczęs�ciej interpretowanym aktem prawa w Polsce, a wydawane
interpretacje są najczęs�ciej sprzeczne”111. 

Podstawą opodatkowania podatkiem od towaro� w i usług jest
obro� t, a przepisy ustawy okres� lają moment powstania obowiązku po-
datkowego w sposo� b bardzo szczego� łowy. Jest on bowiem uzalez/niony

109 Podstawa prawna:  ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów
i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

110 Podatek VAT miał na celu wyeliminowanie słabości występującego w historii
podatku obrotowego, gdzie każda transakcja była obciążona określoną dani-
ną. Ograniczał on rozwój przemysłu, ponieważ każde wydłużenie łańcucha
kooperantów powodowało wzrost skumulowanego w danym towarze podatku.

111 W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 159.
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nie  od  prowadzonej  działalnos�ci,  lecz  kaz/dej  dostawy  towaru  i wy-
s�wiadczenia usługi (art. 7).

Od 1 stycznia 2011 r.  obowiązują nowe stawki podatku VAT,
podstawowa  została  ustalona  na  23%.  Ponadto  dla  częs�ci  towaro� w
i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy (187 pozycji) istnieje
stawka obniz/ona 8%, dla 35 pozycji z załącznika 10 stawka 5%, a 46
jest zwolnionych z podatku. 

Podatek  VAT  jest  rozliczany  na  podstawie  prowadzonej  ewi-
dencji  sprzedaz/y  i zakupo� w  i w oparciu  o sporządzoną  deklarację.
Mimo tego, z/e VAT uznawany jest za podatek najbardziej skomplikowa-
ny w rozliczeniu, uwaz/any jest za rozwiązanie nowoczesne i to on wy-
znacza kierunek zmian w strukturze systemo� w podatkowych. Z punktu
widzenia konsumenta jest  najprostszy do zapłacenia, nie wymaga od
niego z/adnego działania. Z kolei z punktu widzenia budz/etu pan� stwa
jest  podatkiem,  kto� ry  zapewnia  największe  wpływy.  W 2015 r.  jego
udział wynio� sł 43% wszystkich dochodo� w podatkowych.

D. Podatek akcyzowy112

Akcyza jest podatkiem pos�rednim, konsumpcyjnym i obok po-
datku VAT jest drugim najwaz/niejszym z�ro� dłem dochodo� w dla budz/etu.
W 2015 r.  wpływy z tego tytułu stanowiły 22% wszystkich dochodo� w
podatkowych.  Akcyza  cechuje  się  duz/ą  wydajnos�cią  (skutecznos�cią)
fiskalną,  łatwos�cią poboru,  zmniejszeniem dysproporcji  majątkowych
przez obciąz/enie towaro� w luksusowych113.  Płacona jest  przez produ-
centa lub importera danego produktu,  de facto w całos�ci wliczana jest
w cenę  towaru,  następuje  zjawisko  przerzucalnos�ci.  Tak  więc  cechą
tego podatku jest  ro� wniez/  to,  z/e  konsument nabywający produkt nie
wie, ile płaci podatku akcyzowego114. 

W odro� z/nieniu od podatku VAT akcyza ma charakter selektyw-
ny i dotyczy tylko wybranych produkto� w, a tym samym jest ona skiero-

112 Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
nr 29, poz. 257 ze zm.).

113 Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 171.
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wana do okres� lonych nabywco� w. W Polsce akcyzą obłoz/one są wyroby
alkoholowe,  tytoniowe,  produkty  energetyczne  (energia  elektryczna,
paliwa, węgiel), a takz/e samochody. Stawka podatku wyraz/ona jest za-
zwyczaj  kwotowo  (np.  1540 zł  plus  opłata  paliwowa  129,41  zł  za
1000 litro� w benzyn silnikowych, 20 zł za MWh prądu), lub procentowo
(dla samochodo� w osobowych o pojemnos�ci silnika powyz/ej 2000 cm3 –
18,6%, oraz 3,1% dla pozostałych).

E. Podatek od gier115

Podatek ten dotyka wąską grupę podatniko� w, a więc jego udział
w dochodach budz/etu pan� stwa jest  niewielki.  W 2015 roku wpływy
z tego  podatku  stanowiły  0,5% wszystkich  dochodo� w  podatkowych.
Jest to typowy podatek przychodowy, co oznacza, z/e naliczany jest od
obrotu. Płacony jest przez te podmioty, kto� re na podstawie uzyskanych
koncesji organizują gry losowe (takz/e kasyna i automaty), loterie, za-
kłady wzajemne. Stawki w podatku zalez/ą od rodzaju działalnos�ci i wy-
noszą od 2,5 do 50%.

F. Podatek od czynnos�ci cywilnoprawnych116

Podatek ten został wprowadzony w 2000 r.  w celu oddzielenia
go od opłaty skarbowej. Jest podatkiem bezpos�rednim, dotyczy gło� wnie
przenoszenia praw majątkowych oraz własnos�ci rzeczy. 

Sprzedaz/  nieruchomos�ci i mieszkan�  obłoz/ona jest podatkiem w
wysokos�ci  2%,  przeniesienie  innych  praw  majątkowych  1%,  umowa
poz/yczki 2%, ustanowienie hipoteki 0,1%. Płatnikiem podatku jest na-

114 Cena 1 litra paliwa zawiera 1,67 zł akcyzy i opłaty paliwowej. Jeśli litr benzyny na
stacji sprzedawany jest po 4,50 zł, to podatek VAT wynosi 84 gr. Łącznie podatki
wyniosą 2,51 zł i będą stanowić 56% ceny paliwa. W przypadku mocnych alkoholi
ten wskaźnik jest jeszcze wyższe, ponieważ podatki stanowią ok. 2/3 ceny goto-
wego produktu. 

115 Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
nr 201, poz. 1540 ze zm.).

116 Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cy-
wilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.).
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bywca rzeczy (w zakresie umo� w sprzedaz/y), a jes� li czynnos�c� zawierana
jest w formie aktu notarialnego, płatnikiem staje się notariusz. Obowią-
zek zapłaty podatku od czynnos�ci cywilnoprawnych jest solidarny. Jez/e-
li  jedna ze wskazanych stron nie wywiąz/e się z obowiązku, to Urząd
Skarbowy moz/e wskazac� kaz/dą stronę transakcji do zapłaty tego podatku.

Podatek od czynnos�ci cywilnoprawnych stanowi docho� d gmin.
W 2015 r. miasto Krako� w uzyskało z tego tytułu 65,75 mln zł, co stano-
wiło 1,6% wszystkich dochodo� w117.

G. Podatek od spadko� w i darowizn118

Podatek ten dotyczy oso� b fizycznych, jest podatkiem majątko-
wym i związany jest z przyrostem masy majątkowej z tytułu otrzyma-
nia spadku lub darowizny. Cechą charakterystyczną tego podatku jest
jego  konstrukcja  oparta  na  zasadzie  podziału  podatniko� w  na  grupy,
gdzie kryterium stanowi stopien�  pokrewien� stwa. Do pierwszej nalez/ą
najbliz/si  członkowie rodziny:  małz/onkowie,  zstępni,  wstępni,  a takz/e
pasierbowie,  zięc�,  synowa,  rodzen� stwo,  ojczym,  macocha i tes�ciowie.
Do drugiej  grupy nalez/y  dalsza rodzina (szczego� łowe stopnie pokre-
wien� stwa  wyjas�nia  ustawa),  a do  trzeciej  inni  nabywcy.  Darowizny
otrzymane w najwęz/szej  grupie stopnia pokrewien� stwa (art.  4a,  tzw.
grupa „0”) co do zasady korzystają ze zwolnienia podatkowego pod wa-
runkiem zadeklarowania otrzymanego mienia do urzędu skarbowego
w nieprzekraczalnym po� łrocznym terminie od jego nabycia oraz speł-
nienia okres�lonych warunko� w.

W konstrukcji podatku nalez/y zwro� cic� uwagę na podstawę opo-
datkowania, kto� rą jest tzw. czysta wartos�c�, czyli po potrąceniu długo� w
i innych cięz/aro� w związanych z otrzymaną rzeczą, pod warunkiem, z/e
dany spadek jest przyjęty przez spadkobiercę. Podstawę opodatkowa-
nia ustala się na podstawie wartos�ci podanej przez nabywcę. Jes� li na-

117 Informacje o dochodach miasta Kraków na podstawie Sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok, w: https://www.bip.krakow.pl/
plik.php?zid=155017, wydruk z dnia 14.09.2016 r.

118 Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro-
wizn (Dz. U. nr 45, poz. 207 ze zm.).
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bywca nie podał wartos�ci lub odbiega ona od wartos�ci rynkowej, doko-
nuje  się  wyceny.  Podstawę  opodatkowania  pomniejsza  się  ro� wniez/
w zalez/nos�ci od tego, do kto� rej grupy został zaliczony nabywca (np. dla
grupy  pierwszej  kwota  ta  wynosi  9637 zł  i maleje  dla  pozostałych
grup). Stawka podatku ma charakter progresywny i wynosi od 3, 5 i 7%
dla grupy pierwszej, 7, 9, 12% dla grupy drugiej oraz 12, 16 i 20% dla
grupy trzeciej (art. 15).

Podatek od spadko�w i darowizn stanowi docho�d gmin. W 2015 r.
miasto Krako�w uzyskało z tego tytułu 11,28 mln zł, co stanowiło (0,27%
dochodo�w).

H. Podatki lokalne119

Podatki lokalne stanowią w całos�ci docho� d gminy. Cechą podat-
ko� w lokalnych jest to, z/e nakładane są na podstawie ustawy, kto� ra regu-
luje tylko częs�c�  zagadnien�  podatkowych. Pozostałe regulacje uchwala
rada gminy, w tym takz/e obowiązujące stawki, z tym z/e nie mogą one
przekroczyc� wartos�ci maksymalnych zapisanych w ustawie.

– Podatek od nieruchomos�ci – podatkiem tym opodatkowane
są grunty, budynki i ich częs�ci oraz budowle związane z prowadzeniem
działalnos�ci gospodarczej. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby praw-
ne i inne jednostki mające prawo do korzystania z  nieruchomos� ci
tj.  włas�ciciele i uz/ytkownicy wieczys�ci.  Ustawodawca przewiduje jed-
nak liczne zwolnienia,  zaro� wno przedmiotowe jak i podmiotowe po-
dyktowane względami ekonomicznymi, publicznymi i społecznymi120.

Rada Gminy ustala zazwyczaj najniz/sze stawki dla budynko� w
mieszkalnych, najwyz/sze dla obiekto� w związanych z prowadzoną dzia-
łalnos�cią gospodarczą. Ponadto gminy mogą ro� z/nicowac�  wysokos�c�  sta-
wek na przykład ze względu na atrakcyjnos�c�  połoz/enia nieruchomos�ci.
Stawka podatku wyraz/ana jest zazwyczaj jako kwota na jednostkę po-
wierzchni w skali roku. Przykładowe stawki obowiązujące w Krakowie

119 Podstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.). 

120 Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 193.
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w 2015 r.: dla budynko� w mieszkalnych 74 gr za 1 m2 powierzchni uz/yt-
kowej, od budynko� w związanych z prowadzeniem działalnos�ci gospo-
darczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni uz/ytkowej, od grunto� w związa-
nych z prowadzeniem działalnos�ci  gospodarczej – 89 gr od 1 m2 po-
wierzchni121.

W 2015 r.  miasto Krako� w uzyskało z tytułu podatku od nieru-
chomos�ci 470,05 mln zł, co stanowiło 11,36% wszystkich dochodo� w.

– Podatek od s�rodko� w transportowych – jest to podatek mająt-
kowy, bezpos�redni. Dotyczy on samochodo� w cięz/arowych, ciągniko� w sio-
dłowych, przyczep, naczep itp. oraz autobuso� w. Stawka podatku ustalana
jest przez gminy w zalez/nos�ci od rodzaju s�rodka transportowego, jego
masy całkowitej czy tez/  nos�nos�ci, przy czym nie moz/e przekraczac� okre-
s�lonych w ustawie limito� w. Przykładowe stawki obowiązujące w Krako-
wie w 2015 r.: od samochodu cięz/arowego o dopuszczalnej masie całko-
witej powyz/ej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 588 zł na rok, dla pojaz-
do� w powyz/ej 12 ton – 2700 zł122.

W 2015 r. miasto Krako� w uzyskało z tytułu podatku od s�rodko� w
transportowych 17,62 mln zł, co stanowiło 0,43% wszystkich dochodo� w.

– Podatek rolny – w swojej konstrukcji zbliz/ony jest do podatku
od  nieruchomos�ci,  lecz  dotyczy  grunto� w  objętych  produkcją  rolną.
Obok podatku od nieruchomos�ci jest gło� wnym dochodem podatkowym
gmin. Jest podatkiem majątkowym, ale posiada ro� wniez/  cechy podatku
przychodowego. Stawka podatku wyraz/ana jest na tzw. hektar przeli-
czeniowy. Liczbę hektaro� w przeliczeniowych ustala się uwzględniając
powierzchnię, rodzaj i klasę uz/ytko� w rolnych oraz zaliczenie do okre-
s�lonego okręgu podatkowego,  dokonywanego przez ministra na pod-
stawie warunko� w ekonomiczno-klimatycznych. Stawka wynosi dla go-
spodarstw rolnych ro� wnowartos�c�  2,5 kwintala z/yta (153,43 zł w roku
2015).  Taka konstrukcja pozwala na przypisanie jej do kategorii stawek
stałych, lecz zalez/nej od elementu zmiennego, jakim jest cena skupu z/yta.

121 Podatek  od  nieruchomości, w:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65296,
wydruk z dnia 14.09.2016 r.

122 Podatek od środków transportowych, w: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id
=53621, wydruk z dnia 14.09.2016 r.
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Podstawa opodatkowania korygowana jest o liczne zwolnienia i
ulgi, mające charakter zwolnien�  inwestycyjnych, przedmiotowych oraz
podmiotowych. Prawo do znacznej częs�ci  ulg o charakterze lokalnym
przysługuje radom gmin.

– Podatek les�ny123 –w swojej konstrukcji zbliz/ony jest do podat-
ku rolnego i zakłada potencjalne dochody moz/liwe do uzyskania z posia-
danych  obszaro� w  les�nych.  Jak  w przypadku  podatku  rolnego  ustawa
przewiduje szereg zwolnien�  przedmiotowych i podmiotowych (np. szko-
ły wyz/sze, placo� wki naukowe). Stawka podatku podawana jest na 1 ha
i wynosi ro� wnowartos�c�  pienięz/ną 0,22 m3 drewna (41,55 zł w 2015 r.).
Znaczenie finansowe tego podatku dla budz/eto� w gmin jest stosunkowo
skromne, ok. 0,1% dochodo� w124.

Budz/et  pan� stwa  czerpie  ro� wniez/  dochody  ze  z�ro� deł,  kto� re
w przeszłos�ci były uznawane za podatki, wspo� łczes�nie klasyfikowane
są jako inne dochody budz/etu, na przykład cła czy opłaty karne, skarbo-
we,  ekologiczne  czy  lokalne.  Gło� wną  cechą  odro� z/niającą  podatek  od
opłaty  jest  ekwiwalentnos�c�,  zatem  obywatel  uiszczając  wyznaczoną
kwotę, otrzymuje w zamian jakies�  s�wiadczenie. Rozro� z/nienie to nie za-
wsze jest oczywiste125. Na przykład wykorzystywanie kopalin podlega
opłacie eksploatacyjnej, choc�  w przypadku wydobycia miedzi i srebra
mowa jest  juz/  o podatku126.  Podobnie  prostym kwalifikacjom umyka
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na rzecz Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Przymusowy charakter oraz nalez/nos�c�  ustalana jako pro-
cent wynagrodzenia pozwalałyby mo� wic� o charakterze podatkowym tej

123 Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
nr 200, poz. 1682).

124 Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 206.
125 Wiele lat zajęło posłom zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego, do-

piero w 2009 r. doszli do wniosku, że „żądanie od obywatela posiadania do-
wodu osobistego i obowiązek jego wymiany, grożenie sankcją karną za niedo-
pełnienie tych obowiązków, a jednocześnie pobieranie przez państwo opłat za
każdorazowe wydanie jest «zwyczajnie nieprzyzwoite»”. Polska Agencja Praso-
wa, Dowody osobiste będą za darmo, w: http://www.rp.pl/artykul/245806-
Dowody-osobiste-beda-za-darmo.html, wydruk z dnia 15.09.2016.

126 Por. ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
(Dz. U. 2012, poz. 362 ze zm.).
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daniny, zas�  ekwiwalentnos�c� kwalifikowałaby ją jako opłatę. Jest to zara-
zem  ekwiwalentnos�c�  ograniczona,  poniewaz/  s�wiadczenia  zdrowotne
dla wszystkich są jednakowe, bez względu czy ktos�  płacił wyz/szą czy
niz/szą stawkę. Ro� wniez/  kwalifikowanie opłaty klimatycznej pobieranej
przez uprawnione samorządy jako opłata a nie podatek od przyjezd-
nych  budzi  zastrzez/enia.  Tę  wątpliwos�c�  podzielił  sąd  w Gliwicach,
stwierdzając,  z/e uzdrowiskowe miasto nie moz/e pobierac�  opłaty, gdy
przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza, tj. gdy turysta nie
otrzymuje „obiecanego produktu” w postaci czystego powietrza127. 

Liczba  i  ro� z/norodnos�c�  występujących  podatko� w  sprawia,  z/e
wspo� łczesne systemy podatkowe postrzegane są jako skomplikowane
i nieprzyjazne obywatelom. Odczuwalny jest znaczny fiskalizm, a zara-
zem olbrzymie są koszty funkcjonowania administracji, instytucji kon-
trolnych  czy  wymiaru  sprawiedliwos�ci.  Potęguje  to  nieufnos�c�  wobec
pan� stwa i jego  instytucji,  a w konsekwencji  ucieczkę w szarą strefę.
Stąd wynika potrzeba pogłębionej legitymizacji pobierania podatko�w oraz
wyznaczenia zasad, kto� re stałyby na straz/y kształtu systemu podatkowego.

127 Ostatecznie władze Wisły rozstrzygnęły spór na swoją korzyść i obecnie opłata
klimatyczna jest niezależna od poziomu zanieczyszczeń. Por. P. Surowiecki, Przy
smogu  nie  zapłacimy  opłaty  klimatycznej,  http://www.psur.pl/w.aspx?
id=319, wydruk z dnia 16.09.2016.
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Rozdział II

Moralne aspekty opodatkowania

Powszechne  występowanie  podatko� w  w dziejach  człowieka
jest niezaprzeczalnym faktem. Ich historia moz/e byc� potraktowana jako
odwieczny konflikt między reprezentującą pan� stwo władzą a obywate-
lem, poniewaz/  „Tworząc prawo podatkowe, normodawca wkracza bez-
pos�rednio w sferę majątkową obywateli,  powołując do z/ycia stosunki
społeczne pomiędzy nimi a pan� stwem, kto� re nie funkcjonują w sposo� b
naturalny poza normami prawnymi. Stosunki te bowiem powstają ze
względu na okres� loną powinnos�c� obywateli wyznaczoną przez obowią-
zujące normy”128. Rodzi się zatem pytanie o przyczynę powstania tych
stosunko� w społecznych, kto� ra w przekonywający sposo� b uzasadniłaby
przymusowos�c� obciąz/enia. 

Rozdział niniejszy jest pro� bą odpowiedzi na pytanie, czy pan� -
stwo  ma  prawo pobierania  podatko� w  i jakie  jest  tego  uzasadnienie.
Jako punkt wyjs�cia zostanie ukazane napięcie między pan� stwem a jed-
nostką, dobrem wspo� lnym a własnos�cią prywatną, rozumienie wolno-
s�ci  w konteks�cie  władzy.  Odmiennos�c�  stanowisk  scharakteryzowana
jest przez opis przeciwstawnych idei: liberalizmu oraz komunitaryzmu
(par.  1).  Przyczyną  istnienia  podatko� w  jest koniecznos�c�  utrzymania
pan� stwa.  Kwestią  sporną jest  zakres  realizowanych  przez  nie  zadan� ,
mający bezpos�redni wpływ na koszty funkcjonowania. Scharakteryzo-
wano koncepcje pan� stwa opiekun� czego oraz pan� stwa minimum, z kto� -
rymi korespondują teorie legitymizacji: zdolnos�ci płatniczej oraz ekwi-
walencji (par. 2). Przedstawienie zasad podatkowych umoz/liwia w ko-
lejnym kroku podjęcie pro� by odpowiedzi na pytanie, kogo i w jaki spo-
so� b  opodatkowac�  (par.  3).  Zwien� czeniem  rozdziału  jest  paragraf  4,
w kto� rym zaprezentowane wnioski z badan�  nad moralnos�cią podatko-

128 R. Mastalski, Zasada państwa prawnego w prawie podatkowym, w: Podat-
ki w orzecznictwie sądowym. Zjazd Katedr Prawa finansowego, Wigry '95 ,
red. E. Ruśkowski, W. Konieczny, Warszawa 1996, s. 37–38.
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wą pokazują, od czego zalez/y akceptacja społeczna podatko� w i jaka jest
subiektywna reakcja podatniko� w.

1. Prawo państwa do ustanawiania podatków

Podatek w swej istocie jest zjawiskiem ekonomicznym, s�wiad-
czeniem pienięz/nym występującym w bezpos�redniej relacji osoby wo-
bec pan� stwa. Podatki nalez/ą do elemento� w konstytutywnych pan� stwa.
Choc� w historii były takie momenty, z/e niekto� re z nich utrzymywały się
z podbojo� w,  pobieranych  z tego  tytułu  kontrybucji  i sprowadzanych
niewolniko� w,  to  nawet  wtedy obywatele  byli  obciąz/eni  obowiązkiem
słuz/by  wojskowej.  W dzisiejszych  czasach  powro� t  do  wymienionych
praktyk wydaje się na szczęs�cie niemoz/liwy, pozostaje zatem pogodzic�
się z mys�lą, z/e pan� stwa muszą byc� utrzymywane przez swoich obywate-
li.  Podatek  musi  byc�  postrzegany  jako  fakt  prawny,  administracyjny
i polityczny. Jego oddziaływanie moz/na odnies�c� do podstawowych war-
tos�ci,  między innymi godnos�ci człowieka, własnos�ci prywatnej, dobra
wspo� lnego,  sprawiedliwos�ci.  Jak  istnienie  podatko� w  jest  zjawiskiem
powszechnym i oczywistym w zdroworozsądkowym podejs�ciu do funk-
cjonowania pan� stwa, tak nie moz/na mo� wic�  o powszechnej zgodzie co
do ich uzasadnienia etycznego. Historyczny rozwo� j systemo� w podatko-
wych przynio� sł takz/e bogatą refleksją teoretyczną, pełną ro� z/norodnych
opinii i sporo� w. Jes� li moz/na mo� wic�  o powszechnej zgodzie, to wyraz/ają
ją obywatele w stwierdzeniu, z/e podatki zawsze są za duz/e i niespra-
wiedliwe, władze twierdzą, z/e otrzymują zbyt mało s�rodko� w, by efek-
tywnie wykonywac�  podejmowane przez nie zadania, a dla wszystkich
sposo� b ich pobierania jest daleki od doskonałos�ci.

Spoglądając na historię podatko� w, moz/na stwierdzic�, z/e przez
całe wieki problemem była nie tylko ich wysokos�c�,  lecz takz/e sposo� b
pobierania, najczęs�ciej przejawiający się w nieprzewidywalnos�ci i bru-
talnos�ci poborco� w podatkowych, a zarazem bezbronnos�ci podatniko� w.
Choc� widac�  wyraz�nie rozwo� j polegający na wyeliminowaniu niekto� rych,
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a ograniczeniu innych negatywnych zjawisk – jak choc�by wspomniane-
go stosowania siły – wydaje się, z/e akceptacja dla podatko� w nie zwięk-
szyła się. W dzisiejszych czasach problem ten przybiera inny charakter,
nalez/ałoby spojrzec�  na niego przez pryzmat indywidualizmu. Człowiek
ukształtowany według tej idei coraz słabiej akceptuje dobro wspo� lne,
przekonany jest, z/e „wolnos�c�  jednostek jest nieograniczona, natomiast
ingerencja pan� stwa w sferę wolnos�ci i praw ekonomicznych jednostki
jest czyms�  wyjątkowym”129,  tym bardziej z/e skala oddziaływania pan� -
stwa jest znacznie większa niz/  to wczes�niej miało miejsce. Zauwaz/alna
jest erozja z/ycia społecznego, „ludzie z/yją obok siebie, nie zawiązując
wspo� lnoty, a tym samym m.in. nie rozumieją sensu wnoszenia jakiegos�
wkładu  w to  dobro  wspo� lne,  kto� remu  ma  słuz/yc�  pan� stwo”130.  Istotą
opodatkowania jest  obowiązkowe przeniesienie  do� br  prywatnych do
sfery publicznej, proces ten odbywa się na podstawie obowiązującego
prawa131, realizowany jest przez władze pan� stwowe132. Głęboka ingeren-
cja w prawo własnos�ci wymaga zatem uzasadnienia aksjologicznego133.
„Prawo podatkowe musi byc�  sprawiedliwe, gdyz/  taka jest jego idea”134.
W nowoz/ytnos�ci, kto� ra dowartos�ciowała prawa człowieka, jest to zada-
129 A. Gomułowicz, Aspekty ustrojowe opodatkowania, w: Konstytucja, ustrój,

system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl,
red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999, s. 369.

130 A.  Zadroga,  Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej,  „Annales.
Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2013, nr 16, s. 164.

131 Por. art. 217 Konstytucji RP, dz. cyt.
132 Por. T. Dębowska-Romanowska, Istota i treść władztwa finansowego – sa-

mowola finansowa (samowola podatkowa), restrykcje finansowe – zagad-
nienia pojęciowe, w: Konstytucja, ustrój…, dz. cyt., s. 349.

133 A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo po-
datkowe, w:  Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckie-
go. Studia z dziedziny prawa podatkowego, red. B. Brzeziński i inni, Toruń
1998, s. 86; Por. T. Dębowska-Romanowska, Znaczenie naturalnoprawnych
źródeł legitymizacji prawa finansowego, w: Prawość i godność. Księga pa-
miątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red.
S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 53–54.

134 T.  Wołowiec, R.  Štefko, L.  Dubovicka,  Podatek dochodowy od osób fizycz-
nych a zasada sprawiedliwości podatkowej, w:  Wybrane problemy teorii
i praktyki opodatkowania. Selected problems in theory and practice of ta-
xation. Vybrannye problemy teorii i praktiki nalogoobloženiâ, red. T. Woło-
wiec, Świnoujście – Kiyev 2012, s. 25.
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nie  szczego� lnie  waz/ne.  Odwołanie  się  do  uniwersalnych  wartos�ci
i norm  pozwala  kształtowac�  system  podatkowy,  kto� ry  będzie  po-
wszechnie akceptowany.

W pierwszej kolejnos�ci nalez/y przyjrzec�  się naturze własnos�ci
prywatnej,  poniewaz/  jednostka  znajduje  się  w zagroz/onej  pozycji,
a pan� stwo – wykorzystując siłę oraz uprawnienia – łatwo moz/e wpro-
wadzic�  rozwiązania zbyt głęboko ingerujące w prawa człowieka. Wła-
snos�c�  prywatna jest pierwotnym uprawnieniem człowieka, identyfiko-
wanym z prawem naturalnym. Refleksja intelektualna prowadzona jest
w trzech zasadniczych obszarach. Na płaszczyz�nie antropologicznej uj-
mowany jest  związek własnos�ci  z naturą człowieka,  jego  panowanie
nad dobrami. W wymiarze etycznym zwraca się uwagę na powszechne
przeznaczenie do� br i wynikające z tego wymogi moralne. W kon� cu wy-
miar  prawny reguluje  praktyczne funkcjonowanie  jej  w społecznos�ci
oraz ją zabezpiecza135.

Choc�  własnos�c�  prywatna jest głęboko zakorzeniona w naturze
człowieka, w przestrzeni społecznej funkcjonuje jako zbio� r praw, pew-
na umowa. W hipotetycznych rozwaz/aniach moz/na dojs�c�  do wniosku,
z/e dla „człowieka na bezludnej wyspie” prawo własnos�ci nie ma z/adne-
go znaczenia, pojawia się ono dopiero z momentem pojawienia się tego
„innego”. Prawo własnos�ci ma rację bytu jedynie w społecznos�ci, „fakt
ten  determinuje  pewną stałą,  konstytutywną i charakterystyczną dla
własnos�ci cechę, jaką jest odniesienie do dobra wspo� lnego – i tym sa-
mym stanowi podstawę refleksji nad społecznym związaniem własno-
s�ci”136. Funkcjonuje ono prawidłowo tylko wtedy, gdy społecznos�c� je za-
bezpiecza, wspo� łczes�nie takim gwarantem jest pan� stwo. „Bez pan� stwa
mającego moc ustanawiania tych zasad i wymuszania posłuszen� stwa

135 Por. J.  Gocko,  Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne,
Lublin 1996, s. 233.

136 Por.  M.  Romanowski,  Własność  prywatna  i dobro  wspólne,  w:  Dobro
wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczuc-
ki, Warszawa 2013, s. 227. W naszym kręgu kulturowym własność prywatna
przeciwstawiana jest własności wspólnej. Dla przykładu u Izraelitów obowią-
zywało dwuwymiarowe prawo własności: ziemia należała do danego człowie-
ka, ale także do jego narodu. Mógł nią dysponować w ramach przysługujące-
go mu prawa, ale nie mógł własności narodu sprzedać obcokrajowcowi.
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im nie byłoby z/adnego prawa, z kto� rego moz/na byłoby korzystac�, kto� -
rym moz/na byłoby się cieszyc� lub uniewaz/niac� je, nie byłoby tez/  moz/ li-
we  sprzedanie  rzeczy,  kto� re  posiadamy.  Jest  to  w oczywisty  sposo� b
prawdziwe w odniesieniu do praw do własnos�ci przedmioto� w niemate-
rialnych (takich jak rachunki bankowe, akcje czy znaki firmowe), gdyz/
prawa do takiej własnos�ci nie sposo� b potwierdzic�  w sposo� b fizyczny,
lecz jedynie przez postępowanie prawne”137.

Ws�ro� d najwaz/niejszych dokumento� w zabezpieczających prawo
własnos�ci obywatela nalez/y wymienic�  art.  17 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Deklaracja w pierwszym punkcie tego paragrafu przy-
znaje  prawo własnos�ci  kaz/demu  człowiekowi,  zaro� wno  samemu,  jak
i wespo� ł z innymi, w punkcie 2. zabezpiecza owo prawo, stwierdzając,
z/e „Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiac�  jego własnos�ci”138.  Kon-
trowersje odnos�nie do definicji prawa własnos�ci pojawiły się podczas
opracowywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czego następ-
stwem było pominięcie tego zagadnienia w teks�cie zasadniczym. Dos�c�
szybko ten brak został uzupełniony w protokole dodatkowym139. W pol-
skim prawie gwarancja  własnos�ci  zawarta jest  w art.  21 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, ustępuje ona celom publicznym, kiedy to do-
puszczalne jest wywłaszczenie. Jes� li chodzi o podatki, to w Konstytucji
nie są one powiązane z prawem własnos�ci, lecz umieszczone są w roz-
dziale dotyczącym obowiązko� w obywatelskich (art. 84). Takie zdefinio-
wanie własnos�ci w najwaz/niejszych aktach prawnych nie daje podstaw
do  jednoznacznego  rozstrzygnięcia  pierwszen� stwa  w relacji  dobro

137 S.  Holmes, C.  R. Sunstein, Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podat-
ków, tłum. J. Kugler, Warszawa 2003, s. 46. W ten sposób uzasadniany jest
podatek od czynności cywilnoprawnych: szczególnie ważne kategorie umów
państwo  zabezpiecza  swoim  autorytetem,  gwarantując  stronom prawo  do
sądu. Nie czyni tego bezinteresownie, pobierając stosowną opłatę od wartości
umowy.

138 ONZ,  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), w: F.  Compagnoni,
Prawa człowieka, tłum. S. Bielański, Kraków 2000, s. 288–297.

139 Przyczyny tej kontrowersji oraz szerokie omówienie ochrony prawa własności
w międzynarodowych konwencjach por. A.  Leszczyńska-Rydlewska,  Granice
dopuszczalnej ingerencji państwa w prawo własności podatnika w świetle
standardów  Europejskiej  Konwencji  Praw  Człowieka,  „Toruński  Rocznik
Podatkowy”, 2010, s. 142.
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wspo� lne – własnos�c� prywatna. Komunitaryzm i liberalizm to dwie dok-
tryny, kto� re udzielają odmiennych odpowiedzi w sporze o pierwszen� -
stwo między pan� stwem a obywatelem.

A. Pan� stwo i komunitaryzm

Wartos�cią konstytutywną podatko� w jest  dobro wspo� lne.  Idea
ta była reprezentowana juz/  w staroz/ytnej Grecji przez nurt klasyczny.
Tradycja republikan� ska dawała wyraz�ne pierwszen� stwo sferze publicz-
nej, kto� ra była dla jednostki przestrzenią do działania i podejmowania
aktywnos�ci  politycznej.  W centrum  zainteresowania  znajdował  się
s�wiat  polis,  a nie indywidualne  ja.  Nie było mowy o napięciu między
społeczen� stwem a pan� stwem, poprzez zaangaz/owanie obywateli stano-
wiły całos�c�  przestrzeni publicznej. Kategorią centralną była odpowie-
dzialnos� c�  za  dobro  wspo� lne,  przewyz/ szająca  dobra  partykularne,
„w sferze publicznej hierarchię waz/nos�ci wyznaczało to, czy postępo-
wanie jednostki jest dobre dla s�wiata, w kto� rym z/yją inni”140. Fakt łącze-
nia własnego dobra z dobrem społecznos�ci  uznawano za oczywistos�c�
wynikającą bezpos�rednio z istoty człowieczen� stwa. Arystoteles stwier-
dził,  z/e  „pan� stwo nalez/y do tworo� w natury,  z/e  człowiek jest  z natury
stworzony do z/ycia w pan� stwie, taki zas�, kto� ry z natury, a nie przez przy-
padek,  z/yje  poza  pan� stwem,  jest  albo  nadludzką  istotą,  albo  nędzni-
kiem”141. Dzięki pan� stwu człowiek moz/e nadac� swojej egzystencji pełniej-
szy sens, nie będąc samowystarczalnym, potrzebuje przynalez/nos�ci do
wspo� lnoty. Arystoteles nie postrzegał pan� stwa przez aparat przymusu,
nie traktował go jako zła koniecznego czy zagroz/enia dla obywateli, lecz
jako rzeczywistos�c�,  w kto� rej  moz/e  realizowac�  się  wolnos�c�  i odpowie-
dzialnos�c� człowieka.

Platon wypowiadał się na temat pan� stwa w sposo� b jeszcze bar-
dziej zdecydowany. Uwaz/ał, z/e ma ono status wartos�ci totalnej, kto� rej
powinno byc� podporządkowane dobro poszczego� lnych jednostek. Celem
pan� stwa jest cos�  znacznie wyz/szego niz/  tylko zapewnienie jednostkom

140 M. Augustyniak, Prawa jednostki a dobro wspólne – powracający dylemat,
„Studia Prawnoustrojowe”, 2009, t. 9, s. 78.

141 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2005, s. 7.
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szczęs�cia:  „Prawu nie na tym zalez/y,  aby jakis�  jeden rodzaj  ludzi był
osobliwie szczęs� liwy; prawo zmierza do tego stanu dla całego pan� stwa;
harmonizując  obywateli  namową  i przymusem,  skłania  ich  do  tego,
z/eby się ze sobą dzielili tym poz/ytkiem, jaki kaz/dy potrafi wnies�c�  dla
wspo� lnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w pan� stwie nie
na to, z/eby pozwolic�  kaz/demu, niech sobie idzie, kto� rędy sam zechce,
ale na to, z/eby się nimi posługiwac� dla zjednoczenia pan� stwa”142. 

Idea dobra wspo� lnego była stale obecna i rozwijana w dziejach
mys�li ludzkiej przez ro� z/ne nurty filozofii. Wspo� łczes�nie moz/na ją naj-
pełniej dostrzec w komunitaryzmie. Doktryna ta ma przero� z/ne odcie-
nie,  niemniej  wyro� z/nia  się  pewnymi  charakterystycznymi  cechami.
Przede  wszystkim podkres� lone  jest  znaczenie  wspo� lnot  naturalnych,
w kto� rych człowiek dojrzewa, kto� re wspo� łtworzy i kto� re są mu koniecz-
nie potrzebne do z/ycia, by mo� gł w pełni realizowac� swoją ludzką natu-
rę. Waz/ną grupą wyz/szego poziomu jest pan� stwo, kto� re jest czyms�  wię-
cej  niz/  tylko  zbiorem  jednostek,  kto� re  zawierają  kontrakt  dotyczący
wspo� lnego  działania.  „Wspo� lnota  jest  pierwotna  i nadrzędna  wobec
jednostki w tym sensie, z/e ukonstytuowanie się toz/samos�ci jednostki
nie jest moz/liwe bez wczes�niejszego zakorzenienia w jakiejs�  wspo� lno-
cie”143. Wolnos�c�  realizuje się zawsze w relacji wobec drugiego człowie-
ka, bez jego istnienia byłaby pustym pojęciem. Członko� w społecznos�ci
łączy  pewien  wspo� lny  system wartos�ci,  prawa  i obowiązki.  Z jednej
strony mogą oczekiwac� od wspo� lnoty okres� lonych s�wiadczen� , z drugiej
strony sami są zobowiązani do wniesienia swojego wkładu.

Nadanie wspo� lnocie (pan� stwu) pierwszen� stwa wpływa na spo-
so� b postrzegania jego roli wobec jednostki. Ma ono obowiązek troski
o swoich członko� w, lecz niejedynie w konteks�cie indywidualnych oso� b,
ale mając na uwadze dobro wspo� lne. Rola pan� stwa w tej koncepcji jest
bardzo szeroka, musi wspierac�  te wartos�ci i tradycje, kto� re są warun-
kiem jego egzystencji. „Pan� stwo, kto� re kieruje się ideałami komunitary-
zmu, ma obowiązek troski o dobro wspo� lnoty i dobro swoich obywateli
i z tego powodu moz/e zakazac�  lub nakazac�  wiele rzeczy, kto� rych zaka-

142 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2010, s. 294.
143 Tamże, s. 88.
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zanie lub nakazanie byłoby niedopuszczalne z liberalnego punktu wi-
dzenia”144. Pan� stwo moz/e interweniowac�  nie tylko wtedy, gdy zagroz/o-
ne są prawa innej jednostki, ale nawet wtedy, „jes� li tylko uwaz/a, z/e jest
to niezbędne do ochrony moralnos�ci, religii i wartos�ci, na kto� rych opie-
ra się wspo� lnota (zasada prawnego moralizmu) lub dla dobra samych
obywateli (zasada paternalizmu)”145.

Przyznanie  pan� stwu  szerokich  uprawnien�  wobec  jednostki
moz/e  stanowic�  realne  zagroz/enie  dla  poszanowania  jej  praw.  Wiele
działan�  pan� stwa moz/e nabrac�  charakteru opresyjnego, gdy władza po-
stanowi aktywnie przeciwstawic�  się tym, kto� rzy – według jej osądu –
szkodzą  pan� stwu,  wartos�ciom  uznawanym za  waz/ne  czy  moralnos�ci
publicznej. W skrajnych przypadkach moz/e to prowadzic�  do totalitary-
zmu, pan� stwa, kto� re nie znosi sprzeciwu146. Moz/na jednoczes�nie stwier-
dzic�, z/e takie uderzenie we własnych obywateli jest zaprzeczeniem ko-
munitaryzmu. W swej istocie opiera się on na relacjach we wspo� lnocie,
kto� re w systemach totalitarnych są s�wiadomie rozbijane, ma prowadzic�
do rozwoju jednostek, a nie opresyjnos�ci wobec nich. Niemniej pan� stwo
realizujące  idee  komunitaryzmu,  otwarcie  mo� wiące  o obowiązkach
obywateli,  zawsze będzie oskarz/ane o zbyt głębokie ingerencje w ich
z/ycie, a w konteks�cie podatko� w o naruszanie własnos�ci prywatnej. Kry-
tyka ta jest wyraz�nie zauwaz/alna, gdy jest podejmowana z punktu wi-
dzenia doktryny liberalnej.

B. Wolnos�c� człowieka i liberalizm

W staroz/ytnej Grecji w okresie hellen� skim mys�li politycznej zo-
stała odwro� cona hierarchia wartos�ci. Kontekst historyczny (czas upad-

144 L. Morawski, Prawa jednostki a dobro wspólne (Liberalizm versus komuni-
taryzm), „Państwo i Prawo”, 1998, nr 11, s. 36.

145 Tamże, s. 36.
146 Już w XVI wieku szlachta obawiała się, czy nazbyt wielkie wsparcie monarchy

nie zburzy delikatnej równowagi i nie doprowadzi do tyranii. Por. P. Krzywo-
szyński,  Koncepcja podatku w myśli Stanisława Orzechowskiego, w:  Pod-
stawy materialne państwa: Zagadnienia prawno-historyczne Konferencja
Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin, 23–26 września 2004 r.,
red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 766.
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ku greckich  polis i dyktat imperium Aleksandra Macedon� skiego) spra-
wił, z/e pan� stwo przestało byc�  czyms�  bliskim, rzeczywistos�cią na kto� rą
ma  się  bezpos�redni  wpływ.  Zaangaz/owanie  obywatelskie  straciło  na
znaczeniu,  z/ycie  polityczne zamierało,  człowiek zaczął  koncentrowac�
swoją uwagę na sferze prywatnej.  Wolnos�c�  zaczęła  nabierac�  nowego
znaczenia, stając się kategorią duchową, jako wolnos�c� wbrew niesprzy-
jającym  okolicznos�ciom  zewnętrznym.  Tym  samym  szkoła  hellen� ska
odwro� ciła  się  od  problematyki  politycznej,  by  centralnym  punktem
swojej  refleksji  uczynic�  etykę,  rozwijając  takz/e  ogo� lną  antropologię
osoby ludzkiej.

W czasach nowoz/ytnych perspektywa spojrzenia na człowieka
z drugoplanowym  umiejscowieniem  pan� stwa  jest  reprezentowana
przez  liberalizm.  Zrodził  się  on  jako  reakcja  os�wiecenia  na  absolu-
tyzm147. Punktem wyjs�cia jest wyobraz/enie suwerennego indywiduum
(indywidualizm), kto� re jest ze swej natury obdarzone niezbywalnymi
i nieodbieralnymi uprawnieniami. W liberalizmie wolnos�ci jednostko-
we zawsze będą miały pierwszen� stwo wobec dobra wspo� lnego. Libera-
lizm  ma  charakter  egalitarny,  gdyz/  przyznaje  wszystkim  jednakową
wartos�c�, jest ponadto uniwersalistyczny, gdyz/  głosi niezmiennos�c�  ludz-
kiej  natury,  a kontekstom historycznym i kulturowym nadaje  drugo-
rzędne znaczenie148. Wspo� lnoty postrzegane są jako wytwory aktywno-
s�ci jednostek, w rezultacie „zaczęto postrzegac� społeczen� stwo, pan� stwo
i gospodarkę jako sumę działan�  indywidualnych”149. Wspo� lnota ma za-
tem prowadzic�  do lepszej  realizacji  indywidualnych celo� w,  tworzy ją
„ugoda z innymi dotycząca połączenia i zjednoczenia się z nimi w spo-
łecznos�ci, zawarta dla zapewnienia im wygody, bezpieczen� stwa i poko-
jowego wspo� łz/ycia, a takz/e dla zabezpieczenia prawa korzystania z ich
własnos�ci oraz lepszej ochrony przed wszystkimi, kto� rzy nie nalez/ą do
wspo� lnoty”150. Moz/na powiedziec�, z/e w liberalizmie przynalez/nos�c� do danej

147 W. Świątkowski, Syntetyzm, czyli Nie dla dialektyki „jeśli nie liberalizm, to
co, to socjalizm”, Łomża – Białystok 2010, s. 17.

148 Por. J. Gray, Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Kraków 1994, s. 8.
149 M. Augustyniak, Prawa…, dz. cyt., s. 82.
150 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 2015, s. 311.

70



grupy, takz/e pan� stwowej, jest aktem s�wiadomego wyboru podejmowa-
nego dla zabezpieczenia czy tez/  pomnoz/enia własnego interesu. Pan� -
stwo nie moz/e się angaz/owac�  w sprawy s�wiatopoglądowe, etyczne czy
religijne. Przedstawiciele tej doktryny uznają za uzasadnione tylko te
interwencje, kto� re mają na celu obronę praw innych.

Fundamentalną wartos�cią w liberalizmie jest wolnos�c�,  przede
wszystkim  w wymiarze  zewnętrznym  jako  wyzwolenie  z wszelkich
ograniczen� , „wolnos�c�  od”. Mierzy się ją „zakresem, w jakim nikt nie in-
geruje w naszą działalnos�c�.  W tym sensie wolnos�c�  polityczna jest po
prostu sferą, w kto� rej człowiek moz/e działac�  bez przeszko� d ze strony
innych ludzi”151. Polski filozof i działacz gospodarczy Mirosław Dzielski
(1941–1989) w czasie trwającego stanu wojennego, celnie zauwaz/ył, z/e
„przeciwien� stwem totalitaryzmu jest bowiem system wolnos�ci, w kto� -
rym wolnos�c�  rozumiana jest  jako brak przymusu ze  strony pan� stwa
i społeczen� stwa w stosunku do jednostki”152. Systemowi demokratycz-
nemu z pewnos�cią łatwiej jest tę wolnos�c�  uszanowac�,  lecz nie ma tu
prostej zalez/nos�ci. Ro� wniez/  demokracja moz/e byc�  ustrojem, kto� ry bę-
dzie prowadził do jej ograniczania. 

Wolnos�c�  nalez/y ro� wniez/  rozumiec�  w sensie pozytywnym jako
moz/ liwos�c�  samorealizacji  jednostki,  panowanie  nad  swoim  losem.
„ZPyczę sobie, aby moje z/ycie i decyzje zalez/ały ode mnie, a nie od sił ze-
wnętrznych jakiegokolwiek rodzaju. Chcę byc�  narzędziem swojej, a nie
cudzej woli (...) Chcę byc� kims� , a nie nikim; tym kto decyduje za siebie,
a nie tym, za kogo decydują, samosterownym, a nie kierowanym przez
prawa natury lub przez innych ludzi”153. Dzis�  zwolennicy tej doktryny
nie ustają w dąz/eniach, aby uwalniac�  ludzi z kolejnych zniewolen� , ro� w-
niez/  praw  natury  nazywanych  „stereotypami”.  Liberalna  wolnos�c�  to
projekt wyzwolenia od wszelkiego ograniczenia kultury, religii i natury,
w tym ograniczen�  płci. „W płaszczyz�nie kulturowej nacisk jest kładziony

151 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: Dwie koncepcje wolności i inne eseje,
red. J. Jedlicki, tłum. H. Bartoszewicz, Warszawa 1991, s. 114.

152 M. Dzielski, Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Kraków
1995, s. 95.

153 I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 129.
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na odrzucenie stereotypo� w płciowych i przyzwolenie na dowolne okre-
s�lenie własnej toz/samos�ci”154. Ma to prowadzic�  do poszerzenia zakresu
praw przysługujących osobie.

W konteks�cie podejmowanej tematyki podatkowej i zadan�  pan� -
stwa warto zauwaz/yc�, z/e dla liberała jednym z zagroz/en�  jest „sprawie-
dliwos�c�  społeczna”. Friedrich August von Hayek (1899–1992) uwaz/ał,
z/e  słowa te wzajemnie się  wykluczają,  poniewaz/  sprawiedliwy moz/e
byc� tylko pojedynczy człowiek, a nie całe społeczen� stwo. Rzekomy stan
sprawiedliwos�ci społecznej, realizowany na przykład jako zapewnienie
wszystkim  ro� wnego  z/yciowego  startu,  jest  zalegalizowaną  pod  szla-
chetną  maską  zawis�cią155.  Wdraz/ana  przez  pan� stwo  sprawiedliwos�c�
społeczna powoduje, z/e aparat pan� stwowy staje się potęz/ną i niedającą
się  kontrolowac�  machiną.  „Rządzący,  twierdząc,  iz/  poszerzają  zakres
ludzkiej wolnos�ci, w gruncie rzeczy posługując się kłamstwem dopro-
wadzają do tego,  z/e  obywatele pan� stwa totalitarnego sami zaczynają
wierzyc�  w swoją wolnos�c�. Tak naprawdę zas� , to władza decyduje o co-
raz większej ilos�ci sfer ich z/ycia”156.  Wynikająca z formuły egalitarnej
redystrybucja do� br w społeczen� stwie nie tylko nie osiąga zamierzone-
go  celu,  lecz  legalizując  postawy  bezpos�rednio  uderzające  w prawa
człowieka – w tym przypadku chodzi o naruszanie własnos�ci prywatnej
–  jedynie  nasila  konflikt  i antagonizuje  poszczego� lne  grupy społecz-
ne157.  „Ideałem,  do kto� rego powinno dąz/yc�  wolne społeczen� stwo jest
(...) wyłącznie ro� wnos�c�  w obliczu prawa”158. Pan� stwo liberalne to z de-
finicji pan� stwo bez przymusu, kto� re akceptuje niero� wnos�ci materialne.
Traktowanie pan� stwa jako sprawcy ekonomicznych i społecznych nie-

154 A.  Bratek,  filozoficzno-społeczne  źródła  feminizmu  liberalnego,  „Anthro-
pos?”,  2007,  nr  8–9,  http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/
bratek.htm, wydruk z dnia 24.11.2016.

155 Por. S.  Drzyżdżyk,  Liberalizm ekonomiczno-gospodarczy a nauczanie Ko-
ścioła ostatnich wieków, „Polonia Sacra”, 2004, nr 14(58), s. 119.

156 S.  Przybyło,  Liberalizm chrześcijański w myśli Józefa Tischnera i Mirosła-
wa Dzielskiego, „Pro fide Rege et Lege”, 2014/2015, nr 1, s. 248.

157 Por. F.  A. von Hayek,  Konstytucja wolności, tłum. J.  Stawiński,  Warszawa
2006, s. 97–98.

158 K. Kostro, Koncepcia sprawiedliwości Friedricha Augusta von Hayeka, w: Efek-
tywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Warszawa 1997, s. 75.
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szczęs�c�, absolutyzacja wolnos�ci, indywidualizmu oraz kult wolnego rynku
są charakterystyczne szczego� lnie dla libertarianizmu, kto� ry jest skrajną
formą liberalizmu159. 

Jak szczytne idee dobra wspo� lnego, silnego pan� stwa wspo� lnoty
wartos�ci  będące  dzis�  podstawą  komunitaryzmu  zostały  wypaczone
w minionym stuleciu przez systemy totalitarne, w wymiarze gospodar-
czym skompromitowane przez komunizm, tak obecnie kryzys przez/y-
wa zbudowana na liberalizmie koncepcja gospodarki. Choc� miała słuz/yc�
jednostce i jej wolnos�ci, poprzez dąz/enie do nieustannego wzrostu eko-
nomicznego wyrywa ją ze s�rodowiska, ogranicza więzi, a bardzo często
prowadzi do wyzysku pewnych ludzi przez innych. „Dominujący przez
ostatnie 30 lat paradygmat neoliberalizmu wpędził sporą częs�c�  s�wiata
w s� lepą uliczkę,  z kto� rej  będzie  bardzo trudno wyjs�c�.  Ustanowił  bo-
wiem siec�  relacji ekonomicznych i społecznych, kto� re siłą rzeczy pro-
wadzic�  muszą do narastania potęz/nych napięc�  ekonomicznych i spo-
łecznych (...), a zarazem uniewaz/nił większos�c�  tradycyjnych sposobo� w
ich rozładowywania, takich jak nadzo� r pan� stwa narodowego nad go-
spodarką”160. Jak widac� w tym przypadku, to przeciwnicy liberalizmu za-
rzucają mu generowanie napięc� w społeczen� stwie.

Troska o osobisty interes – tak podkres� lana przez liberało� w –
staje  się  karykaturą  samej  siebie:  „wszystkie  rozwiązania  oparte  na
własnym interesie z definicji ograniczają jednostkę do mechanizmu słu-
z/ebnego, maksymalizującego swoją uz/ytecznos�c�, pozbawionego wszel-
kich etycznych skrupuło� w. Taką osobą łatwo będzie manipulowac�, po-
niewaz/  wystarczy tylko odpowiednio ustalic�  strukturę wynagrodzenia.
W tym konteks�cie to ciało płacące rządzi i ma wszystkie prawa”161. Sys-
tem  liberalny,  s�wiadomie  ignorujący  wartos�ci,  zapomina,  z/e  kaz/da
transakcja (szerzej: działanie) przynosi swoim uczestnikom okres� lone
skutki,  nie  tylko  w wymiarze  indywidualnym,  ale  przede  wszystkim
społecznym.  Na rynku pracy  widocznymi symptomami jest  powierz-

159 Por. A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku, Warszawa 2014, s. 34.
160 Tamże, s. 13.
161 P. H.  Dembinski,  Od pęknięć w konstrukcji liberalizmu do ponownego od-

krycia dobra wspólnego, „Pieniądze i Więź”, 2005, nr 2(27), s. 14.
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chownos�c�, płytkos�c� relacji i ulotnos�c�: „Taka etyka pracy elastycznej jest
jednak destruktywna, powoduje bowiem erozję zaufania i wzajemnych
zobowiązan� ; nastawienie na kro� tkotrwałos�c� w nowoczesnych organiza-
cjach nie pozwala dojrzewac� nieformalnemu zaufaniu, gdyz/  trzeba cza-
su, aby takie społeczne więzi mogły się rozwinąc�, powoli zapuszczając
korzenie w szczelinach organizacji”162. Oczywistym jest, z/e człowiek ta-
kiego s�rodowiska pracy nie postrzega jako wspo� lnoty, w kto� rej łączy się
z innymi w działaniu, lecz jest nieistotnym trybikiem w wielkiej maszy-
nie korporacji, dzis�  działającym, ale jutro juz/  niepotrzebnym i kosztow-
nym. Jego wolnos�c� – choc� formalnie ma się s�wietnie – w rzeczywistos�ci
jest kolejną formą zniewolenia. Os�wieceniowi piewcy wolnos�ci,  gorli-
wie wyzwalający człowieka z ograniczen�  religii, mieliby i dzis�  niełatwe
zadanie, aby wspo� łczesnego człowieka wyzwolic� z dyktatury „liberalne-
go rynku”. Trzeba na powro� t dobro wspo� lne uczynic� osią ustroju gospo-
darczego, „prawa człowieka – pierwszorzędne osiągnięcie projektu li-
beralnego – mogą byc�  zachowane i egzekwowane tylko wo� wczas, jes� li
ten projekt otrząs�nie się z liberalnej utopii i uczyni s�wiadomos�c� Innego
swoim fundamentem, kamieniem węgielnym”163.

Łatwo zauwaz/yc�,  z/e  przedstawione doktryny komunitaryzmu
i liberalizmu,  zakładają  przeciwstawne  wizje  porządku  społecznego.
Choc� obydwie stale ewoluują, dzielą się na ro� z/ne nurty, istnieje między
nimi wyraz�na ro� z/nica. „Dla liberała społeczen� stwo to zbio� r jednostek,
kto� re na zasadach całkowitej autonomii i dobrowolnos�ci mogą się łą-
czyc� w grupy i wspo� lnoty, po to by realizowac� własne lub wspo� lne cele;
dla komunitarysty z kolei społeczen� stwo to raczej wspo� lnota, w ra-
mach kto� rej  jednostka egzystuje i tylko w ramach kto� rej  moz/e ona
realizowac� wizję swojego własnego z/ycia. Dla liberała wspo� lnota jest
tylko instrumentem ochrony i realizacji intereso� w jednostki, dla ko-
munitarysty  jest  ona immanentnym sposobem ludzkiej  egzystencji
i przez sam fakt, z/e jednostka z/yje w okres�lonej grupie staje się nosicielem

162 W. Świątkowski, Syntetyzm…, dz. cyt., s. 22.
163 P. H. Dembinski, Od pęknięć…, dz. cyt., s. 10.
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okres�lonych obowiązko� w, od kto� rych nie moz/e się uwolnic� przez proste
powiedzenie «nie»”164.

Napięcie pomiędzy komunitaryzmem i liberalizmem wydaje się
byc�  niemoz/ liwe do zniesienia.  Przepas�c�  aksjologiczna wyraz/ająca się
w przeciwstawnych punktach widzenia nie daje nadziei na znalezienie
wspo� lnych  wartos�ci.  Propozycją  –  wydawałoby  się  kompromisową  –
jest koncepcja deliberatywna, nazywana takz/e partycypacją obywatel-
ską. Zakłada ona zbudowanie takich procedur decyzyjnych, przez kto� re
obywatele partycypują w ustalaniu tres�ci polityk. Koncepcja ta „wywo-
dzi się z anglosaskiej teorii polityki, zdominowanej przez opozycję mię-
dzy proceduralnym liberalizmem a odrzucającym czysto proceduralny
punkt  widzenia  komunitaryzmem,  okres� lanym ro� wniez/  jako  tradycja
obywatelskiego  humanizmu”165.  Realizowana  jest  przez  konsultacje
społeczne, debaty publiczne, obywatelskie grupy planowania oraz inne
formy, kto� re prowadzą do podejmowania wspo� lnych decyzji.  Zakłada
aktywnos�c� obywateli, umoz/liwia im dąz/enie do realizacji celo� w. Krytycy
tej koncepcji podkres� lają, z/e w swym rdzeniu bliz/ej jej do liberalizmu
przez to,  z/e obywatele w konsultacjach starają się przede wszystkim
o zabezpieczenie swoich praw, na dalszy plan spychając szeroko rozu-
miane dobro ogo� łu. Jest to więc koncepcja, by na mocy porozumienia
zadbac�  o własne interesy,  rezygnując z poszukiwania racji  obiektyw-
nych, czy szerzej – wartos�ci. Wynika to z dzieła os�wieceniowego rozu-
mu, kto� ry chce budowac� etykę bez teleologii: „skoro nie moz/emy odpo-
wiedziec�  na pytanie o powołanie człowieka, to ustalmy przynajmniej
zasady, kto� rymi on powinien się kierowac�  w swoim z/yciu”166. Przeciw-
nicy tego stanowiska przypominają, z/e wbrew powszechnemu przeko-
naniu, prawda nie lez/y po s�rodku i nie moz/e byc�  ustalana na zasadzie
kompromisu poprzez wzajemne ustępstwa. Praktyka taka – choc� wielo-

164 L. Morawski, Prawa jednostki…, dz. cyt., s. 29.
165 A.  Krzynówek-Arndt,  Dobro  własne  a dobro  wspólne  –  wokół  sporów

w filozofii polityki XX wieku, w: Dobro wspólne..., dz. cyt., s. 108.
166 P. Andryszczak, Krytyka liberalizmu w filozofii Alasdaira MacIntyre’a, „Ana-

lecta Cracoviensia”, 2005, nr 37, s. 13.

75



krotnie uwaz/ana za skuteczny sposo� b rozwiązywania sporo� w – to „ka-
pitulacja sumienia” oraz „ograniczenie zasobo� w rozumu”167. 

Niemoz/liwym  wydaje  się  zbudowanie  społeczen� stwa  jedynie
na podstawie umowy społecznej czy wynegocjowanych kompromiso� w,
postulowanych poprzez koncepcje deliberatywne. Stąd drugą propozy-
cją jest  oparcie wspo� lnoty politycznej  na jakims�  fundamencie  dobra.
Wybrany katalog wartos�ci  musi  byc�  na tyle wąski  (minimalistyczny),
aby był akceptowany przez wszystkich168. W przypadku systemu podat-
kowego tym minimum niebudzącym większych kontrowersji są zasady
podatkowe. Lecz tu pojawia się kolejny bardzo powaz/ny problem, po-
niewaz/  o ile moz/liwe jest osiągnięcie zgody co do pewnych zasad, kto� -
rym powinien odpowiadac�  system podatkowy, ograniczenia pojawiają
się  na  poziomie  rozwiązan�  praktycznych  i pro� by  przełoz/enia  ich  na
konkretne  zapisy  prawa  pozytywnego.  Nalez/y  ponadto  pamiętac�,  z/e
proces  ustawodawczy kieruje  się  takz/e  szeregiem innych przesłanek
niz/  tylko dąz/eniem do jak najwierniejszego oddania perspektywy ak-
sjologicznej w stanowionym prawie. Wydaje się, z/e proces ten w przy-
padku  podatko� w  jest  dokładnie  odwrotny,  poniewaz/  nowe  regulacje
prawne  pojawiają  się  jako  odpowiedz�  na  doraz�ne  potrzeby  budz/etu
pan� stwa i sprawujących władzę. Natalia Gajl (1921–1998), s� ledząc roz-
wo� j teorii podatkowych na przestrzeni wieko� w, doszła do wniosku, z/e
z/ycie i potrzeby praktyczne zazwyczaj wyprzedzają refleksję teoretycz-
ną. Teoria skarbowos�ci powstaje zatem jako odpowiedz�  wobec zaistnia-
łych rozwiązan� , konfrontuje ona zastaną rzeczywistos�c�  z postulowany-
mi zasadami169.

Proces  stanowienia  „sprawiedliwego prawa  podatkowego”  ze
swej natury obciąz/ony jest powaz/nymi ograniczeniami. Staje się jeszcze
trudniejszy w momencie oparcia się na pozytywizmie prawniczym, kto� -
ry  neguje  koniecznos�c�  odwołania  do  norm  moralnych.  Traktowanie
prawa jako wartos�ci  samoistnej,  co stawia je na najwyz/szym miejscu
w hierarchii wartos�ci, w przypadku podatko� w nie sprawdza się. „Naszym

167 Por. J. finnis, O racji publicznej, tłum. A. Folta, Warszawa 2005, s. 10.
168 Por. P. Kosmol, Między prawem a moralnością, Opole 2009, s. 18.
169 Por. N. Gajl, Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992, s. 14.
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zdaniem za błędny nalez/y uznac� podnoszony przez niekto� rych postulat
neutralnos�ci  etycznej  systemu podatkowego.  Postulat  ten,  zakładając
brak podporządkowania prawa podatkowego jakiemukolwiek syste-
mowi etycznemu, uniemoz/ liwiałby realizację zasady dobra wspo� lne-
go oraz innych zasad konstytucyjnych (...)”170. Odwołanie się do war-
tos�ci uznawanych przez znaczną częs�c�  społeczen� stwa nie spowodu-
je, z/ e prawo zostanie w pełni zaakceptowane, „naiwnie brzmią głosy
uzasadniające  potrzebę  neutralnos�ci  aksjologicznej  prawa  dlatego,
z/ e  jest  adresowane  do  wszystkich  obywateli,  kto� rzy  uznają  ro� z/ne
wartos�ci”171.

Poczucie sprawiedliwos�ci jest u podatniko� w tak silne, z/e prawo
bez wewnętrznej identyfikacji z normą staje się nieskuteczne172. Przed-
stawiona trudnos�c�  w implementacji wartos�ci do prawa stanowionego
jest z�ro� dłem niezadowolenia ze strony obywateli, jest ono postrzegane
jako zbio� r bezdusznych reguł odnoszących się do niewłas�ciwych oso� b
w niewłas�ciwych okolicznos�ciach173. Zarzut niesprawiedliwos�ci podat-
ko� w będzie w tym przypadku dotyczył konkretnych rozwiązan� . Pomi-
mo moz/ liwos�ci osiągnięcia porozumienia odnos�nie do principio� w, kon-
kretne przepisy będą wydawały się z nimi niezgodne. Poprawianie ich
jest nieustannym procesem, kto� ry przebiega w dwo� ch ro� z/nych prędko-
s�ciach: natychmiastowych zmian, kto� re odpowiadają na fiskalne potrze-
by skarbu pan� stwa oraz wynikają z potrzeby „łatania dziur” w prawie174,
z drugiej strony powolnego „dojrzewania” zagadnien�  fundamentalnych175.

170 A. Miarkowski, D. Pietrzyk, System podatkowy z perspektywy dobra wspól-
nego, w: Dobro wspólne..., dz. cyt., s. 353.

171 Z. Szonert, Aksjologia prawa i orzecznictwa sądowo-administracyjnego, w: Pra-
wość i godność..., dz. cyt., s. 313.

172 Por.  A.  Gomułowicz,  J.  Małecki,  Podatki  i prawo  podatkowe,  Warszawa
2013, s. 276–277.

173 Por. S. J. Karolak, Sprawiedliwość, sens prawa. Eseje, Warszawa – Kraków
2007, s. 41.
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2. Legitymizacja podatków

Historia stosunko� w podatkowych to przede wszystkim dzieje
konfliktu społecznego. Władza stała na uprzywilejowanej pozycji wo-
bec „poddanych”, co polskie słowo wyraz/a dos�c�  jasno. Relacje te nace-
chowane były antagonizmem, co nawet dzis� , w epoce panowania demo-
kracji, znajduje swo� j wyraz w okres�leniu „oni” odnos�nie do tych, kto� rym
została delegowana posługa władzy176. Rozwo� j mys� li ludzkiej, jak cho-
ciaz/by wypracowanie koncepcji praw człowieka, zmiana ustrojo� w poli-
tycznych  na  takie,  kto� re  dają  obywatelom  realny  wpływ  na  władzę,
znajduje takz/e swoje odzwierciedlenie w ewolucji systemo� w podatko-
wych.  Choc�  rozwo� j  mys�li  społecznej  jest  niezaprzeczalny,  nie wydaje
się, by moz/liwe było osiągnięcie pełnego consensusu pomiędzy koncep-
cją  dającą  pierwszen� stwo  wymiarowi  społecznemu  (identyfikowaną
z silnym pan� stwem, władzą, dobrem wspo� lnym, interesem narodowym
itp.) a wymiarem indywidualnym (godnos�c�  i wolnos�c�  osoby, własnos�c�
prywatna, ograniczona rola pan� stwa). 

174 Szczegółowe badania nadregulacji i bałaganu nowelizacyjnego odnośnie do
systemu podatkowego przedstawił Janusz Kochanowski w artykule dotyczą-
cym reformy systemu prawa. Por. J. Kochanowski, Deregulacja jako pierw-
szy etap reformy systemu tworzenia prawa, „Ius et Lex”, 2005, nr 1, s. 221–
224; Por. B. Ciupek, J. Gałuszka, M. Gorczyńska, fiskalne i pozafiskalne zada-
nia podatków bezpośrednich a nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu,
w:  Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, red.
T. Famulska, K. Znaniecka, Katowice 2001, s. 52.

175 W 2015 roku gorącym tematem debaty publicznej stała się wysokość kwoty
wolnej od podatku oraz brak odniesienia jej do kwoty minimum egzystencjal-
nego. W polskiej literaturze fachowej pisała już o tym w 1999 roku Anna Kra-
jewska: „Kwota wolna od podatku dochodowego jest ustalona na bardzo ni-
skim poziomie. Np. w 1997 r.  dochód roczny w wysokości do 1391 zł (a więc
niecałe 116 zł miesięcznie) był zwolniony z podatku. W krajach Unii Europej-
skiej próg wolny od podatku określany jest w oparciu o minimum egzystencji.
Wysokość tej kwoty jest efektem kompromisu politycznego, uwzględniającego
uwarunkowania kulturalne, cywilizacyjne, psychologiczne itp.” A.  Krajewska,
Moralne i ekonomiczne aspekty rozwoju szarej strefy w Polsce, „Annales. Ety-
ka w Życiu Gospodarczym. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 1999, nr 2, s. 180.

176 Nie jest celem niniejszej pracy pogłębiona refleksja nad naturą relacji między
państwem a obywatelem, a więc autor pozwoli sobie na nieco uproszczone
podejście, używając zamiennie określeń „państwo” i „władza”.
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Wspo� lnym dąz/eniem obywateli i władzy, reprezentującej inte-
resy pan� stwa, powinno byc� wypracowywanie zgody co do prioryteto� w,
zasad wspo� łpracy oraz takie stanowienie prawa, kto� re zabezpieczy ową
trudną do uchwycenia ro� wnowagę: „W s�wiecie – jak powiedział Karl
Popper – konkurujących wartos�ci, z kto� rych kaz/da sama z siebie w pan� -
stwie prawnym zasługuje na akceptację, do takich wartos�ci nalez/y niewąt-
pliwie interes fiskalny pan� stwa z jednej  i interes  podatnika z drugiej
strony, konflikt wartos�ci jest nieuchronny. Moz/emy powiedziec�, z/e rze-
czą prawniko� w jest wyznaczenie tych płaszczyzn, kto� re mogą doprowa-
dzic� do pewnej hierarchizacji, tak z/e raz przewagę ma w kwestiach ma-
terialno-prawnych interes fiskalny pan� stwa, drugi raz w sprawach pro-
cesowych – interes podatnika”177. W roli pan� stwa i przyznawanych mu
kompetencji nalez/ałoby dopatrywac�  się zasadniczej przyczyny kontro-
wersji  podatkowych. Opinie podatniko� w są zgodne, z/e „podatki są za
wysokie”. Z drugiej strony pan� stwo ma tendencję do poszerzania swo-
ich kompetencji, zwiększania liczby regulacji i liczebnos�ci administracji,
a co za tym idzie, do nieustannych zabiego� w (mniej lub bardziej ukry-
tych) powiększania dochodo� w budz/etowych. Uwaga powinna w pierw-
szej kolejnos�ci byc�  skierowana ku ogo� lnej koncepcji pan� stwa i wynika-
jących z niej zadan� , m.in. bezpieczen� stwa wewnętrznego i zewnętrzne-
go, słuz/by zdrowia, edukacji, systemu emerytalnego, zabezpieczen�  so-
cjalnych, utrzymania przedsiębiorstw pan� stwowych, infrastruktury itp.
Dopiero  zakres akceptowalnej ingerencji pan� stwa wyznacza wielkos�c�  ob-
ciąz/en�  obywateli.

W konteks�cie podatko� w moz/na mo� wic�  o dwo� ch modelach pan� -
stwa, kto� re będą reprezentowały przeciwstawne podejs�cia.

A. Pan� stwo opiekun� cze

W  ujęciu  tym  pan� stwo  odgrywa  istotną  rolę,  jest  wartos�cią
samą w sobie, zasadą nadrzędną. Zgodnie z doktryną komunitarystycz-
ną nie tylko stwarza ramy do rozwoju społecznego i gospodarczego, ale
samo podejmuje działania w kluczowych obszarach, mając na celu re-
177 T.  Dębowska-Romanowska,  Kreowanie podatkowych stanów faktycznych,

w: Podatki w orzecznictwie..., dz. cyt., s. 48.
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alizację  dobra  publicznego.  Za  aktywną  rolą  pan� stwa  w gospodarce
optował ukształtowany w XVIII wieku178 pogląd nazywany merkantyli-
zmem. Reprezentowany w większos�ci przez francuskich ekonomisto� w
głosił, z/e pan� stwo powinno aktywnie wspierac� rozwo� j handlu i przemy-
słu.  W XIX wieku prymat  pan� stwa uznawał  komunizm,  kto� ry  z�ro� dło
wszelkiego zła w społeczen� stwie widział w prywatnej własnos�ci kapi-
tału. Z kolei w XX wieku, w odpowiedzi na zawodnos�c�  mechanizmo� w
rynkowych – co uwidoczniło się w czasie Wielkiego Kryzysu w Stanach
Zjednoczonych –  powszechnym stało się przekonanie o koniecznos�ci
przeciwdziałania takim zjawiskom. Za aktywną rolą pan� stwa opowie-
dział się angielski ekonomista J.  M. Keynes, kto� ry jako doradca prezy-
denta USA przedstawił takz/e propozycję polityki stabilizacyjnej. Rozwi-
nięciem poglądo� w o aktywnej roli pan� stwa były postulaty umoz/liwienia
skorzystania z owoco� w prosperity takz/e uboz/szej częs�ci społeczen� stwa.
Pod  hasłem  wyro� wnywania  szans  stworzono  programy  rozwojowe.
Ro� wniez/  w pan� stwach Europy Zachodniej chciano umoz/liwic� dostęp do
do� br publicznych wszystkim grupom społecznym179.  Wymienione po-
glądy przyczyniły się do powstania dominującego w obecnych czasach
modelu nazywanego pan� stwem opiekun� czym. W XXI wieku zauwaz/yc�
moz/na,  z/e  koncepcja  ta  w znacznym stopniu  realizowana  jest  przez
Unię Europejską, kto� ra poszerza swoje kompetencje poprzez odbiera-
nie ich pan� stwom narodowym, czemu towarzyszy wzrost liczby regula-
cji  zawartych  w prawie  europejskim,  takz/e  dąz/en�  do  harmonizacji
ustrojo� w podatkowych180. 

Geneza pan� stwa opiekun� czego wywodzi się z Cesarstwa Nie-
mieckiego,  gdzie  w latach osiemdziesiątych XIX wieku kanclerz  Otto
von Bismarc wprowadził na znaczną skalę system opieki społecznej, za-

178 Choć temat roli państwa jest znacznie starszy, dopiero w tym czasie ukształ-
towały  się  nurty  przedstawiające  całościowo  koncepcje  państwa.  Było  to
przede wszystkim odpowiedzią na wobec ustrojów absolutystycznych.

179 Por. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, tłum. R. Rapacki, Warsza-
wa 2004, s. 7–8.

180 Por. A. Leszczyłowska, Wspólna europejska podstawa opodatkowania a ob-
ciążenia  podatkowe  przedsiębiorstw  w Polsce,  „finanse.  Komitet  Nauk
o finansach PAN”, 2013, nr 1(6), s. 147–148.
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pewniający pracownikom zabezpieczenie od wypadko� w, choroby i na
staros�c�181. Dzis�  trudno wyobrazic�  sobie pan� stwo demokratyczne, kto� re
nie zapewniałoby jakiejs�  formy opiekun� czos�ci. Ws�ro� d najwaz/niejszych
motywo� w istnienia takiej formy pomocy, wymienic�  nalez/y motywy hu-
manistyczne (zapewnienie warunko� w do z/ycia i rozwoju tym, kto� rzy
nie mają moz/liwos�ci osiągnąc�  tego samodzielnie), egalitarne (udostęp-
nienie owoco� w rozwoju gospodarczego wszystkim obywatelom) oraz
polityczne (odpowiedz�  na zapotrzebowanie wyborco� w, chęc� uniknięcia
zbyt  duz/ych  dysproporcji  dochodowych,  co  prowadziłoby  do  napięc�
społecznych). Nie bez znaczenia jest fakt, z/e redystrybucja pozytywnie
wpływa  na  rozwo� j  społeczny,  poniewaz/  „Zmniejszenie  niero� wnos�ci
moz/e  się  przyczyniac�  do  wzrostu  efektywnos�ci  z wielu  powodo� w.
Przede wszystkim, eliminacja niedoz/ywienia i innych form niedostatku
przyczyniających się do fizycznego osłabienia i ograniczenia potencjału
kapitału ludzkiego, zwalczanie choro� b i zapewnienie edukacji – wszyst-
ko to zwiększa produkt społeczny”182.

Problemem  koncepcji  pan� stwa  opiekun� czego  jest  trudnos�c�
w praktycznej realizacji tego, co w racjonalnej analizie wydaje się byc�
słuszną ideą. „Ros�nie zadłuz/enie pan� stw, a tym samym pogłębia się de-
ficyt  budz/etowy  na  skutek  niemoz/nos�ci  zbilansowania  przychodo� w
z rosnącymi wydatkami, co skutkuje, między innymi, przerzucaniem ro-
snącego długu na przyszłe pokolenia. Rozrasta się aparat biurokratycz-
ny,  kto� ry  „konsumuje”  znaczną częs�c�  s�rodko� w budz/etowych.  Rozrost
biurokracji,  a takz/e  przerzucanie  odpowiedzialnos�ci  z obywatela  na
pan� stwo przyczynia się do ograniczania wolnos�ci. Przymus stanowi bo-
wiem (chociaz/by w postaci obciąz/en�  fiskalnych) warunek sine qua non
istnienia pan� stwa opiekun� czego”183. Badania potwierdzają dos�c� oczywi-
stą tendencję, z/e im wyz/sze dochody, tym mniejsze poparcie dla opie-

181 Por. M. Friedman, R. D. Friedman, Wolny wybór, tłum. J. Kwaśniewski,
I. Jakubczak, Sosnowiec 1994, s. 92.

182 N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, tłum.
A. Wojtyna, Warszawa 2002, s. 307.

183 T. Masłyk, Beneficjenci i donatorzy państwa opiekuńczego o braku spójno-
ści opinii Polaków na temat opiekuńczych funkcji państwa, „Roczniki Nauk
Społecznych”, 2013, tom 5(41) nr 2, s. 25.
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kun� czych funkcji pan� stwa. Z kolei w grupach oso� b o niz/szych docho-
dach tendencje egalitarystyczne są silniejsze. Uzalez/nienie oceny funk-
cji  pan� stwa  od  subiektywnych  odczuc�  sprawia,  z/e  wypracowanie
wspo� lnego modelu będzie niemoz/liwe. Potwierdza to sytuacja pan� stw
Europy Zachodniej, w kto� rej dyskusja trwa od wielu lat, lecz nie przy-
nosi jakis�  istotnych zmian184.

Rozwo� j praw człowieka jest kolejnym czynnikiem, kto� ry powo-
duje wzrost zaangaz/owania pan� stwa. Kaz/de prawo wymaga odpowied-
niego egzekwowania, nalez/y zdawac� sobie sprawę – jak zauwaz/ają Ste-
phen Holmes oraz Cass Sunstein – z/e to wiąz/e się z niemałym kosztem.
Pojawia się on w momencie, gdy normy moralne przestają byc� jedynym
gwarantem,  a zostają  politycznie  zinterpretowane  i sprecyzowane
w postaci obowiązującego prawa. Bez stosownej ochrony stają się tylko
pustymi obietnicami. Pan� stwo, przyjmując na siebie rolę gwaranta oraz
pobierając na nie s�rodki podatkowe, zobowiązuje się do ich zabezpie-
czenia, a prawa obywatela stają się dobrami publicznymi185. Podobnie
generującym koszty jest wielce poz/ądany w krajach demokratycznych
dialog społeczny, czy sam koszt funkcjonowania demokracji,  na przy-
kład organizacja wyboro� w i referendo� w. Nalez/y pamiętac�, z/e koszt ten
objawia się nie tylko w formie bezpos�redniej, jak koszt funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwos�ci czy policji, ale takz/e w sposo� b pos�redni przez
zwiększenie  czy  tez/  wydłuz/enie  spraw  administracyjnych.  W czasach
wspo� łczesnych, gdy katalog praw został rozszerzony i proces ten nadal
postępuje,  wzrasta  stopien�  skomplikowania  kodyfikacji,  ros�nie  takz/e
koszt zabezpieczenia uprawnien�  obywateli186.

184 Poważny krok w kierunku opiekuńczości został zrobiony w 2013 roku w USA,
gdzie wprowadzono system obowiązkowych składek zdrowotnych, najuboż-
szym dofinansowuje je państwo.

185 „Bezpaństwowość jest synonimem braku praw”.  S.  Holmes, C.  R. Sunstein,
Koszt praw…, dz. cyt., s. 14.

186 Dobrym przykładem obrazującym te zjawisko jest w Polsce zapłodnienie  in
vitro. Naturalną konsekwencją uznania „prawa par do posiadania dziecka”
jest refundacja tego zabiegu z budżetu państwa. Szacowana przez Minister-
stwo Zdrowia kwota to 250 mln zł na trzy lata obowiązywania programu.
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Naturalnym pytaniem, rodzącym się w konteks�cie zabezpiecze-
nia praw obywateli, jest zakres tej ochrony. W Konstytucji Rzeczpospo-
litej Polskiej jest do niej odwołanie w preambule, a takz/e w art. 30, przy
czym nie jest ona w z/aden sposo� b zdefiniowana. To otwiera szerokie
pole do interpretacji tego pojęcia, co ma potem konkretne odzwiercie-
dlenie w okres� laniu zadan�  pan� stwa i stanowieniu prawa187. W tym kon-
teks�cie istotnym pytaniem jest to, w jakim stopniu pan� stwo powinno
zapewnic�  obywatelom „godne z/ycie”,  jaki  powinien byc�  zakres opieki
pan� stwa.  Jest  to  więc  pytanie  o istnienie  pan� stwa  opiekun� czego.
W praktyce pan� stw demokratycznych – podobnie jak w przypadku po-
datko� w  –  zmiany  są  skutkiem decyzji  politycznych,  a nie  wdraz/ania
kompleksowego, spo� jnego modelu ustrojowego.

Pan� stwo – zwłaszcza to realizujące aktywną politykę społeczną
i gospodarczą oraz gwarantujące obywatelom poszanowanie szerokie-
go wachlarza uprawnien�  – potrzebuje znacznych s�rodko� w oraz licznej
administracji. Na pytanie, kto powinien łoz/yc�  na jego utrzymanie, Kon-
stytucja Rzeczpospolitej Polskiej odpowiada, z/e wszyscy obywatele188.
Obowiązek s�wiadczen�  podatkowych wywodzi się wprost z faktu przy-
nalez/nos�ci  pan� stwowej,  zapłata  podatku  jest  spełnieniem  oczywistej
i naturalnej powinnos�ci189. Sam rozkład obciąz/en�  jest juz/  kwestią znacz-
nie trudniejszą do rozstrzygnięcia. W historii mys�li skarbowej wypraco-
wano koncepcję zdolnos�ci  płatniczej,  kto� ra  odwołuje  się  do pan� stwa
jako wartos�ci nadrzędnej oraz idei wspo� łodpowiedzialnos�ci wszystkich
obywateli. Obowiązek podatkowy wynika więc z samej przynalez/nos�ci
pan� stwowej,  jest  traktowany  jako  cos�  oczywistego i naturalnego.
„Uiszczając nalez/ny podatek, podatnik finansuje nie tyle okres� lone in-
dywidualnie  s�wiadczenia  pan� stwa  na  swoją  rzecz,  co  zadania  tego
związku publicznego wykonywane dla dobra całej społecznos�ci”190.

187 Por. M.  Granat,  Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość
i jako norma prawna, „Państwo i Prawo”, 2014, nr 8, s. 3.

188 Por. Konstytucja RP, art. 84, dz. cyt.
189 Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo…, dz. cyt., s. 74.
190 A. Nita, Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatko-

wania, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2013, s. 21.

83



Zgodnie z zasadą zdolnos�ci płatniczej kaz/dy powinien przyczy-
niac�  się do utrzymania pan� stwa w sposo� b adekwatny do swych moz/ li-
wos�ci. W praktyce konieczne jest rozstrzygnięcie, według jakich kryte-
rio� w ustalac�, kto jest „bardziej zdolny” do uiszczenia wyz/szych s�wiad-
czen� . Od udzielonych odpowiedzi zalez/y rozkład obciąz/en�  podatkowych
między obywateli. W rzeczywistos�ci istnieje wiele kryterio� w ro� z/nicują-
cych,  poniewaz/  ro� z/na  jest  specyfika  opodatkowanie  dochodo� w,  kon-
sumpcji czy majątku. Dylemat, kogo i w jaki sposo� b opodatkowac�, zwią-
zany jest ze sprawiedliwos�cią. Przekonanie podatnika o niesprawiedli-
wos�ci podatku wynika zazwyczaj z przekonania, z/e jego obciąz/enie jest
zbyt wysokie, albo z/e inni powinni płacic� więcej. Rozwiązaniem propo-
nowanym przez Adolpha Wagnera (1835–1917) było stworzenie wra-
z/enia, z/e, „bogaci powinni ponosic�  większe podatki niz/  mys� lą, podczas
gdy ubodzy powinni mys�lec�, z/e płacą więcej niz/  to się dzieje w rzeczy-
wistos�ci. Jest to podwo� jna iluzja, ale – dowodził Wagner – konieczna po
to, by utrzymac�  zadowolenie u bogatych,  a jednoczes�nie nie osłabiac�
poczucia wartos�ci u ubogich”191. Chodziłoby zatem o takie zro� z/nicowa-
nie obciąz/enia,  aby  uwzględniając ich odmienną sytuację  materialną,
doprowadzic�  do stanu „ro� wnos�ci w sensie subiektywnym”192. Wspo� łcze-
s�nie opracowywane są szczego� łowe metody, kto� re mają na celu zbadac�
zgodnos�c� faktycznych taryf opodatkowania z zasadą ro� wnych ofiar193.

Kształtowanie stosunko� w społecznych, w odwołaniu do zasady
zdolnos�ci płatniczej, daje pan� stwu dos�c� duz/ą swobodę w kształtowaniu
obciąz/en� . Niestety zapomina się, z/e zasada ta powinna działac�  ro� wniez/
w przeciwnym kierunku i bronic� podatnika przed fiskalizmem. Oznacza
to, z/e nawet najbardziej słuszne potrzeby pan� stwa nie mogą byc� uspra-
wiedliwieniem dla ustanawiania podatko� w tak wysokich, kto� re byłyby

191 A. Gomułowicz, Aspekt ustrojowy granic opodatkowania a prawa podmio-
towe podatnika (zarys problematyki), w: finanse publiczne i prawo finan-
sowe..., dz. cyt., s. 421.

192 B.  Kucia,  Zasada  sprawiedliwości  podatkowej  w ujęciu  historycznym,
„Roczniki Nauk Prawnych”, 1998, tom VIII, s. 297.

193 Por. T.  Słoczyński,  Zastosowanie zasady równych ofiar do oceny sprawie-
dliwości taryfy podatku dochodowego od osob fizycznych (PIT) w Polsce,
„Gospodarka Narodowa”, 2012, nr 10(254), s. 29–34.
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ponad  moz/ liwos�ci  finansowe  obywatela.  „Przyjęcie  zasady  zdolnos�ci
płatniczej, s�wiadczy o tym, z/e opodatkowanie znajduje swoją skalę po-
miarową nie w zapotrzebowaniu finansowym pan� stwa, a w zindywidu-
alizowanej finansowej zdolnos�ci płatniczej podatnika”194.

Podatki  s�ciągane od obywateli  według ich moz/liwos�ci  płatni-
czych mają słuz/yc�  do prowadzenia działalnos�ci w interesie ogo� łu oby-
wateli i nie mogą byc� korelowane z z/adnymi konkretnymi, wzajemnymi
s�wiadczeniami pan� stwa. Zasada ta przyznaje pan� stwu duz/o swobody,
kto� re w swoich działaniach nie jest bezpos�rednio związane wolą podat-
niko� w. Definicja podatko� w jako s�wiadczen�  przymusowych i nieekwiwa-
lentnych opiera się włas�nie na tej zasadzie, podatki nie mają cech celo-
wos�ci ani charakteru ceny za otrzymane korzys�ci. Zdefiniowana w ten
sposo� b zasada nie dopuszcza roszczen�  ze strony podatniko� w, z/e otrzy-
mywane przez nich dobra są nieadekwatne do włoz/onego wkładu, ona
tę dysproporcję ma wpisaną w swoją naturę.

Zasada zdolnos�ci płatniczych zakłada istnienie dwo� ch niezalez/ -
nych akto� w:  zadaniem obywatela  jest  uis�cic�  podatek,  zadaniem pan� -
stwa jest otrzymane dochody w odpowiedni sposo� b wydatkowac�. Two-
rzy ona charakterystyczny dystans pomiędzy podatnikiem a s�wiadcze-
niami pan� stwa, słuz/y bezstronnos�ci pan� stwa wobec kaz/dego, niezalez/ -
nie od tego, czy i na jakim poziomie płaci podatki. „Dokonuje się s�cisły
rozdział między opodatkowaniem a wykorzystaniem dochodo� w podat-
kowych pan� stwa”195.  Przyjęcie takiego punktu widzenia będzie miało
doniosłe znaczenie dla oceny moralnej, poniewaz/  czyny podejmowane
przez podatnika będą w mniejszym stopniu usprawiedliwiane działa-
niami pan� stwa.

Obecnie do głosu dochodzi coraz mocniej przekonanie o ogra-
niczonych moz/liwos�ci pan� stwa. Wspo� łczesny model pan� stwa opiekun� -
czego,  mimo ogromnych koszto� w utrzymania,  nie  spełnia  oczekiwan�
obywateli. Zarazem jest to model trudny do zreformowania, poniewaz/
odebranie obywatelom przyznanych praw, byłoby dla polityko� w wybie-

194 A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 87.
195 A. Gomułowicz, Zasada zdolności płatniczej jako etyczny aksjomat procesu

legislacyjnego, w: Prawość i godność..., dz. cyt., s. 110.
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ranych w powszechnych wyborach politycznym samobo� jstwem. „Opi-
nia publiczna akceptuje pobieranie podatko� w jako zasadę funkcjono-
wania pan� stwa, ale oczekuje od pan� stwowego budz/etu zbyt wiele, nie
bacząc na istniejące ograniczenia. Pan� stwo podatko� w stoi więc na kru-
chych nogach podmywanych przez masową demokrację wykorzystywa-
ną przez grupy nacisku i narastające roszczenia”196. 

Z drugiej strony istnieje przekonanie, z/e dalsze zwiększanie za-
dan�  pan� stwa jest nie tylko niemoz/liwe, ale przyniesie skutki odwrotne
od zakładanych197. Joseph Stiglitz wykazuje, z/e pan� stwo nigdy nie bę-
dzie w stanie zaspokoic� pokładanych w nim nadziei, poniewaz/  w swojej
naturze  zawiera nieprzezwycięz/alne ograniczenia.  Według  niego  jest
to: „ograniczony zaso� b posiadanych przez pan� stwo informacji, ograni-
czona kontrola  pan� stwa nad działaniem prywatnych rynko� w,  ograni-
czona kontrola  nad biurokracją,  ograniczenia  o charakterze politycz-
nym”198. Tak więc nalez/y zdawac�  sobie sprawę, i uznac�  to za pewnego
rodzaju oczywistos�c�,  z/e działania sfery publicznej zawsze będą mniej
wydajne niz/  sfery prywatnej.  Ta konstatacja prowadzi  do wysunięcia
postulatu maksymalnego ograniczenia działan�  „nieefektywnego” pan� stwa. 

B. Pan� stwo minimum

Liberalizm w ekonomii przyczynił się do zmiany punkto� w od-
niesienia,  poniewaz/  priorytetem uczynił  interes  jednostki.  Rolą  pan� -
stwa jest  co najwyz/ej  utrzymanie istniejącego ładu społeczno-gospo-
darczego,  nie moz/e ono ingerowac�  w przebieg proceso� w rynkowych,
odbierac�  człowiekowi swobody w zakresie działalnos�ci  gospodarczej.
„Najlepszą gwarancją ochrony jego praw jest  więc działanie wolnego
rynku. Rynek jest regulatorem ludzkich poczynan� , a działania pan� stwa,
uwaz/ane przez Hobbesa za konieczne dla zachowania nie tylko pokoju,

196 A.  Glapiński,  Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół
teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Warszawa 2004, s. 208.

197 J.  Schumpeter  uważał,  że  rozwój  kapitalizmu  prowadzi  najpierw  do  jego
„spętania” (fettered capitalism), nieodwołalnie kierując się w stronę socjali-
zmu. Por. tamże, s. 204.

198 J. E. Stiglitz, Ekonomia…, dz. cyt., s. 10.
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ale i dobrobytu, mogą przynies�c�  ludziom,  per saldo, więcej szkody niz/
poz/ytku”199. Przez klasyko� w doktryny liberalnej idea wolnos�ci rozumia-
na była jako wolność od, protekcjonizm i etatyzm uwaz/ano za przeszko-
dy w realizacji interesu osobistego. Jes� li moz/na mo� wic�  o interesie ogo� -
łu,  to  jest  on sumą intereso� w poszczego� lnych jednostek.  W pewnym
sensie liberalizm zlikwidował napięcie między dobrem wspo� lnym a in-
teresem poszczego� lnych jednostek, lecz dokonał tego przez jednoznacz-
ne uznanie prymatu jednostki nad społeczen� stwem200.  Afirmacja jed-
nostki w liberalizmie związana jest takz/e z uznaniem prawa własnos�ci
jako  nienaruszalnego  fundamentu  porządku  społecznego.  Prawo  do
własnos�ci prywatnej rozumiane jest szerzej niz/  tylko jako ochrona sta-
nu posiadania, lecz prawo do swobodnego bogacenia się i przekazywa-
nia własnos�ci spadkobiercom.

Logiczną konsekwencją uznania wolnos�ci jednostki oraz posza-
nowania własnos�ci prywatnej za priorytety był niechętny stosunek li-
beralizmu wobec podatko� w. Powinny byc�  one jak najmniejsze, jedynie
takie,  kto� re  pozwoliłyby  na  funkcjonowanie  pan� stwa-minimum.  Do-
puszczalną formą wydatko� w publicznych są tylko te, kto� re słuz/ą utrzy-
maniu ładu i porządku społecznego. Wykorzystanie funduszy uzyska-
nych przez pan� stwo z podatko� w jest niekorzystną zmianą alokacji do� br
i zakło� ceniem swobodnej gry sił rynkowych. Liberalizm dopuszcza za-
tem tylko małe podatki, uznając je za zło konieczne. Zwolennikiem tej
koncepcji był między innymi Adam Smith, według kto� rego motyw zy-
sku oraz konkurencja sprawiają, z/e osoby dąz/ąc do realizacji własnych
intereso� w, muszą realizowac�  potrzeby swoich kliento� w. W ten sposo� b
gospodarka – prowadzona jakby niewidzialną ręką rynku – dochodzi do
stanu ro� wnowagi, optymalnie zaspokajając potrzeby obywateli, słuz/ąc
jednoczes�nie interesowi całego społeczen� stwa. Koncepcje Smitha silnie
wpłynęły  na  poglądy  polityko� w  i innych  ekonomisto� w.  Kontynuacją
jego mys�li była doktryna leseferyzmu (wolnego handlu), według kto� rej

199 R.  Gwiazdowski,  Adama Smitha koncepcja funkcji  państwa,  handlu mię-
dzynarodowego, finansów publicznych i podatków, „Studia Iuridica”, 2003,
nr XLI, s. 85.

200 Por. M.  Kosek-Wojnar,  Zasady podatkowe w teorii  i praktyce,  Warszawa
2012, s. 18.
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pan� stwo nie moz/e  w z/aden sposo� b ingerowac�  w działalnos�c�  sektora
prywatnego i powinno pozwolic�  na niczym nieskrępowaną konkuren-
cję.  Przyjęcie takiego punktu widzenia rozwiązuje  problem ustalania
reguł sprawiedliwos�ci dystrybutywnej – podział do� br będzie zalez/ał od
anonimowych, rzekomo bezosobowych sił rynkowych201.

Z koncepcją pan� stwa minimum koresponduje zasada ekwiwa-
lencji, niekiedy nazywana takz/e zasadą korzys�ci. Zakłada ona, z/e kaz/de
realizowane przez pan� stwo zadanie ma swoją cenę i wymiana ta po-
winna byc�  zbliz/ona do działalnos�ci rynkowej. Pan� stwo traktowane jest
jako dostawca usług, kto z nich korzysta, powinien za nie zapłacic�202.
Według tej koncepcji relacja pan� stwo-obywatel opiera się na zasadzie
wzajemnych  s�wiadczen� .  „Przy  tej  wymianie  korzys�ci  mają  charakter
obopo� lny, gdyz/  pan� stwo uzyskuje podatkowy docho� d, a podatnik, speł-
niając na rzecz pan� stwa obowiązek podatkowy,  otrzymuje w zamian
s�wiadczenia wzajemne”203. Zasada ta sprawia, z/e podatnik ma s�wiado-
mos�c�  osiąganych korzys�ci  oraz ponoszonych koszto� w i podobnie  jak
w wymianie gospodarczej płacąc, ma prawo domagac�  się okres� lonych
s�wiadczen� .  W ten sposo� b zdefiniowany podatek nabierałby charakter
podatku celowego. W sytuacji przeciwnej, gdy podatnik nie otrzymuje
s�wiadczenia,  a pan� stwo  pobiera  podatki  pod  przymusem,  rodzi  się
w nim opo� r.  Friedrich Hayek (1899–1992) wyraz/ał wątpliwos�c�  co do
oceny takiego sposobu działania pan� stwa: „nie jest oczywiste, czy przy-
muszanie ludzi do łoz/enia na cele, kto� rymi nie są zainteresowani, moz/e
byc� moralnie usprawiedliwione”204. 

Jako podstawę filozoficzną zasady ekwiwalencji  wymienia się
teorię pan� stwa jako umowy społecznej Jean-Jacques Rousseau (1712–
1778),  ze szczego� lnym uwzględnieniem wolnos�ci  indywidualnej  oby-
wateli.  To  oni  zajmują  uprzywilejowaną  pozycję  wobec  pan� stwa,  do
nich nalez/y decyzja,jakie dobra chcą od pan� stwa „kupic�”. Pan� stwo zaj-

201 Por. J. Godłów-Legiędź, Wydajność..., dz. cyt., s. 68.
202 Por. M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Warszawa 1996, s. 15.
203 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo…, dz. cyt., s. 72.
204 F. A. von Hayek, Konstytucja…, dz. cyt., s. 152.
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muje pozycję słuz/ebną, odpowiadając na zapotrzebowanie obywateli205.
Zasada  ta  bliska  jest  nurtom  liberalnym  w ekonomii.  Knut  Wicksell
w 1896 roku przedstawił  swo� j  pogląd w sposo� b  jednoznaczny:  „Jest
rzeczą niemoralną pobieranie od kogos�  kontrybucji na rzecz produkcji
do� br, z kto� rych podatnik w przyszłos�ci nie będzie korzystał. Istotne jest,
aby podatki były pobierane według zasady gotowos�ci ich płacenia (...)”206.
S5 cisłe zastosowanie zasady zlikwidowałoby w praktyce problem legity-
mizacji, poniewaz/  obywatele płaciliby tylko te daniny, kto� re byliby gotowi
uis�cic�. O ile w zasadzie zdolnos�ci płatniczej obowiązek zapłaty podatku
wynikał z samego faktu moz/liwos�ci poniesienia obciąz/enia, w zasadzie
ekwiwalencji wynika on z faktu otrzymywania s�wiadczen�  od pan� stwa. 

Zastosowanie zasady ekwiwalencji wpłynęłoby takz/e na zakres
obowiązko� w pan� stwa, poniewaz/  będzie ono s�wiadczyło tylko te usługi,
za kto� re obywatele są skłonni zapłacic�. Moz/na domys�lac�  się, z/e obywa-
tele nie będą zbyt skorzy do poszerzania zakresu zadan�  pan� stwa. We-
dług  modelu  Wicksella-Lindahla,  analizą  popytu  na  dobra  publiczne
w zalez/nos�ci od ponoszonych za nie koszto� w, oraz moz/ liwos�ci pan� stwa,
moz/liwe jest osiągnięcie punktu optimum, kto� re w największym moz/ li-
wym stopniu  przy  akceptowalnej  cenie,  odpowiadałoby  na potrzeby
obywateli207. Dzięki temu zawodny system dystrybucji do� br oparty na
politycznym procesie głosowania zostałby zastąpiony przez efektywną
licytację do� br208.

Przeszkodą w szerszym zastosowaniu zasady ekwiwalencji jest
objęcie przez pan� stwo zadan�  opiekun� czych realizowanych przez redy-

205 Było  to  spojrzenie  zupełnie  odmienne  od  klasycznego.  Roman  Rybaski
w swojej „Nauce skarbowości” z 1935 roku już na samym początku mocno ak-
centuje, że podatek jest daniną przymusową, „to znaczy, że nie wchodzi tu
w grę wymiana usług (...). Państwo nakłada tę daninę dlatego, żę chce ją na-
kładać, że ma do tego prawo z tytułu swojego zwierzchnictwa”. R. Rybarski,
Nauka skarbowości, Warszawa 1935, s. 179.

206 Cyt. za: F. Grądalski, System podatkowy..., dz. cyt., s. 44.
207 Por. F. Grądalski, Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa 2004, s. 120–124.
208 Por. R. A. Musgrave, Natura państwa fiskalnego – korzenie mojego myśle-

nia,  w:  finanse publiczne a wybór publiczny.  Dwie odmienne wizje  pań-
stwa, red. J. Buchanan, R. A. Musgrave, tłum. H. Jelonkiewicz, T. Opalińska,
Warszawa 2005, s. 38.
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strybucję  do� br.  Zasada ekwiwalencji  ze  swej  definicji  nie moz/e  miec�
w tym obszarze z/adnego zastosowania, poniewaz/  wyraz/a ideę, z/e kaz/dy
płaci za dostarczone mu przez pan� stwo dobra. Z kolei redystrybucja –
w imię wyz/szych wartos�ci – odstępuje od tej zasady, przyznając s�rodki
tym, kto� rzy ich nie wypracowali. Moz/na zatem powiedziec�, z/e o ile za-
sada ekwiwalencji  sprzyja poczuciu  sprawiedliwos�ci,  tak  odstąpienie
od niej przyniesie odczucia dokładnie odwrotne.  Osoby,  kto� re więcej
wpłacają niz/  otrzymują od pan� stwa, będą mo� wiły o niesprawiedliwos�ci
systemu  podatkowego,  a nieraz  –  nawiązując  do  sło� w  Wicksella  –
o kontrybucji, konfiskacie czy grabiez/y.

Zasada  ekwiwalencji  we  wspo� łczesnych  systemach  podatko-
wych nie jest stosowana w takim rozumieniu, jak zaproponowali to jej
two� rcy. W sensie s�cisłym zasada ta jest sprzeczna z przyjmowaną obec-
nie definicją  podatku,  uwaz/anego za s�wiadczenie  przymusowe i nie-
ekwiwalentne. Nie znaczy to, z/e nie ma ona z/adnej roli w kształtowaniu
obciąz/en�  podatkowych obywateli.  Na płaszczyz�nie idei zwraca uwagę
na „partnerski” model relacji między pan� stwem a obywatelem. Akcep-
tacja podatku jest s�cis� le związana z poczuciem obywatela, czy ma on
wpływ na kształtowanie polityki pan� stwa. Ro� wnie waz/na jest s�wiado-
mos�c� polityko� w i urzędniko� w, z/e są utrzymywani z woli i pieniędzy po-
datniko� w.  Po stronie wydatko� w zasada ta kieruje uwagę na efektyw-
nos�c�  ich wykorzystywania oraz akceptację przez płatniko� w, a marno-
trawienie s�rodko� w publicznych jest rzeczywis�cie okradaniem obywate-
li. Choc�  zasady tej nie da się bezpos�rednio wdroz/yc�  w z/ycie, daje ona
wiele przesłanek do oceny moralnej oso� b odpowiedzialnych za kształ-
towanie systemu podatkowego. 

Praktycznym  zastosowaniem zasady  ekwiwalencji  we  wspo� ł-
czesnych systemach podatkowych jest częstsze stosowanie opłat. Dzie-
je się tak chociaz/by w przypadku usług komunalnych czy dostępu do in-
frastruktury (np. płatne autostrady). W wielu przypadkach przyczynia-
ją się one do bardziej sprawiedliwego rozłoz/enia obciąz/en�  – płacą tylko
ci, kto� rzy rzeczywis�cie korzystają z danych do� br. W praktyce – z powo-
du braku mechanizmu rynkowego – granica między podatkiem a opłatą
jest bardzo cienka, trudnos�c�  sprawia oszacowanie rzeczywistej wartos�ci
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otrzymywanego dobra. Moz/e to rodzic� u obywateli subiektywne odczu-
cie, z/e dana opłata jest niedadekwatna do otrzymywanego dobra, i po-
strzegają ją jako zakamuflowany podatek209.

Za poszerzonym rozumieniem ekwiwalencji opowiada się mię-
dzy innymi polski ekonomista Robert Gwiazdowski. Zauwaz/a, z/e oczy-
wis�cie nie jest moz/liwe bezpos�rednie zastosowanie tej zasady w odnie-
sieniu do indywidualnych podatniko� w. Niemniej nie moz/na z niej tak ła-
two  rezygnowac�,  poniewaz/  związek  pomiędzy  wysokos�cią  podatko� w
a s�wiadczeniami pan� stwa jest czyms�  jak najbardziej oczywistym. Kaz/ -
dorazowo odwołują się do tego politycy, gdy podwyz/kę podatko� w uza-
sadniają koniecznos�cią zwiększenia liczby lub jakos�ci „usług” s�wiadczo-
nych przez pan� stwo. Związek ten istnieje w skali makro, ale moz/e tez/
byc� odniesiony do poszczego� lnych grup podatniko� w. Nie moz/e byc� tak –
zauwaz/a  ekonomista  –  z/e  redystrybucyjna  pomoc  pan� stwa  trafia  do
najuboz/szych, korzystających z darmowej os�wiaty czy słuz/by zdrowia,
a ci  zamoz/niejsi,  korzystający w większos�ci  z prywatnej opieki zdro-
wotnej czy edukacji, „nie mogą liczyc�  na pomoc ogarniętej bezwładem
policji, a w sądzie na rozsądzenie sprawy czekają kilka lat”210. Pan� stwo
powinno zatem powaz/nie podchodzic�  do swoich obowiązko� w, s�wiad-
czyc� usługi wysokiej jakos�ci, a pytania o wydatki publiczne nie powinny
nikogo dziwic�. „Jez/eli więc wspo� łczesna doktryna podatkowa podkres� la
z upodobaniem  jednostronnos�c�,  nieodpłatnos�c�  i nieekwiwalentnos�c�
s�wiadczen�  podatkowych, to, choc�  w sensie formalnoprawnym ma cał-
kowitą rację, przyczynia się do zdjęcia z polityko� w odpowiedzialnos�ci
za «rozliczenie kasy»”211. Zaletą tej reguły jest więc to, z/e przyznaje ona
obywatelom moralne prawo kontroli  pan� stwa,  przez to zmusza je do

209 Płatne autostrady są tego dobrym przykładem, ponieważ kierowca obciążony
jest  również akcyzą oraz podatkiem VAT, a także od środków transportu.
W wielu przypadkach (remontów i korków) ma poczucie, że otrzymuje pro-
dukt nieadekwatny do uiszczonej opłaty. W przypadku komunikacji miejskiej
wpływy z biletów zazwyczaj nie pokrywają kosztów jej funkcjonowania, co powo-
duje konieczność dodatkowych dotacji z budżetów miast. Sztandarowym przy-
kładem podatku „udającego” opłatę jest abonament radiowo-telewizyjny.

210 R. Gwiazdowski,  Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne prze-
słanki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007, s. 337.

211 Tamże, s. 338.

91



podnoszenia efektywnos�ci ponoszonych wydatko�w publicznych212 i sprzy-
ja racjonalizacji systemu podatkowego213. Jak podkres�lają zwłaszcza przed-
stawiciele szkoły austriackiej w ekonomii, pan� stwo produkuje dobra pu-
bliczne w sposo�b mniej efektywny niz/  jednostki prywatne. Zatem przybli-
z/anie funkcjonowania pan� stwa do modelu rynkowego zwiększa jego efek-
tywnos�c�214. W pos�redni sposo� b zasada ekwiwalencji wymusza na pan� -
stwie aktywną komunikację z obywatelami dotyczącą wykorzystywania
powierzonych s�rodko� w, a więc koszto� w utrzymania pan� stwa215.

Na zasadzie ekwiwalencji zbudowany jest mechanizm rynkowy
(produkt  lub usługa za  okres�loną cenę),  lecz  nigdy nie zostanie  ona
w pełni zastosowana w systemie podatkowym. Natura demokracji prowa-
dzi do deformacji tej zasady i przeniesienia owej „wymiany” na poziom
polityczny: „W warunkach demokratycznego pan� stwa proces podejmo-
wania decyzji w obszarze polityki podatkowej opiera się na załoz/eniu
istnienia warunko� w wymiany korzys�ci między wyborcami, zaintereso-
wanymi takimi rozwiązaniami, kto� rych efekty przynoszą im maksymal-
ne  korzys�ci  oraz  politykami,  kto� rzy  zainteresowani  są  utrzymaniem
władzy, stąd przy podejmowaniu ostatecznych decyzji uwzględniac� mu-
szą rozwiązania akceptowane społecznie”216. 

Uznanie  ograniczen�  pan� stwa  moz/e  pomo� c  w wypracowaniu
modelu, w kto� rym interwencjonizm będzie dotyczył tylko tych obsza-
ro� w, gdzie zawodnos�c� rynku jest największa, i gdzie moz/e przynies�c� re-
alną poprawę sytuacji. Nie ma co do tego zgody ws�ro� d ekonomisto� w,
poglądy  wynikają  z osobistych  przekonan�  o skali  zawodnos�ci  rynku

212 Por. R.  Szumlakowski,  Zasada sprawiedliwości  podatkowej,  w:  Acta Era-
smiana. Varia, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2013, s. 155.

213 Por. F. Grądalski,  Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowe-
go – zarys modelu referencyjnego dla Polski, w:  O nowy ład podatkowy
w Polsce, red. J. Ostaszewski, Warszawa 2007, s. 50.

214 Por. S.  Kwiatkowski,  Teoria dóbr publicznych i rynkowe mechanizmy ich
produkcji, w: Pod prąd głównego nurtu ekonomii, red. M. Machaj, Warsza-
wa 2010, s. 114.

215 Por. A.  Nowak,  Współczesne zasady podatkowe, „Ekonomia i Międzynaro-
dowe Stosunki Gospodarcze”, 2007, nr 14, s. 15.

216 A.  Walasik,  Determinanty i instrumenty polityki  podatkowej,  w:  Władza
fiskalna..., dz. cyt., s. 21.
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i skutecznos�ci pan� stwa w jej ograniczaniu. Niemniej wydaje się, z/e ro� z/ -
nice w poglądach są mniejsze niz/  w XIX wieku (leseferyzm kontra so-
cjalizm). Dzis�  z/aden ze skrajnych modeli nie jest powaz/nie traktowany,
dyskusja  bardziej  koncentruje  się  na  skali  i obszarach  interwencji.
Ograniczenie interwencjonizmu następuje poprzez dwa powiązane ze
sobą procesy: deregulację polegającą na zmniejszaniu liczby branz/  re-
gulowanych oraz prywatyzację polegającą na przenoszeniu do sektora
prywatnego  działan�  gospodarczych  prowadzonych  wczes�niej  przez
pan� stwo, jak np. telekomunikacja, kolej, energetyka. Ro� wniez/  w odnie-
sieniu do redystrybucji nikt powaz/ny nie postuluje całkowitego jej wy-
eliminowania, lecz dyskusja dotyczy optymalnej kombinacji aspekto� w
ekonomicznych i socjalnych: „jedni skłaniac�  się będą raczej ku formule
«rynku i konkurencji  ile moz/na, wyro� wnywania i bezpieczen� stwa so-
cjalnego ile trzeba», innym odpowiadac� będzie formuła dokładnie prze-
ciwna – «rynku i konkurencji ile trzeba, wyro� wnywania i bezpieczen� -
stwa socjalnego ile moz/na»”217.

Praktyczną syntezą gospodarki rynkowej, z mocnym akcentem
na aspekt socjalny, była koncepcja socjalnej gospodarki rynkowej Alfreda
MuX ller-Armack  (1901–1978),  kto� ra  zapoczątkowała  tzw.  ordolibera-
lizm. Gło� wnym przekonaniem, zakorzenionym w liberalnej teorii ekono-
micznej, było zdanie, z/e wzrost gospodarczy jest najlepszym rodzajem
polityki socjalnej. Gło� wnym dąz/eniem było wprowadzenie i utrzymanie
konkurencji na bazie własnos�ci prywatnej, interwencjonizm pan� stwo-
wy traktowany był raczej jako destabilizujący i ograniczający efektyw-
nos�c�  rynku.  Wymiar socjalny miał  byc�  realizowany przez stworzenie
socjalnej  struktury  przedsiębiorstwa  wyraz/ającej  się  w silnej  roli
związko� w zawodowych i udziału zatrudnionych w zyskach przedsię-
biorstwa, a takz/e w innych obszarach poprzez szeroką ochronę konsu-
mento� w i rozbudowaną spo� łdzielczos�c�218.

Propozycją kompromisowego modelu zaangaz/owania pan� stwa
jest  szersze  uwzględnienie  zasady  pomocniczos�ci.  Jest  ona  zawarta

217 K. Grimm, Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja, rozwój, pro-
blematyka, Warszawa 1992, s. 96.

218 Por. tamże, s. 16–17.
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w Preambule Konstytucji RP, rolą jej jest umacnianie uprawnien�  obywa-
teli i ich wspo� lnot219. Zasada ta ujęta w sposo� b ograniczający mo� wi, z/e
władze pan� stwowe nie mogą zajmowac�  się tymi obszarami, z kto� rymi
mogą  sobie  poradzic�  wspo� lnoty  niz/szego  szczebla  (przyjmuje  się  tu
władze niz/szego szczebla, samorządy, stowarzyszenia, organizacje oraz
rodzinę jako podstawową komo� rkę społeczną).  Wszystkie  te zadania
moz/na przedstawic�  w postaci tro� jkąta – im wyz/ej, tym jest ich mniej
(moz/na wyobrazic�  sobie ro� wniez/  odwrotną sytuację, gdy władza przej-
muje wszystkie kompetencje, a „na dole” pozostaje jedynie wykonywanie
polecen�  władzy). „Wbrew pozorom, nadmierna kumulacja kompetencji
pan� stwa nie wzmacnia go, lecz osłabia. Siła pan� stwa, podniesienie jego
wartos�ci i znaczenia dla obywateli zalez/y bowiem od sprawnego wyko-
nywania  tych  zadan� ,  w zakresie  kto� rych  jest  ono  niezastąpione”220.
Stwierdzenie  to  ułatwia  zdefiniowanie  prioryteto� w,  tak  by  pan� stwo
gło� wną aktywnos�c�  skierowało na obszary, w kto� rych nikt go nie moz/e
zastąpic�, przede wszystkim bezpieczen� stwo wewnętrzne i zewnętrzne,
sprawny wymiar sprawiedliwos�ci, rozwo� j infrastruktury komunikacyj-
nej i energetycznej o znaczeniu ogo� lnokrajowym czy długofalową stra-
tegią rozwoju.

System podatkowy jest więc wypadkową przero� z/nych czynni-
ko� w: okolicznos�ci historycznych, dominujących doktryn filozoficznych,
postulato� w etycznych, działan�  politycznych, realnych moz/ liwos�ci finan-
sowych pan� stwa. Kaz/dorazowo staje się pewnego rodzaju kompromi-
sem między idealistycznym podejs�ciem do rzeczywistos�ci (reprezento-
wanym przez filozofię i etykę) a efektywnos�cią (reprezentowaną przez
nauki ekonomiczne i realne moz/ liwos�ci gospodarcze)221. Istnienie ro� z/ -
nych koncepcji pan� stwa, brak zgody co do rodzajo� w i stopnia jego inter-
wencji w poszczego� lnych obszarach z/ycia gospodarczego i społecznego
powoduje,  z/e oczekiwania doskonałego systemu podatkowego nalez/y

219 Por. Preambuła do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

220 W. Łączkowski, Daniny publiczne a zasada pomocniczości, w: W kręgu pra-
wa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi
Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 235.

221 Por. F. Grądalski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 40–43.
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uznac� za utopię. Wydaje się, z/e pomimo istotnych ro� z/nic w podejs�ciu do
tematu,  istnieje duz/y zakres zadan� ,  wobec kto� rych nie ma większych
rozbiez/nos�ci.  Zachęca to do budowania systemu podatkowego,  kto� ry
będzie umoz/liwiał pan� stwu realizację tych najwaz/niejszych, uwzględniał
gło�wne postulaty etyczne, cechował się duz/ą efektywnos�cią oraz sprawie-
dliwie rozkładał cięz/ary podatkowe wobec obywateli. 

3. Zasady podatkowe

Istnienie pan� stwa legitymizuje pobo� r podatko� w, a jego kształt,
czyli ustro� j, rola w gospodarce oraz zaangaz/owanie społeczne, wpływa
na wielkos�c� obciąz/en� . Istnienie ro� z/nych poglądo� w odnos�nie do skali za-
angaz/owania pan� stwa, a więc brak powszechnej zgody, powoduje na-
pięcia pomiędzy grupami obywateli. Zaradzic�  temu w znacznym stop-
niu  mogą wypracowane  przez  naukę  zasady  podatkowe.  Są  zbiorem
niezbędnych reguł i teoretycznych postulato� w, kto� rych przestrzeganie
przyczyniac�  się będzie do optymalnego nakładania przez władzę pu-
bliczną obciąz/en�  podatkowych, skuteczną realizację przyjętych załoz/en�
i funkcji pan� stwa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podatniko� w.
Nie tworzą one zamkniętego katalogu i moz/na do nich zaliczyc�  ro� z/ne
postulaty,  zalez/nie  od  reprezentowanych  poglądo� w.  „Oczekiwania
w stosunku do systemu podatkowego są (i były) przy tym ro� z/ne, w za-
lez/nos�ci od epoki historycznej, a takz/e systemu politycznego i ekono-
micznego występującego w danym pan� stwie”222. Nie są zatem kanonem
wiedzy niepodlegającym zmianom, lecz wyrazem zjawisk zachodzących
nieustannie w rzeczywistos�ci społecznej i gospodarczej oraz towarzy-
szącej im refleksji223.

222 J.  Szołno-Koguc, Polski system podatkowy w kontekście wybranych zasad
podatkowych – kilka uwag krytycznych, w: Księga jubileuszowa Profesora
Ryszarda Mastalskiego..., dz. cyt., s. 428.

223 Por. M. Sosnowski, Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowe-
go, „finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego”, 2012, nr 52, s. 59.
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Klasyczne zasady podatkowe wyrosły na podłoz/u osiemnasto-
wiecznej liberalnej mys�li ekonomicznej224. Zostały po raz pierwszy sfor-
mułowane przez A. Smitha w „Badaniach nad naturą i przyczynami bo-
gactwa narodo� w” (1776 r.), rozwinięte przez D. Ricardo i J. B. Saya. Na
ich  zdefiniowanie  miał  wpływ  o� wczesny  kontekst  gospodarczo-poli-
tyczny:  negatywne  dos�wiadczenia  wynikające  z poboru  podatko� w
przez dzierz/awco� w, obrona jednostki przed naduz/yciami władzy oraz
załoz/enia liberalnej mys�li ekonomicznej, dla kto� rej mechanizm rynko-
wy  był  fundamentem  gospodarki225.  Zasady  te  łączą  w sobie  aspekt
praktyczny, mo� wiący o sposobach pobierania podatko� w, z odniesieniem
aksjologicznym wynikającym z postulatu poszanowania praw podatni-
ka. Poniz/ej zostaną przedstawione te zasady, co do kto� rych panuje po-
wszechna zgodnos�c�  (pewnos�c�, dogodnos�c�, tanios�c�, ochrona z�ro� deł po-
datkowych),  a następnie  zostaną  ukazane  ro� z/ne  rozumienia  zasady
sprawiedliwos�ci.

A. Zasada pewnos�ci podatku

Podatnik powinien miec� pewnos�c� co do kwoty, terminu i sposo-
bu zapłaty nalez/nos�ci. Zasada ta jest jednym z fundamento� w prawa po-
datkowego i ma istotny wpływ na stopien�  zaufania obywatela do pan� -
stwa. Została sformułowana na skutek kontestacji  naduz/yc�  poborco� w
podatkowych, kto� rzy nakładali obciąz/enia w sposo� b uznaniowy. Wyso-
kos�c�  podatku powinna wynikac�  z zapiso� w prawa, nie moz/e zalez/ec�  od
dobrej czy złej woli urzędnika. Gdy ukształtował się wspo� łczesny model
pan� stwa prawa, „wszelkie wkroczenia administracji publicznej w sferę
praw, wolnos�ci i obowiązko� w obywatela musiały miec�  podstawę usta-
wową, nadto prawo przyznawało obywatelowi ochronę prawną w są-
downictwie  administracyjnym,  niezalez/nym  od  władz  administracyj-
nych”226. W dzisiejszych czasach zasada ta jest powszechnie akceptowana.

224 Por. M.  Kosek,  Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płock
2004, s. 56.

225 Por. A. Gomułowicz, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001, s. 13.
226 A.  Błaś,  Zasada zaufania obywatela do państwa,  w:  Księga jubileuszowa

Profesora Marka Mazurkiewicza…, dz. cyt., s. 204.
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Mimo tego, praktyczne jej zastosowanie w skomplikowanych wspo� łcze-
snych systemach podatkowych wydaje się byc� niewystarczające.

Pewnos�c� podatnika jest w pierwszej kolejnos�ci skutkiem stabil-
nos�ci prawa podatkowego. Tak więc zgodne z tą zasadą jest takie postę-
powanie ustawodawcy, kto� ry nie zaskakuje obywatela nadmierną ilo-
s�cią nowych rozwiązan�  prawnych i daje mu odpowiedni czas nie tylko
na zapoznanie się ze znowelizowanym prawem, ale takz/e na dostoso-
wanie się do nowej sytuacji  prawnej.  Zasadzie pewnos�ci  słuz/y zatem
odpowiednio długi okres  vacatio legis. Na straz/y owego porządku stoi
Konstytucja (art. 217), kto� ra mo� wi, z/e podatki mogą byc� nakładane tyl-
ko w drodze ustawy.  Stan faktyczny lub prawny,  z kto� rym wiąz/e  się
obowiązek prawny, w sposo� b jednoznaczny powinien z niej  wynikac�.
Sprzeczne z tą zasadą są więc takie ustawy, kto� re zostawiają władzy
wykonawczej  nadmierne kompetencje do kształtowania podatko� w za
pomocą przepiso� w wykonawczych (rozporządzen� ). To stwarza pokusę
„mnoz/enia”  przepiso� w  oraz  uprawiania  polityki  za  pomocą  regulacji
prawnych227.

Pewnos�ci podatnika sprzyja tworzenie prawa wysokiej jakos�ci,
kto� re jest zrozumiałe dla jego adresato� w i nie pozostawia wątpliwos�ci
co do jego interpretacji. W dyskusjach często pojawia się w tym kontek-
s�cie  postulat  uproszczenia  prawa  podatkowego,  kto� ry  choc�  dobrze
brzmi, nie jest taki łatwy do zastosowania. Zasadnicza trudnos�c�  polega
na tym, z/e prawo o duz/ym stopniu ogo� lnos�ci, choc�  jest proste i zrozu-
miałe, w skomplikowanej gospodarce pozostawia duz/ą przestrzen�  do
interpretacji  dla  urzędniko� w,  a tym samym nie spełnia  zasadniczego
postulatu pewnos�ci. Szeroka interpretacja ze strony podatniko� w sprzy-
ja  powstawaniu  sporo� w  z organami  podatkowymi  i zwiększa  liczbę
spraw sądowych. Z kolei pro� ba doprecyzowania powoduje powstawa-
nie duz/ej liczby akto� w prawnych oraz większe ich skomplikowanie. Po-
waz/nym zagroz/eniem w takiej sytuacji,  a zarazem złamaniem zasady
pewnos�ci,  jest  powstawanie  sprzecznych  akto� w,  kto� re  doprowadzają

227 R.  Sowiński,  Realizacja  zasady pewności  opodatkowania  –  oczekiwania
i możliwości, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Po-
morska, Lublin 2004, s. 32.
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podatnika do stanu niedającej się usunąc� wątpliwos�ci, a tym samym nara-
z/ają go – pomimo dobrej woli – na konflikt z organami podatkowymi.

Celem  zasady  pewnos�ci  podatku  jest  takz/e  wyeliminowanie
uznaniowos�ci w nakładaniu obciąz/en�  podatkowych. Organy wykonaw-
cze są powołane do stosowania prawa, a nie tworzenia go czy uzupeł-
niania przez wypełnianie luk lub stosowanie analogii na niekorzys�c� po-
datnika. Taki punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Try-
bunał Konstytucyjny zawarł w jednym ze swoich orzeczen�  stwierdze-
nie,  z/e  „Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycz-
nym pan� stwie prawnym jest to, z/e zakres przedmiotu opodatkowania
musi byc�  precyzyjnie okres� lony w ustawie podatkowej, a interpretacja
jej przepiso� w nie moz/e byc�  rozszerzająca”228.  Decyzje urzędnika mają
byc� jedynie zastosowaniem prawa podatkowego do konkretnej sytuacji.
W przypadku niejasnos�ci urzędnik zyskuje przewagę, poniewaz/  od jego
dobrej woli zalez/y decyzja korzystna dla podatnika. Zatem tworzenie
prawa, kto� re nie respektuje powyz/szych postulato� w, uzalez/nia obywa-
tela od urzędniko� w aparatu skarbowego oraz ma korupcjogenne od-
działywanie229. Dodatkowym skutkiem jest wzrost koszto� w pos�rednich
związanych z kosztami doradztwa oraz obsługi prawnej. 

Poszanowanie  zasady  pewnos�ci  ma  takz/e  istotną  funkcję  poza-
fiskalną. Sprzyja ona tworzeniu dobrego klimatu dla prowadzenia działalno-
s�ci gospodarczej, w kto�rej przedsiębiorstwa nie są naraz/one na nagłe zmia-
ny, mogą w dłuz/szej perspektywie planowac� działalnos�c� bez obawy, z/e przy-
gotowane biznesplany zdezaktualizują się na skutek niekorzystnych zmian
w prawie podatkowym. W działalnos�ci gospodarczej konieczne jest zatem
uwzględnienie ryzyka podatkowego definiowanego jako trudny do oszaco-
wania koszt niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zmian otoczenia prawne-
go, niejednolitych interpretacji, zmiany orzecznictwa sądo�w czy tez/  fiskali-
zmu organo�w podatkowych230.

228 Trybunał Konstytucyjny, Wyrok z dnia 22 października 1992 r.  – sygnatura
III ARN 50/92.

229 G. Szczodrowski, Polski system..., dz. cyt., s. 32.
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B. Zasada dogodnos�ci

Zasada ta postuluje, aby podatek był pobierany wtedy, gdy po-
datnik dysponuje odpowiednimi s�rodkami do uiszczenia nalez/nos�ci. Ta-
kie podejs�cie do tej zasady zwiększa skutecznos�c�  poboru danin, a dla
podatnika jest mniej uciąz/ liwe. Zasada ta jest powszechnie akceptowa-
na, choc�  zdarzają się regulacje prawne ewidentnie z nią sprzeczne231,
powodujące powstawanie znacznych uciąz/ liwos�ci.  Praktyczną realiza-
cją tej zasady jest między innymi pobieranie zaliczek. Z tego punktu wi-
dzenia dla konsumento� w korzystne są podatki pos�rednie, kto� re płaci
się w momencie zakupu.

C. Zasada tanios�ci

Celem tej zasady jest tworzenie takich systemo� w podatkowych,
kto� rych koszty własne funkcjonowania będą niewielkie. Chodzi zatem o
ograniczanie koszto� w poboru, tak by zebrane finanse mogły rzeczywi-
s�cie słuz/yc�  pan� stwu, a nie rozbudowanego aparatu skarbowego. W ta-
kiej sytuacji wynagrodzenie pracowniko� w oraz pozostałe koszty funk-
cjonowania  urzędu  mogą  pochłonąc�  znaczną  częs�c�  zebranej  kwoty.
Kontrola koszto� w powinna miec�  charakter stały – jak w nowoczesnych
firmach – i dotyczyc�  wszystkich obszaro� w funkcjonowania urzędu. Po-
winny one wprowadzac� programy poprawy efektywnos�ci, tak by podej-
mowane zadania, takz/e dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik in-
formatycznych, wykonywac� z wykorzystaniem kro� tszego czasu i mniej-
szej  liczby  zasobo� w.  Ro� wniez/  ustawodawca  powinien  zdawac�  sobie
sprawę, z/e tworzenie skomplikowanych i niejasnych przepiso�w przyczy-
nia się do zwiększenia koszto�w poboru podatko�w przez wydłuz/enie czasu
trwania  spraw,  potrzeby  dodatkowych  szkolen�  dla  pracowniko� w  czy
w kon� cu zatrudnieniu większej liczby prawniko� w.

230 Por. P.  Felis,  Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle no-
wych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami docho-
dowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2009, nr 549, s. 375.

231 Polski ustawodawca od lat nie potrafi zastosować tej zasady do pobierania
podatku VAT. W przypadku nieotrzymania od kontrahenta zapłaty, przedsię-
biorca i tak musi zapłacić należny podatek wynikający z wystawionej faktury.
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Dodatkowym  ukrytym  kosztem  funkcjonowania  administracji
skarbowej jest koszt prowadzonych proceso�w sądowych, kto� re obciąz/ają
ro�wniez/  wymiar sprawiedliwos�ci. O ile nikt nie będzie negował, z/e zada-
niem  urzędu  jest  egzekwowanie  obowiązującego  prawa,  to  nalez/ałoby
przeprowadzic�  szczego� łowe badania, czy nie jest sprzeczne z zasadą ta-
nios�ci  dochodzenie  swojej  racji  we wszystkich  moz/liwych  instancjach
i na wszelkie moz/liwe sposoby. 

Zasada tanios�ci wymagałaby (choc� to – paradoksalnie – ro� wniez/
kosztuje) dokładniejszej sprawozdawczos�ci co do koszto� w w poszcze-
go� lnych obszarach procesu fiskalnego. Uwraz/ liwiłoby to ustawodawcę
oraz  organy  władzy  wykonawczej  do  tworzenia  takich  konstrukcji
prawnych,  kto� re  byłyby  moz/liwe  do  realizacji  niewielkim  nakładem
s�rodko� w. Aby postulaty te nie pozostały tylko w sferze z/yczen� , zasadni-
czą rolę ma do odegrania kontrola społeczna. Jak powszechnie wiado-
mo biurokracja nie posiada w sobie mechanizmo� w samoograniczania.

D. Ochrona z�ro� deł podatkowych

W mys�l tej zasady podatek nie moz/e naruszac�  z�ro� dła dochodu:
„Naruszenie  zasady ekonomicznos�ci  podatku oznacza,  z/e  pobiera się
podatki w wysokos�ci innej aniz/eli pozwala na to z�ro� dło podatku”232. Ma
to miejsce wtedy, gdy na skutek nałoz/onego cięz/aru podatnik decyduje
się na ograniczenie lub nawet rezygnację z działalnos�ci  gospodarczej
czy  zarobkowej,  a tym samym pan� stwo traci  z�ro� dło  dochodu233.  Ko-
nieczna jest s�wiadomos�c�, z/e podatki poza mierzalnym wymiarem ma-
kroekonomicznym, mają ro� wniez/  charakter subiektywny w wymiarze
indywidualnym. Skutek błędnych decyzji moz/e więc byc�  odwrotny do
zamierzonego: zamiast wzrostu dochodu budz/etu nastąpi zmniejszenie

232 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 184.
233 Skrajnym przykladame jest wojna linii lotniczej Ryanair z rządem Norwegii.

Po wprowadzeniu nowego podatku naliczanego od każdego pasażera, linia
lotnicza podjęła decyzję o zaprzestanu lotów z lotniska Oslo Rygge,  na któ-
rym była jedynym przewoźnikiem. Por. J.  Urbaniak, Lotnisko Oslo Rygge
zakończyło  działalność  komercyjną,  w:  http://www.rynekinfrastruktury.pl/
wiadomosci/lotnisko-oslo-rygge-zakonczylo-dzialalnosc-komercyjna-56088.html,
wydruk z dnia 3.112016.

100



wpływu na skutek ograniczenia  działalnos�ci  lub przeniesienia  jej  do
szarej strefy. Ro� wniez/  opodatkowywanie nakłado� w inwestycyjnych jest
działaniem kro� tkowzrocznym,  poniewaz/  przedkłada doraz�ne  korzys�ci
budz/etu  nad  moz/ liwos�c�  uzyskania  trwałego  dochodu  w przyszłos�ci.
W duchu  ochrony  z�ro� deł  podatkowych  powstała  tak  zwana  reguła
edynburska (leave them as you find them), kto� rej two� rcą był inny zwo-
lennik liberalizmu w gospodarce – D.  Ricardo. Mo� wi ona, z/e sytuacja
dochodowa i majątkowa kaz/dego podatnika przed i po nałoz/eniu po-
datku nie powinna byc� istotnie ro� z/na. Jego zdaniem rząd winien prowa-
dzic�  taką politykę fiskalną, kto� ra będzie chronic�  akumulowane kapitały
i nie będzie szkodzic�  rozwojowi działalnos�ci gospodarczej, a w konse-
kwencji zagraz/ac� bytowi pan� stwa234 . 

Złamanie zasady ekonomicznos�ci sprawia, z/e system podatko-
wy staje się nieracjonalny i nieefektywny. Wyraz/a  to krzywa Laffera,
kto� ra pokazuje, z/e wzrost obciąz/en�  do pewnego momentu zwiększa do-
chody budz/etowe, lecz dalsze zwiększanie stawek niechybnie prowadzi
do momentu, w kto� rym dochody pan� stwa zaczną spadac�. Moz/na wtedy
mo� wic� o fiskalizmie, czyli obciąz/eniach niemoz/ liwych do udz�wignięcia
i potęgujących zjawisko ucieczki od podatko� w.

Z punktu widzenia budz/etu pan� stwa waz/na jest wydajnos�c�  po-
datku, kto� ra gwarantowałaby stabilne z�ro� dło dochodu. Jest ona uzalez/ -
niona przede wszystkim od rodzaju opodatkowania. Pierwszą formą są
podatki bezpos�rednie, kto� re są trudniejsze do egzekwowania, a w okre-
sie dekoniunktury nie przynoszą oczekiwanych wpływo� w. Wspo� łczes�ni
ekonomis�ci zwracają uwagę na podatki pos�rednie, kto� re „z istoty swo-
jej,  stanowią  z�ro� dło  wydajnych  dochodo� w  budz/etowych.  Przede
wszystkim dlatego, z/e podstawa opodatkowania, a więc docho� d wydat-
kowany, jest najpowszechniejszą z moz/ liwych”235. W związku z tym, z/e
kaz/dy musi konsumowac�,  to pewien poziom dochodo� w budz/etu jest
zawsze gwarantowany.  A.  Gomułowicz twierdzi  ponadto,  z/e  „podatki

234 M. Sosnowski, Znaczenie zasad…, dz. cyt., s. 65.
235 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 184.
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pos�rednie (...) nie osłabiają motywacji do powiększania dochodo� w i ka-
pitału, a więc są podatkami o charakterze prorozwojowym”236.

System podatkowy powinien cechowac� się wewnętrzną spo� jno-
s�cią, czyli unikac�  nawarstwiania się podatko� w na jednym przedmiocie
opodatkowania. Zasada ta jest naruszona wtedy, gdy dochodzi do kumula-
cji ro� z/nych podatko�w, kto� re obciąz/ają to samo z�ro�dło. Po pierwsze, ma to
miejsce wtedy, gdy prawo jest wadliwie skonstruowane, co jest zawinione
przez ustawodawcę. Po drugie, jest to problem w przypadku dochodo�w
w obrocie międzynarodowym. Rozwiązaniem są precyzyjne umowy mię-
dzy pan� stwami o unikaniu podwo� jnego opodatkowania. Po trzecie, na brak
wewnętrznej spo� jnos�ci wpływa zjawisko przerzucalnos�ci podatko�w, kto� re
sprawia, z/e wszystkie podatki de facto musi zapłacic� konsument.

Własną  typologię  zasad,  nawiązującą  do  tych  klasycznych,
przedstawił Joseph E.  Stiglitz.  Przede wszystkim sformułował zasadę
politycznej  odpowiedzialnos�ci:  system  podatkowy  powinien  byc�  tak
skonstruowany, aby faktyczne obciąz/enia były łatwe do zidentyfikowa-
nia przez podatnika. Z tego punktu widzenia ukryte podatki są nie do
przyjęcia237, do tej grupy moz/na zaliczyc� większos�c� akcyz, kto� rych płat-
nikami są producenci czy importerzy, a ostatecznie obciąz/ają one kon-
sumento� w. Moz/na powiedziec�, z/e politycy chętnie sięgają po takie kon-
strukcje podatkowe, poniewaz/  podwyz/ki są trudno zauwaz/alne, a przez
to moz/ liwos�c�  politycznej kontroli przez obywateli ograniczona. W od-
niesieniu do wartos�ci  trzeba kategorycznie stwierdzic�,  z/e  władza nie
moz/e manipulowac�  podatnikami. Intencją autora było stworzenie pod-
walin takiego systemu podatkowego, kto� ry byłby s�wiadomie „przez/y-
wany” przez obywateli, a w konsekwencji ro� wniez/  wspo� łtworzony za
pomocą demokratycznych narzędzi.

Zasady podatkowe są wyrazem poszukiwania idealnego syste-
mu podatkowego i nie tworzą zamkniętego kanonu. Wspo� łczes�nie pro� -
ba  ich  aktualizacji  polega  na  dostosowaniu  do  realio� w  rozwiniętych
systemo� w  podatkowych  gospodarki  rynkowej.  Na  uwagę  zasługuje
szkoła niemiecka, reprezentowana przez Fritza Neumarka. Przedstawił
236 Tamże, s. 185.
237 Por. F. Grądalski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 57.
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on  rozbudowany  model  zasad  podatkowych  uwzględniający  zasady
fiskalno-budz/etowe  (dotyczące  tworzenia  optymalnego  budz/etu,  na-
wiązujące  do  zadan�  pan� stwa),  etyczno-społeczne  (powszechnos�ci
i ro� wnomiernos�ci opodatkowania, sprawiedliwos�ci oraz redystrybucji),
ekonomiczne (oddziaływania na gospodarkę) oraz techniki podatkowej
(tanios�ci, wygody poboru, trwałos�ci prawa podatkowego oraz przejrzy-
stos�ci).238 Model ten uwzględniał wszystkie najwaz/niejsze zagadnienia
związane  z funkcjonowaniem  i oddziaływaniem  podatko� w,  stanowił
istotny wkład w integralne spojrzenie na system podatkowy.

W  powszechnym  odczuciu  system  podatkowy  powinien  byc�
sprawiedliwy, „termin  sprawiedliwość jest dodatnio oceniany jako od-
noszący się do wartos�ci, kto� re uznaje się za dobre w sensie aksjologicz-
nym. Przedmiotem tak pojętej sprawiedliwos�ci jest kaz/dorazowo kon-
kretny układ stosunko� w społecznych oraz odpowiednie normy regu-
lujące sposoby jej wdraz/ania”239. Pojęcie to w praktyce przybiera ro� z/ne
znaczenia, istnieją odmienne koncepcje sprawiedliwos�ci (kaz/demu za-
pewnic�  swoje, kaz/demu ro�wno, kaz/demu według jego potrzeb)240. Zasada
ta „powinna byc� pojmowana jako czynnik prowadzący do sprawiedliwego
wywaz/enia intereso�w ogo� łu (dobra wspo� lnego) i intereso� w jednostki”241.
Na gruncie podatkowym wyro�z/nione zostały dwa rodzaje sprawiedliwos�ci,
kto� re bezpos�rednio związane są z pojęciem zdolnos�ci płatniczej. 

A. Sprawiedliwos�c� pozioma 

Nazywana niekiedy zasadą ro� wnos�ci242,  jest synonimem iden-
tycznego traktowania podatniko� w. Idea powszechnego opodatkowania

238 Por. A. Nowak, Współczesne zasady…, dz. cyt., s. 12–13.
239 J.  Głuchowski,  Sprawiedliwość podatkowa. Założenia teoretyczne i możli-

wości aplikacyjne, w:  System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ
na wzrost gospodarczy, red. J. Mujżel, St. Owsiak, E. Mączyńska, Warszawa
1999, s. 38.

240 Por. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo
podatkowe, w: W kręgu prawa…, dz. cyt., s. 151.

241 A. Gomułowicz, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego  a obowiązek  podatkowy,  w:  Prawo  finansowe  w warun-
kach..., dz. cyt., s. 140.
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powstała na przełomie XVII i XVIII wieku, jej rozwo� j związany jest z re-
wolucją francuską.  Podatki  wczes�niej  miały charakter stanowy,  gdzie
niekto� re stany były od nich wolne. Z idei ro� wnouprawnienia wynikało,
z/e dwa podmioty znajdujące się w tej samej sytuacji powinny zapłacic�
taki sam podatek243. 

Aby norma ta nie pozostała czysto formalnym postulatem, ko-
nieczne  jest  wskazanie  w jakim  aspekcie  podmioty  są  ro� wne,  po
uprzednim przyjęciu załoz/enia, z/e ro� wnos�c�  istnieje w odniesieniu do
przyjętej  przez  prawodawcę cechy oraz  jednakowe  traktowanie  tych
podmioto� w,  u kto� rych cecha ta występuje244.  „Jest  to jedyna moz/liwa
metoda pogodzenia konstytucyjnie zadeklarowanej ro� wnos�ci z rzeczy-
wistos�cią społeczno-prawną”245.  W praktyce nie zawsze jest  to łatwe,
poniewaz/  przeszkodą jest liczba uwarunkowan� , zaro� wno obiektywnych
jak i subiektywnych. Do obiektywnych zaliczyc� moz/na: stopien�  przerzu-
calnos�ci podatko� w, zro� z/nicowanie obciąz/en�  podatkowych w zalez/nos�ci
od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, ro�z/ny poziom obcią-
z/en�  w ramach podatko� w lokalnych i w skali międzynarodowej. Subiektyw-
nymi warunkami jest istnienie grup nacisku lub ukrywanie niekto� rych do-
chodo�w. Nawet przy jednolitych obciąz/eniach podatkowych niejednakowa
jest moz/liwos�c� ich przerzucania na konsumento�w. Stąd tez/  pełnego zacho-
wania zasady ro� wnos�ci podatkowej z reguły nie daje się osiągnąc�. 

W konstrukcji systemo� w podatkowych powinna byc� przestrze-
gana takz/e zasada jednokrotnos�ci opodatkowania. Dotyczy to zaro� wno
podatko� w obrotowych, jak tez/  podatko� w dochodowych. Podobnie jak
zasada ro� wnos�ci, takz/e ta zasada wiąz/e się s�cis� le z relacjami między po-
datkami „centralnymi” jak i lokalnymi, a takz/e obciąz/eniami w ujęciu
międzynarodowym.  Wielokrotne  lub  podwo� jne  opodatkowanie  moz/e
stanowic� element ograniczający aktywnos�c� gospodarczą i skłonnos�c� do

242 R. Oktaba zwraca uwagę, że powinno mówić się o zasadzie równomierności.
Por. R. T. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 3.

243 Por. I. Szczepańska, Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady spra-
wiedliwości podatkowej, „Ius Novum”, 2015, nr 1, s. 100.

244 A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 35.
245 W. Łączkowski, Prawne zasady równości i sprawiedliwości, „Ruch Prawni-

czy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2011, nr 2, s. 59.
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inwestowania, zwłaszcza w sytuacji zbyt duz/ego sumarycznego obcią-
z/enia działalnos�ci gospodarczej. Obecnie moz/na takz/e mo� wic� o niero� w-
nos�ci  opodatkowania pracy i kapitału:  dyskryminacja  pracy  skutkuje
niekorzystnymi  zjawiskami,  przede  wszystkim  bezrobociem.  „Przy-
wro� cenie zasady ro� wnos�ci opodatkowania w zakresie opodatkowania
czynniko� w wytwo� rczych wydaje się niezbędne dla realizacji polityki
gospodarczej opartej na zasadach zro� wnowaz/onego rozwoju”246.

Poszanowaniu  sprawiedliwos�ci  poziomej  sprzyja  jednoznacz-
nos�c�  przepiso� w247,  kto� ra ogranicza rolę decyzyjną urzędniko�w. Tym sa-
mym starania o przestrzeganie tej zasady przeciwdziałają ro� z/nym formom
uznaniowos�ci, kto� re wprowadzałyby niero�wnos�ci między podatnikami. 

B. Sprawiedliwos�c� pionowa 

Odnosi  się  do  sytuacji  podatniko� w  o zro� z/nicowanej  sytuacji
materialnej. Niesprawiedliwym będzie ten podatek, kto� ry będzie iden-
tyczny zaro� wno dla osoby o większych, jak i o mniejszych dochodach.
Stosowany w przeszłos�ci  podatek pogło� wny,  interpretowany włas�nie
przez odniesienie do tej zasady, dzis�  uwaz/any jest za niesprawiedliwy.
Gdy wszyscy płacą tyle samo, dla kaz/dego kwota ta stanowi inne obcią-
z/enie, „tak «nominalnie» rozumiana ro� wnos�c�, w istocie prowadzi więc
do  niero� wnos�ci”248.  Podstawową  formą  zapewniającą  zro� z/nicowanie
wpłat jest  proporcjonalnos�c�,  czyli  stały procent  liczony od podstawy
opodatkowania. 

Niekto� rzy mys�liciele uzasadniali, z/e opodatkowanie proporcjo-
nalne nie wyczerpuje znamion sprawiedliwos�ci. John Stuart Mill (1806–
1873) prezentował pogląd, z/e podatnicy powinni na korzys�c�  pan� stwa

246 A.  Żabiński,  Realizacja  zasady równości  opodatkowania  czynników  wy-
twórczych w wybranych krajach europejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne”, 2013, nr 306, s. 558.

247 W Polsce obowiązuje  model  rozproszony indywidualnych interpretacji  po-
datkowych. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca traci na konkuren-
cyjności, ponieważ otrzymał bardziej niekorzystną interpretację niż jego kon-
kurencja z innych miast. Oczywiście może postąpić wg swojego uznania, ale
wtedy naraża się na dodatkowe koszty pośrednie związane z procesem sądowym.

248 A. Nita, Teoretyczne…, dz. cyt., s. 18.
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ponies�c�  ro� wną ofiarę. Dla człowieka ubogiego, kto� ry z/yje na poziomie
minimum egzystencji,  oddanie 5 funto� w z 50 jest  nieporo� wnywalnie
większą ofiarą, niz/  oddanie 10 proc. dochodu dla człowieka bardzo za-
moz/nego249. Moz/na zatem wnioskowac�, z/e człowiek bogatszy powinien
zapłacic�  proporcjonalnie  więcej  niz/  uboz/szy.  Nie  oznacza  to,  z/e  jego
„ofiara” będzie większa i bardziej odczuwalna. Tłumaczy to koncepcja
uz/ytecznos�ci kran� cowej, mo� wiąca, z/e wraz ze wzrostem dochodu kolejne
jego przyrosty przynoszą włas�cicielowi coraz mniejszą satysfakcję250.
A. Wagner, opowiadając się za progresją o łagodnym przebiegu, uwaz/ał,
z/e dostosowuje ona cięz/ar podatku do rzeczywistych warunko� w docho-
dowych  i majątkowych  podatnika.  Podąz/ając  za  wzrostem  zdolnos�ci
płatniczej, w sposo� b bardziej sprawiedliwy rozkłada cięz/ar podatku251.

Niekiedy pojęcie sprawiedliwos�ci – w konteks�cie systemu po-
datkowego – jest zawęz/ane tylko do rozwaz/an�  na temat słusznos�ci sto-
sowania progresji,  kto� ra w podatku dochodowym występuje w więk-
szos�ci krajo� w.  Zwolennicy takiego rozwiązania utrzymują, z/e podatki
progresywne bardziej sprzyjają sprawiedliwos�ci społecznej niz/  podat-
ki  proporcjonalne.  Dodatkowego argumentu dostarczają  przedstawi-
ciele teorii dobrobytu, uwaz/ając z/e „redystrybucja dochodo� w od ludzi
relatywnie  bogatych  do  biedniejszych  prowadzi  do  wzrostu  łącznej
sumy uz/ytecznos�ci, poniewaz/  umoz/ liwia zaspokajanie potrzeb bardziej
intensywnych  kosztem  potrzeb  mniej  intensywnie  odczuwalnych”252.
Niemniej  obecnie  zyskuje  na popularnos�ci  koncepcja  opodatkowania
proporcjonalnego253,  w niekto� rych krajach został wprowadzony poda-
tek liniowy, w innych progresja została zmniejszona poprzez zniesienie

249 Por. J.  S. Mill,  Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do
filozofii społecznej. Tom II, tłum. E. Taylor, Warszawa 1966, s. 567.

250 Szczegółowa analiza ofiary absolutnej, względnej oraz krańcowej w F. Grądal-
ski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 126–135.

251 Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 63.
252 A.  Krajewska,  Dlaczego podatki  od dochodów ludności  są progresywne?,

„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2002, tom 5, s. 90.
253 Punktem zwrotnym była koncepcja podatku liniowego (flat tax) zapropono-

wana w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Roberta Halla oraz Alvina
Rabushka z Uniwersytetu Stanforda. Por. R.  E. Hall, A.  Rabushka,  Podatek
liniowy, dz. cyt.
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najwyz/szych stawek. Niekto� rzy badacze idą krok dalej, zauwaz/ając, z/e
postulat progresywnos�ci powinien odnosic�  się do całos�ci systemu po-
datkowego, a nie poszczego� lnych podatko� w: „Jez/eli podatki pos�rednie
są degresywne, podatek od oso� b prawnych (CIT) jest proporcjonalny, to
od oso� b fizycznych musi byc� progresywny”254. 

Włas�ciwa  synteza trzech  omo� wionych  obszaro� w:  zadan�  pan� -
stwa, teorii sprawiedliwos�ci oraz zasad podatkowych powinna prowa-
dzic� do powstania optymalnego systemu podatkowego. „Optymalny po-
datek  to  podatek  maksymalizujący  funkcję  dobrobytu  społecznego
uwzględniającą zaro� wno sprawiedliwos�c�,  jak i efektywnos�c�”255.  Ma on
zapewnic� zro� wnowaz/ony rozwo� j gospodarczy, kto� ry będzie się przekła-
dał na wzrost poziomu z/ycia ogo� łu mieszkan� co� w,  oraz przejrzystos�ci
budz/etu pan� stwa, zaro� wno po stronie dochodo� w, jak i wydatko� w256.

4. Jednostkowy obowiązek podatkowy

Dominujące w dzisiejszej kulturze poglądy liberalne sprawiają,
z/e prawo często uwaz/ane jest  za formę zniewolenia obywateli  przez
rządzących. Szczego� lnie odczuwalne jest to w przypadku podatko� w, po-
niewaz/  dotykają one sfery bardzo wraz/ liwej, jaką jest własnos�c� prywat-
na i posiadanie do� br,  gdzie władza przez prawo decyduje o „zaborze
mienia”.  Lecz podatnik moz/e „w pewnych okolicznos�ciach, dostrzegac�
korzys�ci z bardzo wysokiego opodatkowania i akceptowac� je. W innych
okolicznos�ciach, nawet bardzo niska skala opodatkowania moz/e powo-
dowac�  silną  niechęc�  i frustrację.  Zalez/y  to  od  wszelkich  moz/ liwych
czynniko� w,  począwszy  od  kulturowych,  socjologicznych,  religijnych,

254 T. Wołowiec, S. Bogacki, Rola państwa w gospodarce a interpretacja zasa-
dy sprawiedliwości i efektywności, w: Wybrane problemy teorii i praktyki
opodatkowania…, dz. cyt., s. 48.

255 N. Acocella, Zasady polityki…, dz. cyt., s. 89.
256 Por. M.  Księżyk,  Społeczno-gospodarcze funkcje optymalnego systemu dla

Polski, „Ekonomia Menedżerska”, 2009, nr 5, s. 8.
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demograficznych i psychologicznych, a skon� czywszy na politycznych
i historycznych”257. 

Obywatel  stający wobec koniecznos�ci  zapłacenia podatku nie
zawsze wybiera posłuszen� stwo prawu, lecz niekiedy stara się uniknąc�
trudnego dla niego obowiązku, a władza usiłuje metodami urzędowymi
i prawnymi (uszczelnianie prawa, systemo� w informatycznych,  sposo-
bo� w kontroli itd.) przeciwdziałac�  takim zachowaniom. W ostatnich kil-
kudziesięciu latach coraz mocniejszy staje się zarazem pogląd, z/e „zaba-
wa w kotka i myszkę” nigdy się nie skon� czy, „byc�  moz/e dla polityko� w
zabrzmi to jak herezja,  ale o wysokos�ci  dochodo� w budz/etu decydują
podatnicy – i to w sensie dosłownym. Od ich wyboru: płacic� czy nie pła-
cic� tyle, ile wynika z przepiso� w prawa podatkowego, zalez/y los budz/etu.
ZP aden organ władzy nie jest w stanie skontrolowac�  i wyegzekwowac�,
stosując przymus, nawet niewielkiej częs�ci nalez/nych podatko� w. Tylko
politycy są przekonani,  z/e to urzędy skarbowe decydują o wysokos�ci
pobieranych podatko� w”258.

Alternatywnym rozwiązaniem jest umacnianie moralnos�ci po-
datkowej, aby o� w obowiązek był spełniany przez obywateli na skutek
wewnętrznej akceptacji. Jest to poniekąd wyjs�cie na przeciw liberalnej
mentalnos�ci wspo� łczesnego człowieka, kto� ry swoim uczynił pogląd wy-
raz/ony przez I.  Berlina: „jestem posłuszny prawom, lecz sam je sobie
nałoz/yłem lub w sobie znalazłem.  Wolnos�c�  jest  posłuszen� stwem, ale
«posłuszen� stwem  wobec  prawa,  kto� re  sami  sobie  ustanawiamy»”259.
Aprobata  dla  obciąz/en�  podatkowych  uznawanych  za  sprawiedliwe
sprzyja nalez/ytej realizacji obowiązku podatkowego260.

257 A. Glapiński, Kapitalizm…, dz. cyt., s. 215.
258 W.  Modzelewski,  Podatkowy  rachunek  sumienia.  Wybór  artykułów

(2009–2010), Warszawa 2010, s.  22.  „W rozmiarach defraudacyj podatko-
wych wyraża się stopień moralności podatkowej społeczeństwa”. R. Rybarski,
Nauka…, dz. cyt., s. 221.

259 I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 137.
260 Por. T. Wołowiec, Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu, w: Organiza-

cje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzra-
stających wymagań konsumentów,  red.  A.  Nalepka,  A.  Ujwara-Gil,  Nowy
Sącz 2009, s. 311.
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Moralnos�c�  podatkowa  (Steuermoral)  to  termin  wprowadzony
przez GuX ntera SchmoX ldersa w 1960 roku na oznaczenie „postawy gru-
py, albo całej populacji podatniko� w dotyczące kwestii wypełniania lub
zaniedbywania  swoich  obowiązko� w  jako  podatniko� w,  zakotwiczone
w mentalnos�ci podatkowej i s�wiadomos�ci bycia obywatelem”261. Obecnie
odnoszony jest on takz/e do postaw pojedynczych podatniko� w zawiera
w sobie  ich  nastawienie  wobec  obowiązku  podatkowego.  B.  Torgler
precyzuje, z/e moralnos�c�  podatkowa to wewnętrzna motywacja do pła-
cenia nalez/nych podatko� w. Pojęciem szerszym jest „mentalnos�c�  podat-
kowa”, kto� ra wyraz/a społeczną ocenę systemu podatkowego. Zawiera
w sobie „idee, mys�li, wyobraz/enia i wiedzę, kto� rą podzielają członkowie
zbiorowos�ci”262.  Ocena ta zalez/y od bardzo wielu czynniko� w kulturo-
wych,  społecznych,  politycznych czy religijnych.  W literaturze przed-
miotu wyro� z/nia  się  kraje  o mentalnos� ci  południowej  i po� łnocnej.
„W krajach zaliczanych do pierwszej grupy (Grecja, Włochy, Hiszpania)
występują trudnos�ci ze s�ciąganiem zobowiązan�  podatkowych (...). Nato-
miast kraje o mentalnos�ci po� łnocnej (kraje skandynawskie, Niemcy) cha-
rakteryzują się duz/ą dyscypliną podatkową”263.

Mentalnos�c�  podatkowa (ocena ogo� lna) ma zatem bezpos�redni
wpływ na moralnos�c� podatkową obywateli (postawa wobec obowiązku
podatkowego).

Stosunek podatnika wobec ciąz/ącego na nim obowiązku bada
psychologia społeczna. Jest to dział wiedzy stosunkowo nowy (datowa-
ny na początek lat osiemdziesiątych XX wieku), wywodzący się ze Sta-
no� w Zjednoczonych. Za prekursoro� w badan�  uwaz/ani są Michael Allin-
gham oraz Angar Sandma264.  Celem analiz jest oznaczenie czynniko� w,
kto� re mają wpływ na postawy podatniko� w. W pierwszym okresie badan�
sprawdzano, jaki wpływ ma korelacja wysokos�ci  dochodu, wysokos�ci
stawki podatkowej, wysokos�c�  kary oraz prawdopodobien� stwo kontroli
skarbowej na decyzję podatnika o zapłaceniu lub uchyleniu się od po-

261 Cyt. za: M. Niesiobędzka, Relacje podatnik – państwo jako predyktory mo-
ralności podatkowej, „Psychologia Społeczna”, 2009, nr 3(11), s. 124. Zob. tak-
że G. Kirchgässner, Moralische Aspekte der Besteuerung, St. Gallen 2001, s. 2.

262 M. Niesiobędzka, Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza
uchylania się od opodatkowania, Warszawa 2013, s. 38.
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datku. Obecnie zakres analiz został rozszerzony o inne czynniki jak su-
biektywne  poczucie  sprawiedliwos�ci,  osobiste  i społeczne  standardy
podatkowe, kontrola i zaufanie społeczne, wpływ czynniko� w religijnych. 

Badania  moralnos�ci  podatkowej  dotyczą  akceptacji  działan�
pan� stwa przez obywatela. W pewnym senie stają się empiryczną wery-
fikacją zasad podatkowych, kto� re w załoz/eniu ich liberalnych two� rco� w,
miały  zabezpieczyc�  interesy  obywateli  przed  nadmierną  dominacją
pan� stwa. W tym badaniu odmienna jest perspektywa spojrzenia, ponie-
waz/  zasady są racjonalnymi postulatami co do kształtu systemu podat-
kowego, a badania moralnos�ci  podatkowej bazują na psychologii.  Po-
datnik  między innymi na podstawie swoich osobistych dos�wiadczen� ,
opinii występujących w jego s�rodowisku, przekazu medialnego i obser-
wacji  z/ycia politycznego, wartos�ci  religijnych dla niego waz/nych,  czy
tez/  czegos� , co moz/na nazwac�  ogo� lnym nastawieniem do z/ycia, kształ-
tuje w sobie nastawienie wobec pan� stwa, w tym wobec obowiązku po-
datkowego. Owe czynniki w korelacji z faktorami ekonomicznymi taki-
mi jak jego osobista sytuacja materialna,  wysokos�c�  kwoty nalez/nos�ci
czy  subiektywnie  szacowane  ryzyko  ukarania,  decydują  o przyjęciu

263 M. Pasternak-Malicka, Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospo-
darstw domowych na obowiązek podatkowy, „Modern Management Review”,
2013, nr 1, s.  89. Zob. także G.  Kirchgässner,  Moralische…, dz. cyt., s.  10–11.
Nad tym fenomenem zastanawiał się polski językoznawca Jan  Baudouin de
Courtenay, porównując postawy mieszkańców Galicji i innych części Austro-
Węgier: „I w innych prowincjach Austrji stopa podatkowa od dochodu domo-
wego woła o pomstę do nieba, i w innych prowincjach dochodzi ona do 45%,
a jednak fasja nie ulega tam fałszowaniu. Już w pogranicznym Śląsku, – cho-
ciaż to przecież także prowincja przynajmniej w połowie polska, – nie ma nic
podobnego. Za to w innych prowincjach Austrji wiedzą o tym zwyczaju gali-
cyjskim i może go nawet w cichości ducha zazdroszczą. W Wiedniu istnieje
osobny termin na określenie moralności fiskalnej Galicji:  „Tarnopoler Mo-
ral”.  Dla  czego  jednak  „Tarnopoler”?  dla  czego  np.  nie  „Lemberger”,  nie
„Krakauer”, dla czego wreszcie nie po prostu  „galizische Moral”? – W każ-
dym razie można być z tego dumnym; przecież ex Oriente lux”. J. Baudouin
de Courtenay, Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej,
Kraków 1898, s. 6–7.

264 W Polsce prekursorką badań i praktycznie jedyną autorką opracowań nauko-
wych jest dr. hab. Małgorzata Niesiobędzka.
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konkretnej postawy wobec obowiązku podatkowego. Badacze wyro� z/ni-
li cztery gło� wne grupy obywateli265:

a)  wewnętrznie  płacący  –  osoby,  kto� re  płacą  podatki  z we-
wnętrznym przekonaniem co do słusznos�ci takiego postępowania. Owo
przekonanie moz/e miec�  ro� z/ne z�ro� dła:  poczucie powinnos�ci  moralnej,
poczucie  uczciwos�ci  wobec obowiązującego prawa,  poczucie kontroli
społecznej i koniecznos�ci zachowania ładu społecznego. Nie oznacza to,
z/e osoby te akceptują bezkrytycznie istniejący system podatkowy. Prze-
ciwnie, bardzo często są przekonane o jego niedoskonałos�ci, ale wypeł-
niają obywatelski obowiązek nadając priorytet innym wartos�ciom.

b) zewnętrznie płacący – osoby płacące podatki, lecz bez we-
wnętrznej  akceptacji  dla  obowiązku  podatkowego.  Gło� wnym czynni-
kiem jest obawa przed przekroczeniem prawa i potencjalnymi konse-
kwencjami karnymi. Poglądy tych oso� b uległy niejako wewnętrznej ka-
pitulacji,  wspo� łpraca z organami podatkowymi to efekt  postrzegania
ich jako przedstawicieli władzy.

c) wewnętrznie uchylający się – osoby, kto� re wykorzystują ro� z/ -
ne okazje do uniknięcia lub zmniejszenia ciąz/ącego na nich obowiązku.
Ich działanie wynika z wewnętrznego przekonania o niesprawiedliwo-
s�ci podatko� w i działan�  władzy. Nie traktują swojego postępowania jako
postępowania niewłas�ciwego, przeciwnie – mają często poczucie słusz-
nego oporu i kontestacji.  Formą racjonalizacji  swojego postępowania
jest przekonanie, z/e większos�c�  obywateli w podobny sposo� b traktuje
swo� j obowiązek.

d) zewnętrzne uchylający się – osoby, kto� re uchylają się od obo-
wiązku podatkowego z powodo� w ekonomicznych. Gło� wnym motywem
– według badaczy – jest zysk, a więc chęc� ocalenia dochodu, szczego� lnie
silna w sytuacji koniecznos�ci dokonania dopłaty. 

W opinii autora – na podstawie wieloletnich rozmo� w z polskimi
przedsiębiorcami – na uwagę zasługuje zapewne niezbyt liczna grupa
oso� b, kto� re są wewnętrznie przekonane o obowiązku płacenia podat-
ko� w,  niemniej  uchylają się od częs�ci  nalez/nos�ci,  uzasadniając to bra-

265 Por. M. Niesiobędzka, Dlaczego..., dz. cyt., s. 147–149.
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kiem moz/ liwos�ci finansowych. W subiektywnym odczuciu stoją przed
dylematem: zmniejszac� swoje zobowiązania wobec pan� stwa, lub tez/  zwol-
nic� zatrudnionych pracowniko� w i zakon� czyc� działalnos�c� gospodarczą.

Decyzja podatnika wobec ciąz/ącego na nim obowiązku zalez/y
od korelacji ro� z/nych czynniko� w. Pionierskie badania koncentrowały się
na czynnikach ekonomicznych, takich jak wysokos�c� stawki podatkowej,
wysokos�c� dochodo� w, prawdopodobien� stwo kontroli i surowos�c� sankcji.
Wnioski  kon� cowe  nie  były  zaskakujące:  chęc�  podjęcia  nielegalnych
działan�  maleje, gdy podatnik subiektywnie postrzega ryzyko kontroli za
duz/e. Wymiar potencjalnej kary ma ro� wniez/  znaczenie, lecz „zalez/nos�c�
ta nie jest tak klarowna jak zalez/nos�c�  między prawdopodobien� stwem
kontroli a skłonnos�cią do uchylania się od opodatkowania”266. Z drugiej
strony chęc�  uchylania się ros�nie, im większy będzie potencjalny „zysk”
takiej decyzji. Kolejne badania doprecyzowały, z/e podatnicy, kto� rzy spo-
dziewają się zwrotu nadpłaconych kwot, z reguły nie podejmują działan�
nielegalnych,  aby te kwoty powiększyc�,  waz/niejszy jest  dla  nich tzw.
efekt  pewnos�ci.  Z kolei  podatnicy,  kto� rzy  muszą  dopłacic�  brakującą
sumę, są o wiele bardziej zdeterminowani, aby uniknąc�  tego obowiąz-
ku. Wyniki badan�  potwierdzają więc jak istotne jest włas�ciwe skonstru-
owanie płatnos�ci – w oparciu o zasadę dogodnos�ci – aby „nie prowoko-
wac�” podatniko� w do działan�  nielegalnych.

Kolejnym  krokiem w badaniach  nad  moralnos�cią  podatkową
było skoncentrowanie się na relacji podatnik – organy skarbowe. Wyni-
kało to z obserwacji, z/e bardzo waz/ne dla postawy podatnika jest po-
strzeganie urzędu, szczego� lnie w konteks�cie prawdopodobien� stwa kon-
troli. Moz/na wyro� z/nic�  dwa podstawowe czynniki mające wpływ na za-
chowanie podatniko� w:  siłę władz skarbowych oraz zaufanie do nich.
Siła jest identyfikowana z wielkos�cią kary, ryzykiem kontroli, sposobem
komunikacji akcentującym sankcje za nieposłuszen� stwo. Trzeba przy-
znac�, z/e taki sposo� b działania organo� w podatkowych ma juz/  bardzo bo-
gatą historię i jest sprawdzoną metodą rządzących dla zwiększania wy-
dajnos�ci fiskalnej. Ma on ro� wniez/  powaz/ne wady, polegające na zmniej-
szeniu zaufania do pan� stwa,  na kto� re wspo� łczes�nie zwraca się coraz

266 Tamże, s. 30.
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większą uwagę. Sytuacja jest zarazem złoz/ona, poniewaz/  gdy dobrowol-
na chęc�  płacenia podatko� w maleje, logiczną konsekwencją jest kolejne
zintensyfikowanie działan�  organo� w kontrolnych. Intuicyjna ocena kaz/e
stwierdzic�, z/e jest to działanie o ograniczonej skutecznos�ci, prowadzące
do powstania pan� stwa opresyjnego. 

Drugim czynnikiem mającym wpływ na podatnika jest zaufanie
do  urzędo� w  podatkowych.  Jest  ono  skutkiem  postrzegania  ich  jako
przyjaznych, małoopresyjnych, nastawionych na pomoc – co we wspo� ł-
czesnych skomplikowanych systemach podatkowych jest bardzo istot-
ne – a nie na karanie. Tak więc prowadząc s�wiadomą politykę budowa-
nia zaufania, pan� stwo moz/e osiągnąc�  lepszą skutecznos�c�  w pobieraniu
podatko� w. W przeciwien� stwie do systemu opresyjnego jest to strategia
długoterminowa, wymagająca zmiany mys�lenia klasy urzędniczej.  Ba-
dania wykazują, z/e tego typu działanie ma ro� wniez/  swoje wady, zawsze
znajdą się podatnicy gotowi w pełni wykorzystac�  ową „słabos�c�” urzę-
do� w skarbowych. 

Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie w jednym systemie
elemento� w zaufania  i kontroli.  Przykładem jest  reforma australijska,
bazująca na odkryciach psychologo� w społecznych. Zdano sobie sprawę,
z/e w społeczen� stwie występują ro� z/ne postawy obywateli (wymienione
powyz/ej). Dla kaz/dej z grup przewidziana jest nieco inna strategia kon-
takto� w (edukacja i pomoc, perswazja i pomoc, listy ostrzegawcze, sank-
cje finansowe i karne). Dla przykładu w przypadku nieprawidłowos�ci
w deklaracji podatkowej nie wolno na początku straszyc� sankcjami, lecz
urzędnik ma obowiązek skontaktowac� się z podatnikiem, wyjas�nic�  roz-
biez/nos�ci i zaproponowac�  pomoc. Dopiero po stwierdzeniu braku woli
wspo� łpracy,  moz/e uczynic�  kolejny krok z przewidzianej procedury267.
Całos�c�  relacji pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami została
nazwana sprawiedliwos�cią proceduralną.  Opro� cz wspomnianej relacji
obejmuje takz/e stopien�  uczestnictwa i kontroli decyzji dotyczących po-
datko� w, politykę informacyjną oraz koszty płacenia podatko� w268. 

267 Por. tamże, s. 42–43.
268 Por. M. Niesiobędzka, Sprawiedliwość proceduralna podatków, „Optimum.

Studia Ekonomiczne”, 2014, nr 4(70), s. 102.
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Drugim rodzajem sprawiedliwos�ci obejmującym relację podat-
nika wobec pan� stwa jest sprawiedliwos�c� wymiany. Według definicji po-
datki są s�wiadczeniem nieekwiwalentnym, lecz większos�c�  podatniko� w
nie przyjmuje tego załoz/enia do wiadomos�ci, ich opinie wyraz�nie od-
biegają od teorii skarbowos�ci. Kaz/dy człowiek tworzy na swo� j uz/ytek
własną definicję sprawiedliwos�ci, kto� ra charakteryzuje się daleko idącą
subiektywnos�cią. To osobiste poczucie sprawiedliwos�ci staje się podsta-
wowym kryterium oceny269. „Jednostki poro� wnują wkłady, kto� ry wnoszą,
z otrzymanymi rezultatami. Jez/eli bilans wypada na niekorzys�c�  danej
osoby, odczuwa ona silny dyskomfort. Im większy dyskomfort odczuwa
jednostka,  tym  silniejsza  jest  jej  motywacja  do  redukcji  tego  stanu.
W odniesieniu do podatko� w to ro� wnowaga między korzys�ciami osiąga-
nymi przez jednostki i jej wkładem sprawia, z/e system podatkowy oce-
niany jest jako sprawiedliwy”270.  Poczucie niesprawiedliwos�ci potęgo-
wane jest przez przymusowy charakter s�wiadczenia. Osoba mocno od-
czuwająca opresyjnos�c� organo� w skarbowych, nieprzekonana o wartos�ci
s�wiadczen�  oferowanych przez pan� stwo nie będzie skłonna do uznania
systemu  podatkowego  za  sprawiedliwy271.  Wydaje  się,  z/e  to  włas�nie
w tym obszarze  łagodzenia  naturalnego konfliktu  między pan� stwem
a obywatelem tkwi największy potencjał dla poprawy funkcjonowania
systemu  podatkowego przy  dwustronnych  korzys�ciach:  podatnik  bę-
dzie miał lepsze nastawienie wobec pan� stwa, a pan� stwo dochodo� w nie
straci, a byc� moz/e nawet zyska272. 

Na ocenę sprawiedliwos�ci podatko� w istotny wpływ ma subiek-
tywne postrzeganie przez podatnika sprawiedliwos�ci poziomej (podat-
nicy  o jednakowym statusie  majątkowym płacą  takie  same  podatki)
oraz pionowej (podatnicy o wyz/szym statusie majątkowym płacą wyz/ -

269 Por. D.  Reśko, T.  Skica, J.  Rodzinka,  Sprawiedliwość podatkowa, w:  Wy-
brane problemy teorii i praktyki opodatkowania…, dz. cyt., s. 35.

270 M. Niesiobędzka, Relacje…, dz. cyt., s. 125.
271 Por. A. Gomułowicz, Moralność podatkowa – uwarunkowania i zasadnicze

dylematy, w: Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci profesora Wojciecha
Łączkowskiego, red. J. Małecki, A. Gomułowicz, Poznań 2003, s. 367.

272 Por. P. Grzybowski, Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i norma-
tywny, „Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny”, 2013, nr 2, s. 60.
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sze podatki niz/  uboz/si). Moz/na powiedziec�, z/e wnioskiem z badan�  jest
stwierdzenie tendencji poszczego� lnych oso� b do postrzegania swojej sy-
tuacji jako gorszej niz/  innych. 

Zaskakującą obserwacją jest duz/a rozbiez/nos�c�  między faktycz-
nymi zobowiązaniami podatnika a subiektywnym przekonaniem o ich
wielkos�ci. Podobnie postrzegane były działania pan� stwa: odczucie pod-
wyz/ek było większe niz/  były one faktycznie, z kolei obniz/ki podatko� w
były  prawie  niezauwaz/alne273.  Większos�c�  była  przekonana,  z/e  osoby
o podobnych dochodach płacą mniejsze podatki, w ich ocenie brak było
sprawiedliwos�ci  poziomej.  Jeszcze gorsze wyniki wychodziły w przy-
padku sprawiedliwos�ci pionowej: we wszystkich krajach oceniano, z/e
najbogatsi płacą za małe podatki. Zdumiewające wyniki dały badania
akceptacji dla progresji. Gdy zadawano pytania abstrakcyjne, 76% ba-
danych oceniało skalę progresywną za bardziej sprawiedliwą od linio-
wej. Gdy zadawano pytania operując konkretnymi kwotami, najczęs�ciej
wybierana była skala liniowa, skalę progresywną wybrało 12% badanych,
niekto� re osoby wybrały nawet skalę regresywną274.  Oczywis�cie osoby
o najwyz/szych dochodach uwaz/ają silny wzrost progresji  za niespra-
wiedliwy i krzywdzący, wzrasta ich opo� r przed płaceniem podatko� w275.

Ocena sprawiedliwos�ci wymiany oraz sprawiedliwos�ci w relacji
do innych obywateli dodatkowo jest komplikowana przez potro� jną per-
spektywę podatnika: własną (dotyczy tylko i wyłącznie jego sytuacji),
grupy (to rozszerzony poziom indywidualny dotyczący oso� b, z kto� rymi
pozostaje  w relacjach  osobistych  czy  zawodowych),  oraz  z poziomu
społecznego (indywidualna ocena rozwiązan�  ustrojowych).  Podatnicy
znajdujący  się  na  jednym  biegunie  będą  utrzymywac�,  z/e  wprawdzie

273 Ciekawe zjawisko zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych po dużej refor-
mie podatkowej prezydenta Reagana. W pierwszym okresie w ocenie społecz-
nej podatki stały się bardziej sprawiedliwe. Opinia ta długo się nie utrzymała,
po kilku latach system oceniano tak samo surowo jak przed reformą. Por. M. Nie-
siobędzka, Podatki, w: Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004, s. 508.

274 Por. tamże, s. 511.
275 Por.  M.  Sosnowski,  Realizacja  zasady  sprawiedliwego  opodatkowania

w podatku dochodowym od osób fizycznych, „finanse Publiczne. Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2012, nr 247, s. 350.
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zgadzają się z postulatem podatko� w progresywnych (wymiar społeczny),
ale  akurat  oni  powinni  płacic�  mniejsze  podatki  (wymiar  osobisty).
Z drugiej strony znajdą się podatnicy, kto� rzy będą uwaz/ali, z/e system
podatkowy w pan� stwie jest bardzo niesprawiedliwy (wymiar społecz-
ny), ale akurat ich ta niesprawiedliwos�c�  tak bardzo nie dotyka. Podob-
nie wygląda ocena działalnos�ci organo� w podatkowych: „ja wprawdzie
nie dos�wiadczyłem niczego złego (wymiar indywidualny), ale moi zna-
jomi mieli powaz/ne trudnos�ci (wymiar grupy)”. 

Powyz/sze analizy dotyczyły przede wszystkim oso� b indywidu-
alnych.  Obecnie  problem  uchylania  się  od  opodatkowania  dotyczy
przede wszystkim podmioto�w prowadzących działalnos�c� gospodarczą. Wyni-
ka to z tego, z/e  indywidualni  podatnicy  mają  stosunkowo  niewielkie
moz/liwos�ci  unikania podatko� w,  ro� wniez/  znaczenie podatku dochodo-
wego dla budz/etu pan� stwa jest o wiele mniejsze niz/  podatko� w odpro-
wadzanych przez podmioty gospodarcze.  W przypadku firm najistot-
niejszym motywem działania jest maksymalizacja bogactwa, a ze strony
udziałowco� w presja na wynik finansowy jest tak silna, z/e kaz/da duz/a
firma posiada wyspecjalizowanych prawniko� w czuwających nad proce-
sem optymalizacji  podatkowej276.  Ponadto moz/na zauwaz/yc�,  z/e  wielu
zgadza się ze zdaniem, z/e „omijanie przepiso� w prawa i norm społecz-
nych dla dobra firmy jest nie tylko dozwolone, ale i konieczne. Etyka to
luksus, na kto� ry moz/e sobie pozwolic�  ustabilizowana firma albo społe-
czen� stwo, w kto� rym zasady fair play są powszechnie akceptowane”277.
Osoby zarządzające firmami chętnie podejmują tego typu działania, po-
niewaz/  potencjalna odpowiedzialnos�c�  ma charakter zbiorowy i doty-
czy osoby prawnej. W praktyce odpowiedzialnos�c� indywidualnych oso� b
podejmujących decyzje jest bardzo ograniczona. 

276 Na przykład portugalski koncern Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów
Biedronka, pomimo wielkiego oburzenia społecznego, aby zmniejszyć obcią-
żenia  podatkowe,  przeniósł  swoją  siedzibę  do  Holandii.  Por.  Portugalia:
właściciel  Biedronki  ucieka  do  Holandii,  http://www.forbes.pl/artykuly/
sekcje/Wydarzenia/portugalia--wlasciciel-biedronki-ucieka-do-
holandii,22982,1, wydruk z dnia 18.10.2016.

277 A. Krajewska, Dlaczego jesteśmy uczciwi, choć to nieopłacalne?, „Studencki
Przegląd Ekonomiczno-Społeczny”, 2007, nr 3/4, s. 42.
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Obok czynniko� w ekonomicznych,  czyli  korzys�ci  materialnych,
oraz proceduralnych związanych z postrzeganiem działan�  pan� stwa, na
postawę obywateli  wobec obowiązku podatkowego wpływ mają  we-
wnętrzne przekonania,  cos�  co  ogo� lnie  moz/na nazwac�  sferą  wartos�ci.
Jest ona dla psychologo� w społecznych najtrudniejszym do uchwycenia,
lecz bardzo istotnym. Bez niego nie da się wytłumaczyc� chociaz/by tego,
dlaczego znaczna grupa obywateli,  pomimo niewielkiego ryzyka kary
i znacznym  potencjale  korzys�ci,  nie  jest  zainteresowana  działaniami
nielegalnymi. Oczywistym wytłumaczeniem jest wewnętrzne przywią-
zanie  do  wartos�ci  wyz/szych,  waz/niejszych  niz/  zysk finansowy.  Takie
ujęcie tematu jest wyraz�nie widoczne w modelu podejmowania decyzji
podatkowych278. Punktem wyjs�cia są wyznawane wartos�ci, poglądy po-
lityczne, postrzegana rola pan� stwa itp., kto� re tworzą mentalnos�c� podat-
kową. Przez pryzmat tych wartos�ci oceniane są działania władzy, orga-
no� w skarbowych, innych obywateli  – wynikiem dokonanej oceny jest
stopien�  poczucia sprawiedliwos�ci wymiany, poziomej i pionowej oraz
proceduralnej. W ten sposo� b powstaje w człowieku moralnos�c�  podat-
kowa, czyli gotowos�c�  do zapłacenia lub chęc�  uchylenia się od podatku.
Ostatnim krokiem jest subiektywne poczucie cięz/aru podatkowego lub
potencjalnej  korzys�ci,  skutkującym konkretną decyzją.  Nietrudno za-
uwaz/yc�,  z/e osoby z mocno ugruntowaną moralnos�cią podatkową mu-
siałyby bardzo mocno odczuc� cięz/ar podatku, aby wejs�c�  na drogę dzia-
łan�  nielegalnych. Odwrotnie jest w przypadku oso� b o niskiej moralno-
s�ci,  kto� re  są  bardziej  skłonne  do  działania  pod  wpływem  bodz�co� w
finansowych. 

Moralnos�c�  podatkowa  kształtuje  się  pod  wpływem  ro� z/nych
czynniko� w. Badacze zauwaz/ają, z/e „prowadzona przez pan� stwo polity-
ka  zwiększania  dyscypliny  podatkowej,  opierająca  się  wyłącznie  na
czynnikach ekonomicznych, ma wpływ nie tylko na opłacalnos�c� uchyla-
nia się, ale takz/e kształtuje poglądy podatniko� w na temat podatko� w, ich
postrzeganie siebie w roli obywateli, na ich poczucie zobowiązania wo-
bec pan� stwa,  tym samym istotnie  kształtuje mentalnos�c�  i moralnos�c�

278 Por.  P.  Hofmann,  Steuermoral.  Eine  wirtschaftspsychologische  Analyse,
Hamburg 2010, s. 18.
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podatkową”279.  Dostosowanie  działania  organo� w skarbowych,  prowa-
dzonej przez nie polityki kontrolnej czy informacyjnej do moralnos�ci
podatkowej, moz/e zwiększyc� skutecznos�c�  dyscypliny podatkowej, zara-
zem nie wolno zapominac�  o „sprzęz/eniu zwrotnym”, czyli z/e działanie
administracji w znacznym stopniu moz/e przyczynic�  się do negatywne-
go postrzegania obowiązku przez obywateli.

Postawa podatniko� w zalez/y  takz/e  od idei,  kto� rymi w sposo� b
mniej lub bardziej s�wiadomy kierują się w z/yciu.  Płaceniu podatko� w
oczywis�cie bardziej sprzyjają te, kto� re wzmacniają poczucie obywatel-
skiego obowiązku,  osłabia  moralnos�c�  brak identyfikacji  z pan� stwem.
Daje się takz/e zauwaz/yc� przekonanie, z/e łamanie norm w z/yciu publicz-
nym jest mniej naganne niz/  w z/yciu prywatnym, a „dla znacznej częs�ci
obywateli s�wiadomos�c�  podatkowa jest mniej rygorystyczna od s�wiado-
mos�ci moralnej; okradanie fiskusa nie jest dla nich kradziez/ą”280. Pamiętac�
nalez/y, z/e tak rozumiane wartos�ci mogą wzmacniac� gotowos�c� do płace-
nia podatko� w, lecz istnieją takz/e idee, kto� re sprawiają, z/e podatnik nie
akceptuje panującego ustroju, doktryny gospodarczej i społecznej, ma
inne przekonania co do sposobo� w wydawania s�rodko� w publicznych281.

Waz/ną rolę w kształtowaniu systemu wartos�ci ma religia. Po-
twierdzają  to  badania  empiryczne,  z/e  osoby  bardziej  religijne  mają
mniejszą skłonnos�c�  do uchylania się od opodatkowania282, a „argumen-
ty o charakterze moralnym przekonują gło� wnie osoby, dla kto� rych wy-
miar moralny ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji i kto� re

279 M. Niesiobędzka, Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru
komunikatu perswazyjnego i moralności  podatkowej  na  zachowanie  po-
datników, „Psychologia Społeczna”, 2014, nr 4(31), s. 446.

280 P. M. Gaudemet, J. Molinier, finanse publiczne, tłum. E. Bogacka-Kisiel, W. Ki-
siel, Warszawa 1999, s. 576.

281 Por. E. Madej, Zjawisko ucieczki od podatków. Cz. 1, „Studia i Prace Kolegium
Zarządzania i finansów. Szkoła Główna Handlowa”, 2004, zeszyt 50, s. 114.

282 Szczegółowe badania nad wpływem różnych religii na moralność podatkową
w: B. Torgler, The importance of faith: Tax morale and religiosity, „Journal
of Economic Behavior & Organization”, 2006, nr 1(61), s. 91–101, R. W. McGee,
The ethics of tax evasion. Perspectives in theory and practice,  New York
2012, s. 459–473.
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ponadto  znajdują  się  na  wyz/szym  poziomie  rozwoju  moralnego”283.
Choc�  „problemem jest (...) skala akceptacji wpływu i ingerencji religii
i Kos�cioła na te sfery moralnos�ci ludzi, jak i ustalenie odsetka tych, kto� -
rzy bezgranicznie i w pełni stosują się do wskazan�  i zalecen�  Kos�cioła
dotyczących moralnos�ci,  jak i odsetka oso� b kontestujących w ro� z/nym
stopniu wpływ Kos�cioła i jego doktryny religijno-etycznej na własną
moralnos�c�”284, kolejnym punktem rozwaz/an�  powinno byc�  poznanie na-
uczanie Kos�cioła na temat podatko� w i jego rozwo� j przez wieki.

283 M. Niesiobędzka, Jak wzmocnić…, dz. cyt., s. 448.
284 J.  Baniak,  Moralność  religijna  jako  przedmiot  badań  socjologicznych,

„Przegląd Religioznawczy”, 2014, nr 2(252), s. 43.

119



Rozdział III 

Chrześcijańskie podstawy 

moralności podatkowej

Podatki, będące częs�cią systemu społecznego i gospodarczego,
podlegają ocenie moralnej. W nauczaniu Kos�cioła piętnowane są posta-
wy niemoralne ze strony sprawujących władzę oraz poborco� w podat-
kowych  odpowiedzialnych  za  funkcjonowanie  systemu  podatkowe.
Oceniane są ro� wniez/  postawy podatniko� w poprzez odniesienie do war-
tos�ci regulujących z/ycie społeczene, przede wszystkim troski o dobro
wspo� lne,  posłuszen� stwo władzy pan� stwowej,  poszanowanie godnos�ci
człowieka  oraz własnos�ci  prywatnej.  W paragrafie  1.  przywołane  są
liczne wzmianki ze Starego Testamentu, omo� wiona jest postawa Jezusa
wobec podatko� w oraz nauka s�w. Pawła dotycząca posłuszen� stwa wła-
dzy. Następnie zebrane są s�wiadectwa Ojco� w Kos�cioła z okresu przes� la-
dowan� , a takz/e z czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego i umacniania się
młodego chrzes�cijan� stwa (par. 2). W s�redniowieczu na szczego� lną uwa-
gę zasługuje mys�l teologiczna scholastyko� w oraz konflikt między papie-
stwem a cesarzem,  kto� ry  wpływał  takz/e  na rozumienie obowiązko� w
społecznych (par. 3). W paragrafie 4. zebrane jest wspo� łczesne nauczanie
społeczne Kos�cioła o podatkach, zawarte przede wszystkim w oficjalnych
dokumentach.  Przywołane  zostały  takz/e  niekto� re  wypowiedzi o  obo-
wiązkach społecznych, kto� re ro� wniez/  odnoszą się do tego zagadnienia. 

Z punktu widzenia całej pracy niezmiernie istotny jest paragraf 5.
Na podstawie przywołanego nauczania Kos�cioła została podjęta w nim
pro� ba zdefiniowania natury obowiązku podatkowego i jego obowiązy-
walnos�ci w sumieniu.
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1. Biblijna nauka o podatku

Problematyka podatkowa wielokrotnie pojawia się na kartach
Pisma S5więtego. Zazwyczaj nie jest gło� wnym obszarem zainteresowa-
nia autoro� w biblijnych, informacje przekazywane są w sposo� b pobocz-
ny jedynie jako tło społeczne. Wyjątkiem od tej reguły są dwa fragmen-
ty z Ewangelii (moneta cezara oraz podatek na s�wiątynię), kiedy to Je-
zus został wprost zapytany o kwestie podatkowe. Podczas interpretacji
nalez/y  uwzględnic�  kontekst,  w jakim się  znajdują,  znaczenie  nadane
przez autora, pamiętac�  o czasie ich spisania oraz wynikających z tego
niezamierzonych reinterpretacjach. 

W poszukiwaniu pierwszych biblijnych wzmianek dotyczących
opodatkowania  nalez/y  spojrzec�  na  tajemnicze  spotkanie  Abrahama
z kro� lem Szalemu Melchizedekiem (por.  Rdz 14,17–20).  Abraham, ze
względu na posiadaną przez Melchizedeka godnos�c�  „kapłana Boga Naj-
wyz/szego”, złoz/ył mu ofiarę w wysokos�ci dziesiątej częs�ci posiadanego
przez siebie majątku. Skojarzenie z dziesięciną, najbardziej znaną for-
mą opodatkowania w Izraelu, nie jest przypadkowe. Jak przystało na
ojca Narodu Wybranego, postępowanie Abrahama, takz/e w wymiarze
moralnos�ci  podatkowej,  słuz/yło Izraelitom za wzo� r  do nas�ladowania.
Ro� wniez/  Jakub złoz/ył Bogu przysięgę, w kto� rej zobowiązał się do zło-
z/enia dziesięciny w podziękowaniu za otrzymane błogosławien� stwo
(por. Rdz 28,20–22).

Patriarcha Jo� zef przyczynił się z kolei do opodatkowania Egip-
cjan (por. Rdz 47,23–25). W czasie klęski głodu, dzięki zgromadzonym
wczes�niej  zapasom, odkupił od prywatnych włas�cicieli  pola. Oddał je
potem w dzierz/awę, w zamian za piątą częs�c�  plono� w. Autor księgi pod-
kres� lił, z/e „Rozporządzenie, kto� re wydał Jo� zef w sprawie roli w Egipcie,
obowiązuje  po dzien�  dzisiejszy”.  Nie ma tu mowy o zwykłym czynszu
dzierz/awnym, lecz raczej o wykorzystaniu dogodnej sytuacji do wprowa-
dzenia klasycznej formy opodatkowania. Pozwala to na stwierdzenie, z/e
podatki często pojawiają się  „spontanicznie”,  jako reakcja na okres�lone
zjawiska gospodarcze i społeczne.
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Pierwszym  podatkiem,  kto� ry  spotykamy  na  kartach  Pisma
S5więtego, było pogło� wne składane podczas spisu ludnos�ci, gdy Izraelici
wyszli juz/  z Egiptu i w planach mieli budowę Przybytku. „Tak powie-
dział Pan do Mojz/esza: «Gdy będziesz liczyc� Izraelito� w, by dokonac� spi-
su, kaz/dy przy spisie złoz/y za swe z/ycie okup Panu, aby nie spadło na
nich nieszczęs�cie. To zas�  winni dac�  podlegli spisowi: po� ł sykla, według
wagi przybytku, czyli dwadzies�cia ger za jeden sykl; po� ł sykla na ofiarę
Panu.  Kaz/dy  podległy  spisowi  z syno� w  Izraela,  mający  dwadzies�cia
i więcej lat, złoz/y tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi
nie będzie zmniejszał wagi po� ł sykla, aby złoz/yc� ofiarę Panu na przebła-
ganie za swe z/ycie” (Wj 30,11–15). Nalez/nos�c� uis�ciło 603550 męz/czyzn
– wolnych obywateli powyz/ej 20. roku z/ycia. Mojz/esz wezwał takz/e lud
do ochoczego złoz/enia dobrowolnej ofiary i przyniesienia na budowę
Przybytku złota, srebra, brązu, kamieni szlachetnych oraz materiało� w
ozdobnych  i sko� r  (por.  Wj 35,4–9.22–29).  W sumie  zebrano  łącznie
29 talento� w i 730 syklo� w złota, oraz 100 talento� w i 1775 syklo� w srebra
(por. Wj 38,24n)285.  Podatek ten funkcjonował w s�wiadomos�ci ZPydo� w
jako podatek s�wiątynny, kto� ry musiał płacic�  kaz/dy męz/czyzna od dwu-
dziestu roku z/ycia. „Dawida spotkała kara, gdyz/  podczas spisu ludnos�ci
nie zarządził  zbio� rki  ofiar dla Boga.  Jes� li  zatem ktos�  płaci  podatek
s�wiątynny, to z całą pewnos�cią moz/e się w zamian spodziewac� Boz/ego
miłosierdzia i błogosławien� stwa. Po drugie, jest to podatek ustanowio-
ny przez samego Mojz/esza – ojca izraelskiego prawodawstwa. Osoba
Mojz/esza podnosi jego rangę i umieszcza u samego początku Tory”286.

Temat  podatko� w  pojawia  się  na  dobre  w momencie  zmiany
sposobu z/ycia z nomadycznego na osiadły. U początku pan� stwowos�ci
Izraelito� w występuje prorok Samuel, przestrzegając, z/e powołanie kro� -
la będzie wiązało się z obowiązkami utrzymania jego dworu (por. 1 Sm

285 Józef Flawiusz mówi tylko o obowiązkowym podatku podczas spisu. Por. Jó-
zef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 1, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, War-
szawa 1993,  Księga trzecia VIII.2,  nr  194–196, s.  190.  Być może redaktor
Księgi Wyjścia (należący do tradycji kapłańskiej), opisując dobrowolną zbiór-
kę, podczas której Izraelici ochoczo przynoszą wszystkie posiadane przez sie-
bie dobra, ma na uwadze cel dydaktyczny.

286 Z. Żywica, Historia i wartość biblijnego podatku świątynnego, „Ełckie Stu-
dia Teologiczne”, 2001, s. 353.
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8,10–18).  Brakuje informacji,  jak wyglądało to za pierwszego kro� la –
Saula. Nie ma takz/e zapiso� w, kto� re mo� wiłyby o podatkach za kro� la Da-
wida. Utrzymywał się on między innymi z dochodo� w kro� lewskich po-
siadłos�ci  (por.  1 Krn 27,25–31),  licznych podbojo� w, daro� w oraz z ceł
przewozowych, kto� re były powszechnie stosowane w całym regionie.
Pierwsza wzmianka o stałych dochodach kro� la pochodzi dopiero z cza-
so� w Salomona (por. 1 Krl 10,14). Nalez/y zauwaz/yc�, z/e w czasach kro� le-
stwa nie było rozro� z/nienia między skarbem pan� stwa a prywatnym ma-
jątkiem kro� la. Kro� l ponosił wydatki związane z funkcjonowaniem pan� -
stwa, a jednoczes�nie w nieograniczony sposo� b korzystał z wpływo� w287.
Relacje  między  stanem  kapłan� skim  a kro� lem  ro� z/nie  się  kształtowały
w historii,  poza  okresami  rozdziału,  były  takz/e  czasy  wspo� łpracy.
W czasach machabejskich „nawet sam Seleukos, kro� l  Azji, z własnych
dochodo� w pokrywał wszystkie wydatki,  kto� rych wymagało składanie
ofiar” (2 Mch 3,3).  W lis�cie Demetriusza do Jonatana Hasmonejczyka
zawarta jest gwarancja zapłacenia duz/ej  sumy pieniędzy na potrzeby
s�wiątyni oraz gwarancja zwrotu wszystkich pieniędzy nie zapłaconych
przez urzędniko� w w poprzednich latach (por. 1 Mch 10,39–45). Teksty
te są zgodne z powszechną praktyką podziału funduszy na utrzymanie
s�wiątyni przez kro� lo� w prowincji greckich288.

Władcą, kto� ry wprowadził system podatkowy w Izraelu, był Sa-
lomon (por. 1 Krl 4,7). Ustanowił daninę w naturze, kto� ra miała słuz/yc�
utrzymaniu  i wyz/ywieniu  dworu kro� lewskiego.  Mianował  tez/  pierw-
szych dwunastu urzędniko� w skarbowych, kaz/dy z nich miał dostarczac�
z/ywnos�c� na dwo� r kro� lewski przez jeden miesiąc w roku289. Roboam syn
Salomona bardzo zwiększył  obciąz/enia  podatkowe,  co według Pisma
S5więtego stało się przyczyną rozbicia Izraela na dwa kro� lestwa (por.
1 Krl 12,1–20)290. 

287 Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu. Tom I i II, tłum. T. Brzego-
wy, Poznań 2004, s. 152.

288 Por. tamże, s. 348.
289 Był to podatek, a nie czynsz dzierżawny dlatego, że właścicielami ziemi byli

Izraelici, a nie król. Autor Księgi Rodzaju dziwi się, że w Egipcie wszystkie
grunty były własnością faraona (Rdz 47,13–26). Por. tamże, s. 153.
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Jednym z dochodo� w panującego były dary przynoszone przez
obcych kro� lo� w i innych gos�ci. Kro� l Dawid otrzymał złoto, srebro i brąz
od kro� la Chamat (por. 2 Sm 8,10). Wszyscy kro� lowie ziemi chcieli zoba-
czyc� się z Salomonem i kaz/dy cos�  ofiarował (por. 1 Krl 10,24n), najwięk-
szy podarunek sprawiła kro� lowa Saba (por. 1 Krl 10,2.10). Te zwyczajo-
we prezenty nie przynosiły wielkiego zysku, poniewaz/  w przypadku re-
wizyty nalez/ało się odwdzięczyc�  (por. 1 Krl 10,13). Zapewne większy
poz/ytek był z daro� w, kto� rych nie trzeba było odwzajemniac�. Takie upo-
minki przynosili wszyscy, kto� rzy chcieli zobaczyc�  się z kro� lem. Dawid
złoz/ył Saulowi podarunek, kto� rym było pięc� chlebo� w, bukłak wina i ko-
ziołek (por. 1 Sm 16,20). Jednak dar, kto� ry złoz/ył Naaman, trędowaty
sługa kro� la Aramu, był juz/  is�cie kro� lewski (por. 2 Krl 5,5).

Bardzo  waz/nym  obszarem  aktywnos�ci  pan� stwa  była  obron-
nos�c�.  Pismo S5więte wielokrotnie ukazuje Izraela walczącego, miało to
bezpos�redni wpływ na sytuację finansową i system podatkowy. W cza-
sach sukceso� w militarnych, jak np. za kro� la Dawida, z�ro� dłem dochodo� w
były łupy wojenne oraz niewolnicza praca jen� co� w.  Podbite ludy były
takz/e zobowiązane do uiszczania regularnej daniny (por. 2 Sm 8,2.6).
Zanim Mesza,  kro� l  Moabu,  uwolnił  się  spod  panowania  izraelskiego,
miał według Księgi Kro� lewskiej zapłacic� kontrybucję w olbrzymiej licz-
bie 100000 jagniąt i wełny z tyluz/  barano� w (por. 2 Krl 3,4).  Filistyni
płacili trybut Jozafatowi, a Arabowie przynies� li mu w daninie czy jako
podarunek 7700 barano� w i tyle samo kozło� w (por. 2 Krn 17,11).

W po� z�niejszym okresie losy się odwro� ciły i to Izraelici zmusze-
ni byli do kupowania pokoju u innych narodo� w. Kro� l Menachem zmu-
szony został do zapłacenia kro� lowi asyryjskiemu Pulowi 1000 talento� w
srebra, „uzyskał te pieniądze od Izraelito� w, od wszystkich ludzi zamoz/-
nych; po pięc�dziesiąt syklo� w od głowy” (2 Krl 15,20)291. Kro� l Ezechiasz
złoz/ył  daninę  kro� lowi  Asyryjskiemu  Senncherybowi  w wysokos�ci
300 talento� w  złota  i 300  talento� w  srebra  ze  skarbca  kro� lewskiego

290 Por. T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kra-
ków 2004, s. 264.

291 Józef Flawiusz podaje, że ten nadzwyczajny podatek wynosił 50 drachm od
głowy i nic nie wspomina, że dotyczył tylko zamożnych. Por. Józef Flawiusz,
Dawne dzieje Izraela, cz. 1, dz. cyt., Księga dziewiąta XI.1, nr 233, s. 436.
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i s�wiątynnego (por. 2 Krl 18,14). Potem podobne kontrybucje pobrał od
Izraelito� w takz/e Egipt w wysokos�ci 100 talento� w złota i 100 talento� w
srebra (por. 2 Krl 23,33). Wtedy to kro� l Jojakim musiał zastosowac� do-
datkowe opodatkowanie:  „Na ludnos�ci  kraju,  stosownie do moz/nos�ci
kaz/dego,  wymo� gł  daninę  srebra  i złota,  by  ją  przekazac�  faraonowi
Neko” (2 Krl 23,35). Jo� zef Flawiusz w „Dawnych dziejach Izraela” wspo-
mina takz/e inne daniny, ze względu na sposo� b pozyskania pieniędzy na
uwagę zasługuje haracz, kto� ry złoz/ył arcykapłan Hirkan kro� lowi Antio-
chowi VII, aby uwolnic�  miasto od oblęz/enia: „A poniewaz/  nie miał z/ad-
nych innych zasobo� w, otworzył jedną z komnat grobowca Dawidowego
i wynio� sł stamtąd trzy tysiące talento� w”292. 

Z  tematyką  podatkową  łączy  się  takz/e  obciąz/enie  ludnos�ci
w postaci pracy przymusowej.  Była ona rozpowszechniona na całym
Bliskim  Wschodzie.  Dotyczyła  jen� co� w  wojennych,  kto� rzy  stawali  się
niewolnikami, przestępco� w w ramach kary oraz obcych ludo� w, pod-
danych innemu narodowi. Taki los spotkał Izraelito� w w Egipcie (por.
Wj 1,11–14; 5,4–19).  W Izraelu za czaso� w Dawida to Ammonici praco-
wali przy budowie s�wiątyni, fortyfikacji  miasta (por.  2 Sm 12,31).  Za
kro� la Salomona wszyscy z podbitych ludo� w, kto� rzy ocaleli od klątwy,
zostali  wzięci  do  prac  przymusowych  (por.  1  Krl  9,20–22).  Było  ich
30000,  nad  ich  pracą  czuwało  550 wyz/szych  urzędniko� w  oraz
3300 nadzorco� w niz/szej rangi (por. 1 Krl 5,27.30). Salomon miał takz/e
70000 tragarzy i 80000 kamieniarzy. Z opisu biblijnego wynika, z/e nie
byli oni robotnikami przymusowymi, choc� ich status pozostaje niejasny.
Roland de Vaux uwaz/a,  z/e włas�nie ten cięz/ar pobudził Jeroboama do
buntu, a w dalszej konsekwencji podziału kro� lestwa293. Po� z�niej roboty
przymusowe były stosowane sporadycznie,  na przykład za kro� la  Asy
fortyfikowano miasta Geba i Mispa (por. 1 Krl 15,22). Jeremiasz zarzu-
cał Jojakimowi, z/e budował swo� j pałac, nie płacąc robotnikom za pracę
(por.  Jr 22,13).  W powszechnym odczuciu roboty te były traktowane
jako wymuszone, „to tez/  tłumaczy, dlaczego redaktorzy Ksiąg Kro� lew-
skich i Kronik wzbraniali się przed mys�lą, z/e Salomon powoływał do robo� t

292 Tamże, Księga siódma XV.3, nr 393, s. 362.
293 Por. R. de Vaux, Instytucje..., dz. cyt., s. 155.
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przymusowych wolnych Izraelito� w”294. Za czaso� w Nehemiasza mury Je-
rozolimy  były  odbudowywane  dzięki  pracy  ochotniko� w,  pisarz  nie
omieszkał zaznaczyc�, z/e moz/ni Tekoa odmo� wili udziału w tych pracach
(por. Ne 3,5).

Pewien problem sprawia badaczom dziesięcina, co wynika z jej
niejednoznacznego charakteru i przemian,  jakim ulegała przez wieki.
Była ona znana na całym Bliskim Wschodzie jeszcze przed powstaniem
Izraela. Miała zazwyczaj charakter sakralny i była składana bo� stwu i oso-
bom sprawującym kult295.  Forma ta jest ro� wniez/  zauwaz/alna u ZPydo� w
(por. 1 Mch 3,49), nieraz była związana ze złoz/onym s�lubem. W czasach
patriarcho� w była ofiarą dobrowolną – Abraham oddał kapłanowi Mel-
chizedekowi dziesięcinę  z łupu w zamian za błogosławien� stwo (por. Rdz
14,20). Księga Kapłan� ska przypomina Izraelitom, z/e dziesiąta częs�c� wszyst-
kich płodo�w ziemi (por. Kpł 27,30) jest pos�więcona Panu. Byc�  moz/e do
kro� la  nalez/ał  ro� wniez/  pierwszy pokos siana (tzw.  sianokosy kro� lew-
skie), o kto� rym wspomina prorok Amos (por. Am 7,1)296. Podobnie było
ze zwierzętami, choc�  tu zauwaz/yc�  moz/na s� lady pierwszych „optymali-
zacji podatkowych”. Redaktor księgi przestrzega: „Nie będziesz rozro� z/ -
niac�,  co  jest  dobre,  a co marne,  nie będziesz robic�  z/adnej zamiany”
(Kpł  27,33),  aby  zapobiec  chęci  oddawania  na  podatek  zwierzęcia
o najmniejszej wartos�ci.

Gło� wnym celem dziesięciny było utrzymanie Lewito� w,  kto� rzy
nie otrzymali ziemi jak inne pokolenia (por. Pwt 10,9). Było to takz/e po-
dyktowane ich trudną sytuacją, gdy kult został scentralizowany woko� ł
s�wiątyni i w tej grupie społecznej – mo� wiąc wspo� łczesnym językiem –
wzrosło  bezrobocie297.  Ro� wniez/  lewici  z otrzymanych  do� br  musieli
składac� dziesięcinę na rzecz kapłano� w (por. Lb 18,25–32).

294 Tamże, s. 156.
295 Por. W. Rakocy, finanse i prace publiczne, w: Życie społeczne w Biblii,  red.

G. Witaszek, Lublin 1997, s. 128.
296 Było to zbieżne z ugaryckim prawem do wypasu. Por. R.  de Vaux,  Instytu-

cje..., dz. cyt., s. 154.
297 Por. W. Rakocy, finanse..., dz. cyt., s. 130.
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Drugą  funkcją  dziesięciny  było  utrzymanie  najuboz/szych
warstw społecznych, czyli sierot, wdo� w i przybyszo� w. Księga Powto� rzo-
nego Prawa wspomina, choc� w sposo� b niezbyt jasny, z/e była ona na ten
cel  składana co  trzy lata  (por.  Pwt  14,28–29).  W roku szabatowym
i jubileuszowym nie płaciło się daniny, bo nie uprawiało się ziemi (por.
Wj 23,10–11; Kpł 25,1–7). Warto zauwaz/yc�, z/e staroz/ytne podatki zwią-
zane były z wysokos�cią uzyskanych plono� w, a nie uprawianym areałem.
Sprawiało  to  więcej  problemo� w przy szacowaniu wysokos�ci  zbioro�w,
lecz szanowało zdolnos�c�  płatniczą  podatnika,  kto� ry  dzielił  się  z pan� -
stwem faktycznie posiadanymi dobrami.

Badając  zagadnienie  charakteru  dziesięciny,  nalez/y  zauwaz/yc�
s�wiadectwa biblijne i pozabiblijne, kto� re wskazują, z/e nie zawsze miała
charakter sakralny, lecz była jednym z dochodo� w panującego. Juz/  Sa-
muel przestrzega Izraelito� w, z/e wybrany przez nich kro� l nałoz/y dziesię-
cinę (por. 1 Sm 8,15.17). Ponadto Biblia opisuje moz/liwos�c�  zwalniania
niekto� rych  poddanych  z płacenia  daniny  (por.  1  Sm  17,25),  a takz/e
przekazania podatku podwładnym. Tego rodzaju korzys�ci  majątkowe
były jednym z podstawowych sposobo� w kupowania przez władco� w po-
parcia poddanych z gło� wnych warstw społecznych. W okresie najazdo� w
stosowane były przez okupanto� w jako zachęta do kolaboracji. Kro� lowie
dynastii Seleuckiej w Syrii traktowali dziesięcinę jako jeden ze swoich
podatko� w, obok ceł, podatko� w od soli i podatku koronnego (por. 1 Mch
10,31; 11,35). Trudnos�c�  w ustaleniu charakteru dziesięciny wynikała
z tego,  z/e w czasach monarchii  nie było wyraz�nego podziału między
skarbem kro� lewskim a skarbem s�wiątynnym. Majątkiem s�wiątyni roz-
porządzał kro� l, choc�  nie wiadomo, czy był to stały zarząd, czy tez/  kro� l
korzystał  z tego  majątku  w sytuacjach  nadzwyczajnych  (por.
1 Krl 15,18–19; 2 Krl 16,8). Zalez/nos�c� między kro� lem a s�wiątynią wyni-
kała zapewne z tego, z/e kro� l ją budował oraz wyposaz/ał (por. 1 Krl 7,51).
Relacja ta nabiera innego wymiaru w s�wietle Księgi Ezechiela: prorok
kres� li wizję pan� stwa teokratycznego, w kto� rym lud będzie składał dani-
nę na ręce kro� la, a on jako jego przedstawiciel wez�mie na siebie obo-
wiązek składania ofiar i całopalen�  w s�wiątyni (por. Ez 45,17).
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Dziesięcina  s�cis� le  sakralnego  charakteru  nabrała  dopiero  po
powrocie z niewoli babilon� skiej. Wtedy to lud zobowiązał się płacic�  na
utrzymanie  s�wiątyni  jedną  trzecią  sykla  rocznie,  pierwociny  z po� l
i trzo� d,  dziesięcinę  z ziemi  i pewną  ilos�c�  drewna  według  kolejnos�ci
ustalonej w losowaniu (por. Ne 10,33–40). Autor księgi wspomniał tak-
z/e  o tym,  z/e  „ustanowiono  męz/o� w  nadzorujących  składy  na zapasy:
s�więte dary pierwocin, dziesięciny” (Ne 12,44). Urzędnicy ci nie wywią-
zywali  się  włas�ciwie  z obowiązko� w,  Nehemiasz  musiał  ich  zganic�
i zwolnic�.  Ustanowił  nowy zarząd,  w kto� rego skład wchodził  kapłan
Szelemiasz,  pisarze  Sadok  i Pedajasz  spos�ro� d  lewito� w,  „oni  bowiem
uchodzili za uczciwych” (Ne 13,13). Po niewoli ustanowiono tez/  podatek
s�wiątynny, kto� ry był nałoz/ony na ZPydo� w w diasporze, co przyczyniło się
do zgromadzenia z czasem znacznych s�rodko� w298.

Bardzo waz/ną sprawą z punktu widzenia podatniko� w był spo-
so� b pobierania nalez/nos�ci. Z wczes�niejszych okreso�w historii Izraela są tyl-
ko nieliczne wzmianki  o urzędnikach,  kto� rzy byli  za to  odpowiedzialni
(por. 1 Krl 5,7). Po zdobyciu Judei przez Babilon� czyko� w opłaty były po-
bierane  bezpos�rednio  przez  ciemięz/ycieli.  Pod  panowaniem perskim
nastąpiła zmiana: podatki pobierał rządca prowincji i to on przekazy-
wał je do kro� lewskiego skarbca. Rozwinięty system podatkowy był juz/
za  kro� la  asyryjskiego Artakserksesa  (podatek,  danina,  cło).  Zarządca
Rechum pytał się kro� la, co ma zrobic�  z Izraelitami, kto� rzy odbudowują
Jerozolimę. Uwaz/ał, z/e gdy tego dokonają, nie będą chcieli płacic�  nalez/ -
nos�ci  (por.  Ezd  4,8–16).  Z postawą  najez�dz�co� w  korespondują  słowa
z Księgi Przysło� w: „Kro� l pan� stwo umacnia sprawiedliwos�cią, niszczy je
ten, kto podatkami uciska” (Prz 29,4).

Pod  panowaniem  egipskim rozwinięty  był  system  dzierz/awy
w pobieraniu podatko� w. Jo� zef Flawiusz opisał historię Jo� zefa, siostrzen� -
ca arcykapłana Oniasza, kto� ry zdobył zaufanie kro� la Ptolemeusza V Epi-
fanesa. Udał się do Aleksandrii, tam bowiem z Syrii i Fenicji udawali się
„wszyscy najznakomitsi męz/owie i dostojnicy, aby zakupic�  prawo zbie-
rania podatko� w, kto� re co roku kro� l sprzedawał moz/nym z kaz/dego mia-

298 J. Wiemeyer, Podatki jako problem etyczno-społeczny, tłum. St. Fel, w: Ka-
tolicka nauka społeczna, red. St. Fel, J. Kupny, Katowice 2003, s. 185.
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sta”299. Jo� zef oskarz/ył swoich konkurento� w, z/e dali za niską cenę za po-
datki (8000 talento� w za Celesyrię, Fenicję, Judeę oraz Syrię), zapropo-
nował dwukrotnie większą. Przetarg wygrał i z oddziałem 2000 z/ołnie-
rzy rozpoczął w miastach zbieranie danin, wobec opornych wykazując
się bezwzględnos�cią. Historyk zauwaz/ył, z/e Jo� zef zgromadził wiele pie-
niędzy, a osiągniętym zyskiem utrwalił swoją potęgę. Wydaje o nim jed-
nak pozytywną opinię, poniewaz/  „on to, przez dwadzies�cia dwa lata za-
rządzając podatkami zbieranymi z Syrii, Fenicji i Samarii, podz�wignął lud
judejski z nędzy i słabos�ci, ku drodze do wspanialszego z/ycia”300. Zastoso-
wał tym samym swoistego rodzaju redystrybucję, sprzyjając Judei kosz-
tem innych prowincji oddanych mu w zarząd.

Duz/e zmiany w systemie podatkowym nastąpiły wtedy, gdy Pa-
lestyna przeszła pod panowanie rzymskie. Juliusz Cezar uporządkował
sprawę podatko� w. Ustanowiony zarządcą Hirkan, arcykapłan i etnarcha
z/ydowski, miał co roku pobierac�  podatki „z ziemi, portu i za wywo� z”.
Izraelici mieli oddawac� jako daninę co drugi rok czwartą częs�c� zbioro� w,
kto� ra w Sydonie miała byc�  przekazywana Rzymianom. Ponadto mieli
płacic�  Hirkanowi dziesięcinę według zwyczaju przodko� w. W roku sza-
batowym nie płacili podatko� w, dlatego z/e nie uprawiali ziemi. Cezar po-
nadto  zabronił  urzędnikom nakładania  obciąz/en�  innych niz/  te  przez
niego wymienione301.

Władcą, kto� ry miał znaczny wpływ na dzieje Izraela, był panu-
jący juz/  za z/ycia Jezusa Chrystusa Herod Wielki. Przeszedł do historii
jako despota bezwzględny wobec poddanych: z błahych przyczyn zabi-
jał obywateli, nie oszczędzając przy tym członko� w swojej najbliz/szej ro-
dziny, konfiskował ich majątki. W podobny sposo� b funkcjonował jego
aparat skarbowy: „Pomimo z/e s�ciągał roczne daniny (...), to jeszcze mu-

299 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 1, dz. cyt., Księga dwunasta IV.3,
nr 169, s. 533.

300 Tamże, Księga dwunasta III.10, nr 224, s. 537.
301 Por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 2, Księga czternasta X.6,

nr 202–205, s. 632–633.
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sieli dawac�  bogate podarki jemu samemu, jego krewnym i przyjacio-
łom, jako tez/  sługom, kto� rzy byli poborcami podatko� w”302. 

Po s�mierci Heroda, gdy o władzę w Judei ubiegał się Archelaos,
lud domagał się między innymi obniz/enia rocznych danin, oraz „znie-
sienia nałoz/onego na kupujących i sprzedających podatku, kto� ry s�ciąga-
ny  był  z wielką  surowos�cią”303.  Czas  ubiegania  się  pretendento� w
o urząd był jedynym czasem, kiedy moz/na było zabiegac� o zmniejszenie
obciąz/en� . W innych przypadkach starania te nie miały szansy powodze-
nia,  a czasem przynosiły tragiczne skutki.  Jo� zef  Flawiusz opisuje,  jak
dotknięty  obłędem  cesarz  Gajusz  (Kaligula)  rozprawił  się  w Rzymie
z ludem, kto� ry podczas wys�cigo� w konnych zaczął się dopominac�  obni-
z/enia podatko� w. Wydał rozkaz wyłapania prowodyro� w i przykładnego
ukarania, „widząc to lud uspokoił się i przestał krzyczec�, przekonując
się naocznie, z/e pros�ba o takie ustępstwa prowadziła do natychmiasto-
wej utraty z/ycia”304.

Waz/nymi  osobami  w funkcjonowaniu  systemu  podatkowego
byli ci, kto� rzy zbierali daniny. Cieszyli się oni bardzo złą sławą, przede
wszystkim ze względu na swą chciwos�c� i brutalnos�c� (sprzyjał temu sys-
tem dzierz/awy podatko� w). Są jednak s�wiadectwa „dobrych poborco� w”,
Jo� zef Flawiusz wspomina Cherę, kto� ry litował się nad ludz�mi, odkładał
im terminy zapłaty. Niestety takie postępowanie rozgniewało cesarza,
kto� ry zarzucił mu „zbyt wielką miękkos�c�  i powolnos�c�  w s�ciąganiu na-
lez/nos�ci”305.

W Nowym Testamencie temat podatko� w pojawia się kilkakrot-
nie. Pierwsze, pos�rednie odniesienie dotyczy narodzenia Jezusa. Z po-
wodu zarządzonego przez cesarza Oktawiana Augusta spisu ludnos�ci,
przeprowadzanego w celach podatkowych, Maryja i Jo� zef udali się z Na-
zaretu do Betlejem. Ewangelista Łukasz odwołuje się do tego wydarze-
nia dla okres� lenia ram czasowych narodzin Zbawiciela, wskazując zara-
zem, z/e dzięki temu wypełniło się proroctwo z Księgi Micheasza o po-

302 Tamże, Księga siedemnasta XI.2, nr 608, s. 768.
303 Tamże, Księga siedemnasta VIII.4, nr 205, s. 759.
304 Tamże, Księga dziewiętnasta I.4, nr 26, s. 823.
305 Tamże, Księga dziewiętnasta I.5, nr 29, s. 823.
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chodzeniu Mesjasza (por. Łk 2,1–7, Mi 5,1). Prawdopodobnie spis trwał
kilka lat, w pierwszym etapie spisane zostały posiadłos�ci ziemskie oraz
ludnos�c�.  W przypadku podatko� w osobistych procedura była przepro-
wadzana w miejscu zamieszkania, stawic�  się osobis�cie musieli włas�ci-
ciele posiadłos�ci.  To by wskazywało,  z/e pochodzący z Betlejem Jo� zef
miał tam jakies�  udziały w majątku lub musiał osobis�cie wyjas�nic�  wąt-
pliwos�ci. W drugim etapie spisu ustalono wysokos�c�  podatko� w, co wy-
wołało  niezadowolenie społeczne i spowodowało  wybuch powstania
Judasza Galilejczyka (por. Dz 5,37)306.

Na początku swojej działalnos�ci Jezus zdecydował się na zacho-
wanie całkowicie zaskakujące, gdyz/  do grona apostoło� w powołał celni-
ka Mateusza (por. Mt 9,9–13; Mk 2,13–17; Łk 5,27–32). W komorze cel-
nej,  w miejscu swojej pracy usłyszał on słowa „Po� jdz�  za mną”. „Jezus
przez to powołanie ogłasza, z/e Mateusz nie jest grzesznikiem, a ludzie
jemu podobni nie są grzesznikami”307. W kro� lestwie Jezusa znalazło się
miejsce  dla  ludzi,  kto� rzy  przez  o� wczesny  judaizm  byli  uwaz/ani  za
grzesznych,  a nawet  nieczystych.  Takie  postawienie  sprawy  musiało
wywołac�  ostry konflikt z uwaz/ającymi się za wzo� r poboz/nos�ci faryze-
uszami.  Ewangelis�cie  Łukaszowi kontrast  między celnikami  a faryze-
uszami  słuz/y  do  uwypuklenia  idei  miłosierdzia.  Pierwsi  uwaz/ani  za
grzeszniko� w308, otwierają się na działanie Jezusa, a ci, uwaz/ani za spra-
wiedliwych,  odrzucą  ofertę  zbawienia  zaproponowaną  przez  Jezusa.
Mateusz konkluduje opis swego powołania słowami  proroka Ozeasza:
„chcę raczej miłosierdzia niz/  ofiary” (Oz 6,6). W przypowies�ci o modlitwie
(por. Łk 18,9–14) pokora s�wiadomego swoich grzecho�w celnika jest uka-
zana jako ta włas�ciwa postawa prowadząca do usprawiedliwienia.

Podobny  wydz�więk  ma  spotkanie  Jezusa  z Zacheuszem  –
zwierzchnikiem celniko�w, bardzo bogatym człowiekiem (por. Łk 19,1–10).

306 Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kra-
ków 2012, s. 87–89.

307 J.  Klinkowski,  Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu finanso-
wego Judei i Imperium Rzymskiego, „Perspectiva. Legnickie Studia Teolo-
giczno-Historyczne”, 2007, nr 2(11), s. 72.

308 Określenia  „celnicy  i grzesznicy”  występują  właściwie  synonimicznie.  Por.
tamże, s. 74.
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Historię tę przytacza tylko ewangelista Łukasz i tylko on podaje, z/e cel-
nicy juz/  w czasie działalnos�ci Jana Chrzciciela wyraz/ali swoje zaintere-
sowanie  nawro� ceniem.  Prorok  skierował  wtedy  do  nich  konkretne
wezwanie: „Nie pobierajcie nic więcej ponadto, co wam wyznaczono”
(Łk 3,13). W przypadku Zacheusza nawro� cenie, do kto� rego wzywał Jan,
dokonało się w pełni po spotkaniu z Jezusem: postanawia oddac�  poło-
wę majątku ubogim, a ponadto naprawic�  wyrządzone krzywdy: „jes� li
kogos�  w czyms�  skrzywdziłem, zwracam poczwo� rnie” (Łk 19,8). 

Na kartach Ewangelii jeden raz ukazany jest Jezusa płacący po-
datek,  sytuację opisał  tylko ewangelista Mateusz (por.  Mt 17,24–27).
Chodziło o roczny podatek s�wiątynny w wysokos�ci po� ł sykla309 płacony
przez wszystkich dorosłych męz/czyzn. Wprowadzony został przez Ne-
hemiasza (por. Ne 10,32–33), ale łączony był z Prawem Mojz/eszowym,
mo� wiącym o podatku na sanktuarium (por. Wj 30,11–16). Traktowany
był jako danina dla Jahwe, był wykupem (lutron) za tego, kto� ry go pła-
cił. Za te pieniądze kupowało się ofiary przynoszone Bogu na zados�c�-
uczynienie za grzechy Izraela310. Płacony był przez wszystkich ZPydo� w,
nawet tych mieszkających w diasporze,  był  „jednym z kilku s�rodko� w
utrzymania  kontaktu  z religijnym  centrum  judaizmu  –  s�wiątynią
i udziału w praktykach kultowych, kto� re symbolizowały ich relację do
Boga. Po� ł szekla było widzialnym znakiem ich narodowos�ci oraz religij-
nej jednos�ci i solidarnos�ci”311. 

309 Obok systemu monetarnego rzymskiego i pozostałościach po systemie grec-
kim, funkcjonowały także monety żydowskie związane z religią: „Sykle świą-
tynne  nazywano  srebrnikami,  gdyż  były  bite  w srebrze.  Poborcy  podatku
świątynnego żądali od Jezusa podatku równego dwudrachmie, czyli półsykla.
Wynika z tego, że sykl był równy 4 drachmom. Sykl był również równy 1 sta-
terowi. Stater natomiast był pieniądzem greckim. Jego wartość wynosiła
4 denary rzymskie lub 4 drachmy greckie”. K. Fiedorowicz, J. Duda, Rozwa-
żania o przypowieściach monetarnych w Ewangelii św. Mateusza-Lewiego,
„Nierówności  Społeczne  a Wzrost  Gospodarczy.  Uniwersytet  Rzeszowski”,
2010, zeszyt 17, s.  130–131. Bankierzy, których Jezus wyrzucił ze świątyni,
wymieniali będące w obiegu monety rzymskie i greckie na sykle żydowskie.
Por. B.  Poniży,  Jezus a świątynia jerozolimska, „Poznańskie Studia Teolo-
giczne” 2000, tom IX, s. 27.

310 Por. R.  Kempiak,  «Prawo wolności» w Liście św. Jakuba Apostoła, „Wro-
cławski Przegląd Teologiczny” 2008, nr 1, s. 26.
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Piotr, zapytany przez poborco� w, nie miał wątpliwos�ci, z/e Jezus
płaci podatek s�wiątynny. Zdarzenie to Jezus wykorzystał do ukazania
Piotrowi swej mesjan� skiej toz/samos�ci. „Czy na wczesnym etapie forma-
cji  mo� gł  Piotr  znalez�c�  związek  pomiędzy  Jezusem  a władcą,  w tym
przypadku samym Jahwe, panem S5wiątyni, na potrzeby kto� rej podatek
zbierano?”312.  Jezus  opierał  argumentację  na  poro� wnaniu  z praktyką
„kro� lo� w ziemskich”, kto� rzy nie nakładają danin na swoich własnych sy-
no� w. On, jako Syn Boz/y, nie powinien byc�  płatnikiem podatku dla Ojca.
Nakazał jednak Piotrowi uregulowac� nalez/nos�c�, kierując się inną moty-
wacją:  „z/ebys�my  jednak  nie  dali  im  powodu  do  zgorszenia”.  Z tego
stwierdzenia wynika, z/e niezapłacenie podatku, choc�  w tym kontek-
s�cie dopuszczalne, stałoby się publicznym złem. Ostatecznie Jezus nie
zapłacił podatku „ze swojego”, poniewaz/  Bo� g zatroszczył się o to, co
konieczne i niezbędne do wypełnienia zobowiązania, a epizod ze sta-
terem w pyszczku ryby był tego dowodem313. Sam cud „pokazuje w za-
stanawiający sposo� b, z/e Bo� g nie pobiera podatku od swego ludu, lecz
wprost przeciwnie, troszczy się o swo� j lud, podobnie jak ojciec trosz-
czy się o swoje dzieci. Sednem jest tutaj kontrast między wizją Boga
implikowaną  przez  podatek  s�wiątynny  a wizją  Boga  implikowaną
przez cud. Fizyczna forma cudu, kto� ra pozwala Piotrowi otrzymac� mo-
netę jakby z ręki Boga, jest bardzo istotna w tym punkcie. Bo� g, zamiast
wymagac�  szekla od Piotra, daje mu go”314. W ten sposo� b Jezus ukazał
Piotrowi swoje Boz/e pochodzenie, najpierw zadając pytanie jakby czy-
tał w mys�lach, a następnie zaskakując dos�wiadczonego rybaka nadzwy-
czajnym połowem.

K. Mądel zwraca uwagę na społeczny sens perykopy o podatku
s�wiątynnym. Jezus przenosi bowiem pytanie z płaszczyzny normatyw-

311 Z. Żywica, „Wolność synów” w Mateuszowych logiach Jezusa, „Studia z Bibli-
styki”, 1994, tom 7, s. 44. Por. S. Bielecki, Tło polityczne, kulturowe i społecz-
ne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świec-
kiej (Rz 13,1–10), „Collectanea Theologica”, 2000, nr 3, s. 45.

312 J. Gać, Jezus a pieniądze, „W drodze”, 1997, nr 6(286), s. 24.
313 Por.  S.  Cipriani,  Postać  Piotra  w Nowym  Testamencie, tłum.  L.  Balter,

„Communio”, 1991, nr 6(66), s. 26.
314 Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 105.
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nej na płaszczyznę relacji oso� b: „kro� lo� w ziemskich”, „ich syno� w” i „ob-
cych”. Zobowiązanie jest więc konstytuowane relacją międzyosobową:
„Podstawowym dylematem moralnym wcale nie jest to, czy płaci się
podatek, czy nie – zdaje się mo� wic�  Jezus – ale to, jaki jest stan naszych
osobowych  i społecznych  relacji,  kto� re  wszystkim naszym powinno-
s�ciom nadają sens, wartos�c�  i obowiązującą moc”315. W tym konteks�cie
zło ewentualnego zgorszenia nie lez/ałoby w złamaniu przepisu prawa,
ale w uderzeniu w dobro s�wiątyni, tych, kto� rzy sprawują nad nią pieczę
oraz „to trudne do zdefiniowania dobro, jakim jest ogo� lny ład społecz-
ny,  harmonia  oso� b  i działan�  podejmowanych wspo� lnie  we wspo� lnym
celu”316. Perykopa ta, choc� kro� tka i przytaczana jedynie przez s�w. Mateusza,
lez/y więc u podstaw moralnos�ci obywatelskiej. 

Drugim podatkiem o charakterze sakralnym była dziesięcina.
Dzięki niej utrzymywany był kult w s�wiątyni, słuz/yła utrzymaniu kapła-
no� w, naliczano ją od produkto� w rolnych, z/ywego inwentarza, handlu,
a nawet wziętych łupo� w (por. Pwt 14,22–28)317. Nie miała ona negatyw-
nych konotacji, o czym s�wiadczy postawa faryzeuszo� w i uczonych w Pi-
s�mie, kto� rzy uwaz/ając się za elitę religijną narodu, dawali dziesięcinę
od „mięty, kopru i kminku” (Mt 23,23). Ich nadgorliwos�c�  została przez
Jezusa wypomniana jako przejaw obłudy. O dochody z dziesięciny trwa-
ła ostra walka, „Arcykapłani stali się tak bezczelni i rozzuchwaleni, z/e
nie wstydzili się wysyłac� swoich niewolniko� w na klepiska, aby zagrabic�
kapłanom nalez/ną im dziesięcinę. Dochodziło nawet do tego, z/e ubodzy
kapłani  umierali  z głodu”318.  Wyraz�nie  zaznaczała  się  konkurencja
dwo� ch systemo� w podatkowych: rzymskiego, kto� ry był wsparty siłą mi-
litarną, oraz religijnego, dysponował jedynie siłą oddziaływania moral-
nego w oparciu o autorytet Prawa.

315 K. Mądel,  Etyka obywatelska,  duchowość i podatki,  „Pastores”, 2001,
nr 10(1), s. 35.

316 Tamże, s. 36.
317 Por. J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz…, dz. cyt., s. 66.
318 Por. Józef Flawiusz,  Dawne dzieje Izraela, cz. 2, dz. cyt., Księga dwudziesta

VIII.8, nr 181, s. 874. Józef Flawiusz w ten sposób opisuje sytuację za czasów
Marka Antoniusza Feliksa, prokuratora Judei w latach 52–58 po Chr.
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Jeden raz Jezus jest zapytany wprost o płacenie podatko� w, wy-
darzenie to opisane jest przez wszystkich synoptyko� w (por. Mt 22,15–
22; Mk 12,13–17; Łk 20,20–26). Pytanie dotyczyło rzymskiego podatku
pogło� wnego (tributum capitis), kto� ry stanowił częs�c� składową ogo� lniej-
szego podatku nazywanego census319. Brak jest zgody co do wysokos�ci
tego podatku. Wielu komentatoro� w mo� wi o denarze320,  co wydaje się
byc�  nieprawdopodobne.  Denar  był  wynagrodzeniem  za  dzien�  pracy,
taki podatek w skali roku byłby s�miesznie niski. Nazwa „moneta podat-
kowa” nie oznacza, z/e uiszczało się tylko jedną taką monetę. M. Wojcie-
chowski podaje, z/e był to podatek niezbyt wysoki, wynosił kilka dena-
ro� w321. Znając rzymski fiskalizm najbliz/sza prawdy będzie zapewne naj-
większa wartos�c�: „Przypuszczalnie jego skala była zmienna i wynosiła
w przybliz/eniu 10% rocznych dochodo� w, czyli s�rednio około 30 dena-
ro� w. Dochody były zro� z/nicowane więc, byc� moz/e, nie był to podatek za-
lez/ny jedynie od dochodo� w. To wyjas�niałoby, dlaczego biedni ZPydzi na-
rzekali na wysokie podatki. Roczna suma podatku stanowiła w przybli-
z/eniu wartos�c�  1 niewolnika. W razie niewywiązania się podatnika ze
zobowiązan�  był on sprzedawany jako niewolnik”322. 

W interpretacji nalez/y uwzględnic�  kontekst zaistniałej sytuacji,
poniewaz/  pytającymi byli kolaborujący z Rzymem zwolennicy Heroda
oraz faryzeusze323, kto� rzy mieli „podchwycic�  Go w mowie, aby Go wy-
dac�  zwierzchnos�ci i władzy namiestnika”. Jezus od razu demaskuje ich
zamiar i karci stosownym epitetem: „Czemu Mnie wystawiacie na pro� -
bę, obłudnicy?”. Pro� ba zastawienia pułapki nie tylko zakon� czyła się nie-
powodzeniem, lecz doprowadziła do kompromitacji pytających, kto� rzy
odeszli „zmieszani”. Samo pytanie było więc postawione tak podchwy-
tliwie, by nie było na nie dobrej odpowiedzi. Odpowiadając „tak” na py-

319 Drugą częścią był podatek gruntowy tributum agri.
320 Por. T.  Twardziłowski,  Środki płatnicze w Nowym Testamencie, „Biuletyn

Koła Naukowego Studentów Biblistyki UKSW”, 2013, nr 6, s. 35.
321 Por. M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010, s. 112.
322 K. Fiedorowicz, J. Duda, Rozważania…, dz. cyt., s. 130. Rozbieżność dotyczą-

cą wysokości podatku może wyjaśniać repartycyjny charakter tego podatku
oraz związany z tym sposób poboru przez  dzierżawców.  Por.  A.  Pikulska-
Radomska, Fiscus…, dz. cyt., s. 43.
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tanie „czy wolno płacic�?”, Jezus naraziłby się rodakom, kto� rzy szczerze
nienawidzili  Rzymian i wyznaczonych przez nich poborco� w podatko-
wych,  a podatek uwaz/ali  za „znak uległos�ci  zwierzchnos�ci  cesarskiej,
kto� ra uszczupla zwierzchnos�c�  Boga”324.  Odpowiedz�  negatywna byłaby
odczytana jako podz/eganie do  nieposłuszen� stwa, Rzymianie po buncie
podatkowym Judy Galilejczyka (6 r.  po Chr.) przeciw temu podatkowi
byli uczuleni na tego typu wystąpienia325. Pros�ba o podanie monety326

była sprytnym unikiem odwracającym uwagę od zasadniczego pytania.

323 Marek mówi, że arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi wysłali faryzeuszy, Ma-
teusz, że faryzeusze swoich uczniów, a Łukasz, że uczeni w Piśmie i arcyka-
płani wysłali szpiegów. Środowiska te miały dodatkowy problem z tym podat-
kiem,  ponieważ  Poncjusz  Piłat  w ramach  swojej  antyżydowskiej  polityki
uczynił odpowiedzialnymi za pobór podatku urzędników mianowanych z gro-
na „Starszych” Sanhedrynu, którzy mieli nałożyć na lud całą sumę trybutu
i ręczyć swoim majątkiem za właściwe jego spłacenie. Odpowiadało to rzym-
skiej polityce, aby do poboru podatków maksymalnie włączyć miejscowe gre-
mia. Stworzenie takiego komitetu spowodowało wybuch emocji i konfliktów,
a także powodowało wzrost podatków, gdyż następowała wtedy próba maksy-
malnego przerzucenia ciężaru (i przy okazji zarobienia) na innych. To tłuma-
czyłoby, dlaczego tak trudno jednoznacznienie stwierdzić, jaka w czasach Jezusa
była wysokość tego podatku. Por. Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 51.

324 S. Bielecki, Tło polityczne…, dz. cyt., s. 48.
325 Odwołujący się do tradycji Judy Galilejczyka zeloci uważali płacenie podatku

pogańskim władcom za grzech. Por. J.  Klinkowski,  Nowotestamentalny ob-
raz…, dz. cyt., s. 67.

326 O ile zwyczajny denar używany w Palestynie nie miał żadnego wizerunku ze
względu na pobożnych Żydów, i tylko takimi monetami można było uiszczać
podatek świątynny, moneta używana do płacenia pogłównego  musiała być
monetą rzymską z wizerunkiem i podpisem cesarza. Była to prawdopodobnie
moneta cesarza Tyberiusza z napisem TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS
(Tyberiusz Cezar Godny Uwielbienia Syn Boskiego Augusta) i głowa Tyberiu-
sza w wieńcu laurowym, który jest symbolem jego boskiej godności. Dla sa-
mego Tyberiusza srebrny denar był symbolem władzy cesarskiej i ideologii
Pax Romana. Świadczy o tym wzmianka Swetoniusza, że jeśli ktoś używał jej
jako środka płatniczego w domu publicznym albo w ustępach publicznych,
karany był śmiercią jako przestępca religijny. Denar był więc monetą, która
była symbolem władzy i kultu. Por. A. Leske, Ewangelia według św. Mate-
usza, tłum. B.  Widła, w:  Międzynarodowy komentarz do Pisma Święte-
go. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek,  red. W. R. Farmer,
Warszawa 2001, s.  1195; R.  Pankiewicz,  Ceny, płace i pieniądze w Kościele
Apostolskim, „Vox Patrum” 1988, zeszyt 15, s. 588; Z. Żywica, „Wolność sy-
nów”…, dz. cyt., s. 53.
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W ten sposo� b Jezus wprowadził własną narrację, w odpowiedzi rozgra-
niczył dwa porządki: boski i ludzki. Zaakceptował autonomicznos�c�  po-
rządku cywilnego i zasady, kto� rymi się kieruje. Nakaz oddania tego, co
nalez/y  do  cezara  nie  mo� gł  zdziwic�  pytających,  poniewaz/  oni  juz/  się
temu podporządkowali. „Opis dalszych wydarzen�  ewangelista tak zbu-
dował, by ukazac�  nie tyle nieprzestrzeganie przez nich przepiso� w Pra-
wa i własnej tradycji, gdy płacili podatek, jak tez/  pogwałcenie s�więtos�ci
s�wiątyni przez wniesienie na jej teren monety podatkowej z podobizną
cezara i jego matki, lecz by skupic� uwagę na ukazaniu prawdziwego ob-
licza adwersarzy Jezusa. Oni sami, uz/ywając monet podatkowych, sym-
bolizujących roszczenie Rzymu do politycznej i religijnej władzy w Izraelu,
to roszczenie władzy okupanta juz/  dawno uznali, a nawet praktykowali
w z/yciu, w swoim mniemaniu, jako oso�b najsprawiedliwszych ws�ro�d spra-
wiedliwych”327.

Podchwytliwe pytanie o podatek stało się okazją do odpowie-
dzi na temat włas�ciwej relacji do Boga. Zapewne i w tym punkcie pyta-
jący mieli sobie wiele do zarzucenia, skoro ewangelista Łukasz zauwa-
z/ył,  z/e „udawali poboz/nych”. Według Jezusa władza cesarza nie moz/e
byc�  poro� wnywalna z wszechmocą Boga i ustanowionymi przez Niego
wymogami, dlatego w całym wymiarze swojej egzystencji człowiek po-
zostaje  Jego  dłuz/nikiem328.  „Wypowiedz�  Jezusa  nalez/y  rozpatrywac�
w konteks�cie  Jego  nauki o kro� lestwie  Boz/ym i antropologii  biblijnej
w s�wietle kto� rej człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz
i podobien� stwo, stąd tez/  nosi w sobie od momentu stworzenia Jego tyl-
ko obraz i podobien� stwo, co oznacza, z/e cały nalez/y do Niego jako do
swego Stwo� rcy i jedynego Pana”329.

Obok tradycyjnej egzegezy perykopy o monecie podatkowej ist-
nieją takz/e interpretacje zwracające uwagę na dodatkowe konteksty.

327 Z.  Żywica,  Pełna prawda o Jezusie odsłonięta w świątyni  Boga Izraela
(Mt  22,15–46),  „Człowiek  i Teologia.  Półrocznik  Wydziału  Teologicznego
UMK”, 2008, nr 12, s. 12.

328 Por. M. Mikołajczak, Działalność Jezusa w świątyni jerozolimskiej – teologia
’ιeρον’ (Mk 12), „Collectanea Theologica”, 2005, nr 1(75), s. 18.

329 Z.  Żywica,  Jezus i jego Kościół wobec państwa w świetle ewangelii synop-
tycznych, „Studia Elbląskie”, 2011, nr 12, s. 232.
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G.  Theißen wskazuje,  z/e Jezus nie podzielił  stanowiska ruchu oporu,
przeciwnie,  był zwolennikiem zachowania  status quo.  Wyciąga z tego
odosobniony w literaturze wniosek,  z/e  obok klasycznie ujmowanego
przesłania, odpowiedz�  zawierała drugi wymiar: cezarowi nalez/y uisz-
czac� podatek, Bogu zas�  dziesięcinę (i inne s�wiadczenia)330. E. Schweizer
udowadnia,  z/e  perykopa została  zredagowana w konteks�cie  dyskusji
grup judaistycznych z gminą chrzes�cijan� ską. „Jest całkiem moz/liwe, z/e
zwrot: «Ta Kaisaros apodote Kaisari» jest odpowiedzią skierowaną do
tych, kto� rzy oczekiwali na ziemskie «Kro� lestwo Boz/e» o charakterze
etniczno-politycznym.  Jes� li  to  prawda,  to  odpowiedz�  Jezusa  została
przekazana jako wypowiedz�  niezalez/na, a po� z�niej rozwinięta w spo� r
z faryzeuszami”331. 

W lis�cie s�w. Pawła do Rzymian podatek pojawia się w kontek-
s�cie posłuszen� stwa władzy cywilnej, kto� rą Apostoł Narodo� w uzasadniał
pochodzeniem od Boga: „Nalez/y więc jej się poddac� nie tylko ze wzglę-
du na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego tez/  powodu pła-
cicie podatki.  Bo ci,  kto� rzy się tym zajmują,  z woli  Boga pełnią swo� j
urząd. Oddajcie kaz/demu to, mu się nalez/y: komu podatek – podatek,
komu cło – cło, komu uległos�c� – uległos�c�, komu czes�c� – czes�c�” (Rz 13,1–7).
Wypowiedz�  ta wynikała z teologii Starego Testamentu i teokratycznej
wizji  s�wiata.  Bo� g  jest  jedynym Panem i władcą  stworzenia,  a naro� d
i jego kro� lowie są Boz/ą własnos�cią (por. Ps 82,8 i inne). Dla komentato-
ro� w z pierwszych wieko� w chrzes�cijan� stwa, dos�wiadczających przes� la-
dowania ze strony władco� w, było zrozumiałe, z/e nie moz/na mo� wic� o in-
dywidualnym wyborze przez Boga danego kro� la czy cesarza, lecz sen-
sem  tego  zdania  jest  ukazanie  porządku  s�wiata  zalez/nego  od  Boga.
Fakt, z/e „istnieją władze; z/e jedni rządzą, a drudzy są rządzeni; z/e nie
nalez/y czynic�  niczego chaotycznie, i z/e ludy nie są miotane niby falami
raz w jedną, raz w drugą stronę – jest dziełem mądros� ci Boz/ ej”332.
M. Wojciechowski precyzuje, z/e uz/yte greckie słowo exousia odnosi się
330 Por. G. Theißen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa,

tłum. F. Wycisk, Kraków 2004, s. 66.
331 Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 22.
332 Jan Chryzostom, Homilie na list św. Pawła do Rzymian. Tom I/2,  Homilia

XXIII, tłum. A. Baron, J. Krystyniacki, Kraków 1998, s. 361.
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do autorytetu i legalnos�ci władzy, a nie do władzy faktycznej: „te cechy
pochodzą od Boga; władza sama siebie uzasadnic�  nie moz/e”333. W osta-
tecznym rozrachunku liczy się dobro, a przeciez/  „rządzący nie są po-
strachem dla uczynku dobrego” (Rz 13,3). K. Romaniuk podkres� la w ko-
mentarzu, z/e prawidłowym tłumaczeniem jest stwierdzenie „płacicie”.
Paweł więc w tym miejscu nie wypowiada nakazu (jak to jest niekiedy
tłumaczone formą „płac�cie”),  lecz płacenie podatko� w ukazuje jako je-
den z przykłado� w poddania się władzy z pobudek czysto wewnętrz-
nych334. Na szczego� lne podkres� lenie zasługuje gło� wna motywacja, kto� rą
nie powinna byc�  kara, lecz głos sumienia, kto� re kaz/e spełniac�  nakazy
prawa, a więc płacic� podatki, czynsze i wszelkie inne nalez/nos�ci335.

Analiza i interpretacja biblijnych fragmento� w dotyczących pro-
blematyki podatkowej nie tworzy jednolitej „nauki o podatku”, niemniej
pozwala na wyciągnięcie kilku waz/nych wniosko� w. Przede wszystkim
sprawy materialne interpretowane są w Pis�mie S5więtym z perspektywy
daru Stwo� rcy. Wszystko nalez/y do Stwo� rcy i wszystko Jemu ma słuz/yc�.
Podatki w Izraelu były akceptowane, poniewaz/  zbierał je kro� l, kto� rego
podstawowym obowiązkiem była słuz/ba Bogu. Jes� li karty Starego Te-
stamentu zawierają krytykę, to nie tyle podatko� w samych w sobie, co
niewiernego kro� la,  kto� ry wykorzystywał swoją  władzę w sposo� b nie-
włas�ciwy. Stąd od czaso� w monarchii do niewoli babilon� skiej odnoszono
się do podatko� w nieprzychylnie. Z. ZPywica podkres� la, z/e po niewoli ba-
bilon� skiej  ocena stała  się  pozytywna,  poniewaz/  „większos�c�  ostatecz-
nych redakcji Biblii hebrajskiej została dokonana przez tych, kto� rzy byli

333 M. Wojciechowski, Krytyka państwa i władzy w Biblii, „Więź”, 2004, nr 5,
s. 78. W nowym przekładzie dynamicznym Listu do Rzymian zdanie to (13,1)
zostało sformułowane następująco: „Niech każdy podporządkuje się przeło-
żonym, których ma nad sobą, gdyż sens i porządek władzy pochodzą od Boga
i przez Niego zostały ustanowione”. List do Rzymian. Nowy przekład dyna-
miczny opatrzony przypisami oraz komentarzem filologicznym, historycz-
nym i teologicznym, red. P. Wacławik, Warszawa 2016, s. 48–49.

334 Por. K.  Romaniuk,  List do Rzymian. Wstęp – Przekład z oryginału – Ko-
mentarz, tom VI.1, Poznań – Warszawa 1978, s. 252.

335 Por. H. Langkammer, Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów
św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, Legnica 2009, s. 144.
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odbiorcami podatko� w, a sami ich nie płacili, np. kapłani, kto� rzy byli od-
biorcami większos�ci podatko� w”336.

Teologiczna  legitymizacja  podatko� w  została  poddana  jeszcze
cięz/szej pro� bie, gdy zaczęli pobierac�  je najez�dz�cy. W takim konteks�cie
Pismo S5więte nie występuje przeciwko podatkom, nie wzywa do niepo-
słuszen� stwa, lecz traktuje je jako naturalny ziemski porządek s�wiata.
Autorzy biblijni nie widzieli nic niestosownego w fakcie pobierania da-
nin od podbitych ludo� w oraz ich pracy przymusowej. Gdy byli pod ob-
cym panowaniem, zastanawiali się nad przyczyną takiego stanu rzeczy. 

Podatnicy z czaso� w biblijnych byli im niechętni z kilku powo-
do� w: nakładanie podatko� w w sposo� b uznaniowy, braku wpływu na wy-
sokos�c� podatku; samowola i nieuczciwos�c� poborco� w (zawyz/anie podat-
ko� w), ich bezwzględnos�c�; system dzierz/awy podatko� w, kto� ry powodo-
wał wyrastanie lokalnych fortun, a tym samym lokalnych konflikto� w;
zwolnienia i przywileje,  kto� re nadawane przez panujących zachęcały
go� rne warstwy społeczen� stwa do kolaboracji.

Odmiennie postrzegane były podatki o charakterze religijnym
(dziesięcina), kto� re przeznaczano na słuz/bę Boz/ą (budowa i utrzyma-
nie s�wiątyni, kult, słudzy ołtarza, pomoc ubogim). Nie mogły byc�  trak-
towane  jako  cięz/ar,  uchylanie  się  od  nich  powodowało  zgorszenie,
a „nadgorliwe” płacenie było dla faryzeuszy powodem do dumy.

Stary Testament milczy na temat „obowiązku sumienia” płacenia
podatko� w. Jezus poruszył temat podatko� w w szerszym konteks�cie relacji
względem Boga oraz stosunku do rzeczywistos�ci ziemskiej. Bezpos�red-
nio mo� wi o nim s�w. Paweł w konteks�cie uległos�ci władzy pan� stwowej.

Biblia kieruje szczego� lne orędzie do ludzi odpowiedzialnych za zbie-
ranie podatko�w. Wypomina im niesprawiedliwos�c� i zachęca do nawro�cenia.
Jezus przynosi im dar miłosierdzia, kto�ry odmienia z/ycie konkretnych oso�b.

336 Z.  Żywica,  Historia i wartość…,  dz.  cyt.,  s.  353. Por.  tenże,  „Wolność sy-
nów”…, dz. cyt., s. 43.
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2. Starożytna myśl teologiczna o podatku

Po okresie apostolskim młode wspo� lnoty chrzes�cijan� skie roz-
siane po miastach Imperium Rzymskiego stanęły przed nowymi wy-
zwaniami. Z jednej strony był to czas kształtowania się doktryny wiary,
z drugiej zas�  pytanie o praksis, a więc pytanie o to, jak powinien postę-
powac� chrzes�cijanin w konkretnych sytuacjach. Dotyczyło to takz/e sto-
sunku do do� br materialnych i sposobo� w zarządzania nimi. 

Pozycja  chrzes�cijan� stwa  w s�wiecie  antycznym  była  istotnym
czynnikiem wpływającym na sposo� b postrzegania spraw społecznych.
W okresie nieformalnego istnienia czy wręcz przes� ladowania rodzące-
go się Kos�cioła podejmowana krytyka pan� stwa miała inny charakter niz/
po roku 313, gdy Kos�cio� ł oficjalnie zaistniał w imperium i jeszcze s�cis� lej
związał się z doczesnymi problemami pan� stwa. Czas upadku cesarstwa,
opro� cz tego, z/e spotęgował negatywne zjawiska, ro� wniez/  wciągnął Ko-
s�cio� ł  do spraw publicznych.  „Biskupi z wolna stawali się opiekunami
(custodes)  miast,  diecezji  i prowincji.  Za  zgodą  cesarskiej  kancelarii
przejmowali obowiązki nieudolnej administracji pan� stwowej”337. Zmia-
na ta sprawiła, z/e nie wystarczała juz/  sama krytyka, potrzeba było prze-
mian  społecznych  w duchu  Ewangelii338.  Były  konieczne,  poniewaz/
wraz z postępującym rozwarstwieniem, wzrastaniem niero� wnos�ci ma-
jątkowych narastały niepokoje społeczne, co przy narastającym zagro-
z/eniu zewnętrznym nie zapowiadało niczego dobrego339.

Analizując  wypowiedzi  Ojco� w  Kos�cioła  na  tematy  społeczne,
w tym dotyczące podatko� w, nalez/y zwro� cic�  uwagę na ich rodzaj i kon-
tekst  powstania.  Patrząc  na  nie  z dzisiejszej  perspektywy,  przede
wszystkim nalez/y podkres� lic�, z/e nie stanowią one całos�ciowego ujęcia
podejmowanych temato� w, a autorzy mieli na uwadze zupełnie inne cele
337 J.  Iluk, Kościół antyczny wobec pieniądza i kapitału. Od Nowego Testamentu

do  pism  Ojców  Kościoła,  w:  Pieniądz  w literaturze  i teatrze.  Materiały
z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Gdańsk 2000, s. 18.

338 Por. J.  Jundziłł,  Poglądy łacińskich Ojców Kościoła na genezę i istotę pie-
niądza, „Vox Patrum”, 1984, zeszyt 6–7, s. 148.

339 Tenże, Rozdawnictwa pieniędzy w późnym Cesarstwie Rzymskim, „Vox Pa-
trum”, 1996, zeszyt 30–31, s. 49.

141



niz/  tworzenie doktrynalnych analiz. Są to zazwyczaj wypowiedzi adreso-
wane do okres�lonej grupy słuchaczy, mające na celu ocenę moralno-reli-
gijną  konkretnych  zjawisk,  podyktowane  potrzebą  duszpasterską340.
Taki cel pociągał za sobą koniecznos�c�  uz/ywania języka sugestywnego,
obrazowego, jednoznacznych ocen czy nawet przesady, co w połączeniu
z ekspresją ludzi wschodu zaowocowało swoistego rodzaju wielobarw-
nos�cią sformułowan�  i ich radykalizmem. Wspo� łczesna interpretacja nie
moz/e więc byc� dosłowną, musi uwzględniac� szerszy kontekst.

Obowiązek  podatkowy  postrzegany  był  przez  chrzes�cijan  za
formę poddan� stwa pan� stwu, poniewaz/  wszystkie podbite kraje w gra-
nicach Imperium Rzymskiego były zobowiązane do uiszczenia trybutu.
Pan� stwo, oraz stojący na jego czele cesarz, przypisywali sobie cechy bo-
skie. Wyznawcy jedynego prawdziwego Boga nie mogli przejs�c� wobec tego
faktu obojętnie. Tak więc pytanie skierowane do Jezusa przez faryzeuszy:
„Czy wolno płacic� podatek cezarowi?”, nadal nurtowało wielu wierzących.

Odpowiedz�  Jezusa na prowokację faryzeuszy zdefiniowała spo-
so� b mys�lenia o relacji wobec pan� stwa. Jezus uniknął podchwytliwego
pytania, nie moz/na Go było oskarz/yc�  o podburzanie do nieposłuszen� -
stwa władzy. Zarazem odmo� wił cesarzowi bo� stwa, zwracając uwagę, z/e
prawdziwy Bo� g jest gdzie indziej. Ojcowie Kos�cioła podąz/yli tą drogą,
zmieniając koncepcję pogan� skiego władcy.  „Z nieograniczonego pana,
kto� rego wola jest  prawem usiłuje się zmienic�  takz/e  i głowę pan� stwa
w sługę ogo� łu, poddanego na ro� wni z najskromniejszym poddanym po-
wszechnie obowiązującym przepisom etyki, prawa Boskiego i natural-
nego”341.  W ten  sposo� b  chrzes�cijanin  wyzwolił  się  spod  panowania
wszechmocnego i boskiego władcy, kto� ry stał się na powro� t  człowie-
kiem. Ewentualne nieposłuszen� stwo, takz/e uchylanie się od podatko� w,
przestało  byc�  wykroczeniem przeciw  bo� stwu342.  Generalnie  podatki
były uznawane za element ziemskiego porządku.  Biskup Sofroniusz
patriarcha Jerozolimy, wyraził to jeszcze bardziej dosadnie, uznając je

340 Por. H. Gulbinowicz, Etyczne poglądy św. Ambrożego na dobra materialne
i prawo własności, „Studia Warmińskie”, 1964, nr 1, s. 259.

341 L. Halban, Wczesne chrześcijaństwo w stosunku do państwa na tle ogólnej
katolickiej nauki o państwie, Warszawa 1938, s. 25.
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za jedną z konsekwencji „popsucia s�wiata” przez grzech pierworodny.
Zauwaz/ał, z/e człowiek w raju „był wolny od barbarzyn� skiej tyranii, nie
pociągany ani s�cigany do płacenia podatko� w”343. 

Wątpliwos�c�  dotycząca płacenia pogan� skich podatko� w nasiliła
się,  gdy po zburzeniu w 70 roku s�wiątyni jerozolimskiej cesarz We-
spazjan obłoz/ył wszystkich ZPydo� w, takz/e tych z/yjących w diasporze,
podatkiem na rzecz spalonej s�wiątyni Jowisza Kapitolin� skiego. Płacili
go judeochrzes�cijanie, a takz/e niekiedy wyznawcy Chrystusa nawro� -
ceni z pogan� stwa postrzegani jako „mizantropijni krypo-ZPydzi, kto� rzy
odsuwają się od społeczen� stwa i pogardzają nim”344, zarazem członko-
wie jednej z sekt z/ydowskich345. W ich przekonaniu mogło to się ro� w-
nac� z popełnieniem grzechu bałwochwalstwa. Ze względu na niewiel-
ką liczbę z� ro� deł  trudno dzis�  rozsądzic�,  czy chrzes�cijanie za wszelką
cenę unikali płacenia fiscus Iudaicus, czy tez/  uznając, z/e Jupiter nie ist-
nieje, płacili cesarzowi podatek według sło� w Jezusa, tym samym uni-
kając zatargo� w z władzą346. Dylemat ten został rozwiązany w 96 roku,
gdy podatek płacili  tylko  ZPydzi  zachowujący  zwyczaje  religijne.  Nie
była to wielka korzys�c�  dla chrzes�cijan, bo choc� zostali zwolnieni z po-
datku, to wzmocniło się przekonanie o ich podmiotowos�ci w oderwa-
niu od religii z/ydowskiej, tym samym nasiliły się przes� ladowania jako
wyznawco� w Chrystusa.

342 Paradoksalnie bóstwo raz „odebrane” cesarzom, wróciło w zmienionej formie
w idei sakralizacji władzy, czyli koncepcji chrześcijańskiego władcy, który jest
obrazem Władcy Niebieskiego. Por. koncepcja Euzebiusza z Cezarei w: J. Króli-
kowski, Napięcie między świeckością i sakralnością w wizji władcy w De vita
constantini Euzebiusza z Cezarei, „Vox Patrum”, 2002, zeszyt 42–43, s. 155–156.

343 Sofroniusz,  Mowa  na  Zwiastowanie  Bogarodzicy,  w:  Ojcowie  Kościoła
greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. i tłum. W. Kania, Niepokalanów
1992, s. 120.

344 Por. W.  H.  Carroll,  Historia chrześcijaństwa. Tom I, tłum. J.  Morka, Wro-
cław 2009, s. 453.

345 Por. R. A. Markus, Chrześcijaństwo w świecie rzymskim, tłum. R. Turzyński,
Warszawa 1978, s. 12.

346 Por. M.  Rosik,  Czy fiscus Iudaicus w latach 70/71–98 po Chr. wpłynął na
rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa? Studium historyczno-teolo-
giczne, „Collectanea Theologica”, 2013, nr 1, s. 79.
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Przes�ladowania  młodej  wspo� lnoty  wpłynęły  na ocenę Cesar-
stwa Rzymskiego. Hipolit uznawał je za wcielenie antychrysta, nawią-
zując  do  bestii  z widzenia  proroka  Daniela  (Dn  7,7):  „Dalej  mo� wi
o czwartej  bestii,  «okropniej  i przeraz/ającej;  miała  ona z/elazne zęby
i miedziane pazury». Kogo symbolizuje ta bestia, jes� li nie Rzymian?”347.
Postacie młodzien� co� w w rozz/arzonym piecu,  Daniela w jaskini lwo� w
i braci  Machabeuszo� w nieprzypadkowo nalez/ały  do ulubionych wzo-
ro� w w Kos�ciele katakumb348.  Orygenes tłumaczył,  jak to  moz/ liwe,  z/e
władza choc� pochodzi od Boga, przes� laduje wiarę. Tak jak człowiek do-
stał od Boga dobre zmysły, a niekiedy je wykorzystuje do celo� w grzesz-
nych, podobnie jest z władzą naduz/ywającą swoją pozycję do niegodzi-
wos�ci.  Obowiązek  posłuszen� stwa  dotyczy  zwyczajnych  władz,  kto� re
„nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego” (Rz 13,3). Kto
sprzeciwia się takiej władzy, s�ciąga na siebie wyrok potępienia, a kto
wypełnia prawa ziemskie, ten od Boga dostanie pochwałę za wiernos�c�
w rzeczach niewielkich  (por.  Mt 25,21).  Odnos�nie  do posłuszen� stwu
władzy, kto� ra przes� laduje wiarę, stwierdza jasno: „Trzeba słuchac�  bar-
dziej Boga niz/  ludzi” (Dz 5,29). Poniewaz/  władza pochodzi od Boga, dla-
tego granice posłuszen� stwa okres� la prawo Boz/e349. Orygenes wskazuje
ponadto  wierzącym  drogę  doskonałos�ci  w ziemskich  obowiązkach:
„Kto zas�  czyni dobrze, to znaczy kto nie ze strachu przed prawem, lecz
z miłos�ci ku dobru czyni dobrze, ten nie z/yje juz/  pod prawem litery, lecz
pod prawem ducha”350.

Chrzes�cijanie w pierwszym okresie swojego istnienia byli po-
strzegani w Cesarstwie Rzymskim jako wyznawcy niebezpiecznego dla
pan� stwa zabobonu. Choc� władze rzymskie były generalnie tolerancyjne

347 Hipolit,  O Antychryście,  XXV.1,  tłum.  St.  Kalinkowski,  w:  Demonologia
w nauce ojców Kościoła, red. H. Pietras, Kraków 2002, s. 123. 

348 T.  Kołosowski, „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co
należy do Boga” w interpretacji Kościoła doby męczenników, „Seminare”,
1995, nr 11, s. 39.

349 Por.  L.  Halban,  Społeczne ideały chrześcijaństwa w pierwszych wiekach,
Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1929, s. 110.

350 Orygenes,  Komentarz do Listu świętego Pawła do Rzymian. Cz. 2, Księga
IX,26–29, tłum. St. Kalinkowski, Warszawa 1994, s. 485–489.
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wobec innych religii (zezwalano na synkretyzm religijny, nie tolerowa-
no natomiast ekskluzywizmu), nie akceptowały podwaz/ania zasad mo-
ralnos�ci publicznej i odniesien�  politycznych w religii351. W tym kontek-
s�cie  apologeci  przekonywali,  z/e  wyznawcy Chrystusa  szanują  ziem-
skie  zwierzchnictwo  władzy  i wiernie  realizują  swoje  obowiązki352.
„Gdy więc wykazujesz, z/e wspo� lny nasz Pan nakazuje wszystkim swoim
[uczniom] posłuszen� stwo dla rządzących, zamkniesz usta tym, kto� rzy
oskarz/ali apostoło� w jako wywrotowco� w”353. Chrzes�cijanie respektowali
władzę cesarza, ale nie jego bo� stwo. 

S5w.  Justyn  mo� wił  wprost,  z/e  chrzes�cijanie  płacą  podatki  su-
miennie („Podatki i daniny Waszym urzędnikom wszędzie i wczes�niej
niz/  inni staramy się płacic�”), poniewaz/  taka jest wola Zbawiciela, kto� ry
prosił, aby cesarzowi oddac�  to, co do niego nalez/y354. „Chrzes�cijan� stwo
czyni posłuszen� stwo poddanych dobrowolnym i radosnym, dostarcza-
jąc pan� stwu obywateli wiernie i sumiennie wykonujących swoje powin-
nos�ci”, co więcej – jak zauwaz/ał s�w. Augustyn – oddziaływanie to obej-
muje szerokie koła ludnos�ci, od kro� lo� w po niewolniko� w, biednych i bo-
gatych355.  W innym miejscu  prosił  pogan,  kto� rzy  zarzucali,  z/e  nauka
Chrystusa przeciwna jest dobru pan� stwa, aby wskazali mu wpierw spo-
s�ro� d siebie „takich dowo� dco� w, takie z/ony, takich małz/onko� w, takich ro-
dzico� w, takie dzieci, takich pano� w, takich słuz/ących, takich kro� lo� w, ta-
kich wreszcie podatniko� w i poborco� w podatkowych, jakich wymaga na-
uka chrzes�cijan� ska”356. 

351 Por. W.  Myszor,  Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wy-
brane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005, s. 14.

352 Por. I. Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter, Wien 1907,
s. 244–246.

353 Jan Chryzostom, Homilie…, Homilia XXIII, dz. cyt., s. 362.
354 Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Apologia 1, nr 17,

tłum. L. Misiarczyk, Warszawa 2012, s. 54.
355 W. Kornatowski, Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, s. 179.
356 Augustyn, List 138, cyt. za: A.  Eckmann,  Stosunek św. Augustyna do pań-

stwa rzymskiego,  w:  Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzym-
skim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988, s. 243.
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W podobnym tonie odpowiadał Orygenes Celsusowi, zapewnia-
jąc, z/e chrzes�cijanie „lepiej wspierają ojczyznę niz/  wszyscy pozostali lu-
dzie”. Wykazują się wiernos�cią w rzeczach doczesnych, by stac�  się oby-
watelem „niebieskiego pan� stwa Boz/ego”357. Komentując fragment doty-
czący monety podatkowej, zadawał nawiązujące do sumiennos�ci chrze-
s�cijan pytanie retoryczne: „Ale kto� z/  z nas sprzeciwia się koniecznos�ci
płacenia podatko� w Cezarowi?”358. W komentarzu do ewangelii s�w. Ma-
teusza zwracał ponadto uwagę, „abys�my pod pozorem poboz/nos�ci nie
dawali  posłuchu temu, co mo� wi ogo� ł  i co z tego powodu wydaje się
ogo� lnie przyjęte, lecz bys�my zwracali uwagę na to, co zostało zbadane
i dowiedziono rozumowo”, oraz przestrzegał, aby „oddac� cesarzowi, gdy
się domaga tego, co jest jego i nie pozbawiac� go jego własnos�ci pod po-
zorem poboz/nos�ci”359. 

Tertulian zauwaz/ał, z/e chrzes�cijanie są wzorowymi obywatela-
mi i pan� stwo powinno byc� im wdzięczne za to, z/e wykonują swoje obo-
wiązki z sumienia i nie oszukują360. Była to forma samoobrony chrzes�ci-
jan, kto� rzy oznajmiali s�wiatu: wprawdzie nie oddajemy boskiej czci ce-
sarzowi, ale to nie znaczy, z/e jestes�my gorszymi obywatelami361. Wspo� ł-
wyznawco� w zas�  wzywał: „dajcie (...) obraz cesarza, kto� ry jest na mone-
cie, cesarzowi, a obraz Boz/y, kto� ry jest w człowieku, Bogu, a więc oddaj
cesarzowi pieniądze, a Bogu samego siebie”362. 

W „Konstytucjach apostolskich” (IV wiek) zapisane zostało we-
zwanie do posłuszen� stwa władzy: „okazujcie im wszelki stosowny sza-
cunek, oddawajcie wszelką daninę, wszelką nalez/nos�c�,  wszelką czes�c�,
dług i podatek”363, oraz „będziesz szanował przedstawicieli władzy jako
sługi Boga, oni bowiem karcą wszelką nieprawos�c�. Dobrowolnie płac�cie

357 Orygenes,  Przeciw  Celsusowi,  VIII.74,  tłum.  St.  Kalinkowski,  Warszawa
1986, s. 425. Por. Mt 25,21–23.

358 Orygenes,  Homilie o Ewangelii św. Łukasza,  Homilia 39, tłum. St. Kalin-
kowski, Warszawa 1986, s. 144.

359 Orygenes,  Komentarz  do  Ewangelii  według  Mateusza,  Księga  XVII.26,
tłum. K. Augustyniak, Kraków 1998, s. 353–354.

360 Tertulian, Apologetyk, XLII.9, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947, s. 174.
361 Por. L. Halban, Wczesne chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 17–18.
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im podatki, cło i wszelką nalez/nos�c�”364. W innym miejscu polecenie zo-
stało powto� rzone,  aby przez zaleganie z podatkami chrzes�cijanin nie
musiał się stawiac�  na sądzie pogan� skim. Nalez/y płacic�  podatki „tak jak
uczynił nasz Pan, kto� ry dał statera, aby się uwolnic�  od kłopotu”365. Na-
kaz ten bardzo często był uzasadniany słowami s�w. Pawła z Listu do
Rzymian o posłuszen� stwie władzy s�wieckiej (13,1–7). Nieznany autor,
nazwany  przez  badaczy  Ambrozjasterem,  wykazywał,  z/e  niemoz/ liwe
jest praktykowanie niebieskiej sprawiedliwos�ci, gdy nie czyni się ziem-
skiej,  przez  kto� rą  rozumie  poddanie  się  władzom:  „Sprawiedliwos�c�
ziemska  jest  jak  nauczyciel,  kto� ry  udziela  wstępnej  nauki  dzieciom,
z/eby potrafiły wejs�c�  na drogę doskonalszej sprawiedliwos�ci”.  Podkre-
s�lał, z/e uniknięcie kary doczesnej za przewinienia nie rozwiązuje pro-
blemu, poniewaz/  ucieczka przed sądem Boz/ym jest niemoz/ liwa. Zapła-
cenie podatku traktuje  za czyn uznania  swojej  zalez/nos�ci  od władzy
pan� stwowej,  kto� ra  pochodzi  od  Boga.  Uszanowanie  władcy  jest  dla
człowieka wierzącego uznaniem i podległos�cią samemu Bogu366.

Augustyn, pisząc o relacji Pan� stwa Niebieskiego wobec porząd-
ku ziemskiego, przekonywał, z/e prawa ziemskie nie są niszczone, lecz

362 Tertulian, De idololatria, 15,3, w: W. Myszor, Chrześcijanie…, dz. cyt., s. 81.
Orygenes wyjaśnia, dlaczego Jezus sam nie zapłacił podatku w świątyni: „Po-
nieważ zaś Jezus, jako obraz  Boga niewidzialnego (por. Kol 1,15), nie miał
obrazu cesarza, bowiem władca tego świata nic swego w Nim nie miał (por.
J 14,30), dlatego «nie od siebie, lecz» z odpowiedniego miejsca w jeziorze
bierze  obraz  cesarza,  aby  zapłacić  królom  ziemskim  i za  siebie,  i swego
ucznia, aby  poborcy didrachmy nawet nie pomyśleli,  że Jezus jest dłużni-
kiem ich i królów  ziemskich; istotnie, oddał należność, ale jej nie wziął do
ręki, nie posiadał jej, nie nabył, nigdy nie uczynił swoją własnością, aby obraz
cesarza nigdy nie znalazł się przy obrazie Boga niewidzialnego (por. Kol 1,15)”.
Orygenes, Komentarz do Ewangelii…, Księga XIII.10, dz. cyt., s. 171.

363 Konstytucje  apostolskie,  IV,13.1  (por.  VII,16.1),  tłum.  St.  Kalinkowski,  w:
Konstytucje  apostolskie  oraz  Kanony  Pamfilosa  z apostolskiego  synodu
w Antiochii, Prawo kanoniczne świętych Apostołów, Kary świętych Aposto-
łów dla upadłych, Euchologion Serapiona, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków
2007, s. 104.

364 Tamże, VII,16.1, s. 183.
365 Tamże, II,46.1, s. 60.
366 Ambrosiaster, Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian, tłum. J. Sulowski,

Kraków 2000, s. 167–168.
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zachowywane – „o ile to nie narusza w niczym bogobojnos�ci i religii” –
poniewaz/  to słuz/y zachowaniu pokoju367. Jan Chryzostom podkres� lał, z/e
wolno oddawac�  cesarzowi tylko to, „co nie sprzeciwia się poboz/nos�ci.
Gdyby się sprzeciwiało, nie byłoby wo� wczas daniną i cłem dla cesarza,
ale dla diabła”368. Tacjan Syryjczyk zas�wiadczał o gotowos�ci do płacenia
podatko� w, zarazem jednoznacznie okres� lał, kiedy nie będzie wypełniał
swoich  obywatelskich  obowiązko� w:  „Jestem  natomiast  nieposłuszny
tylko wtedy, gdy jestem zmuszany się Go [Boga] wyprzec�. Wolę raczej
umrzec�  niz/  okazac�  się  niewiernym  lub  niewdzięcznym”369.  Podobne
zdanie nieco po� z�niej  wyraził  s�w.  Ambroz/y w odpowiedzi  na wydany
przez cesarza Walentyniana II nakaz przekazania s�wiątyn�  chrzes�cijan� -
skich arianom370. 

Wyrazem pierwszen� stwa wartos�ci  duchowych była  modlitwa
za pan� stwo, Klemens Rzymski zachęcał, aby w ten sposo� b dąz/yc� do zgo-
dy i pokoju371. Teofil, biskup Antiochii, zapewniał przes� ladowcę chrze-
s�cijan cesarza Kommodusa, z/e „Bardziej będę czcił cesarza, nie modląc
się do niego, lecz za niego modły wznosząc”372. 

Ojcowie Kos�cioła widzieli koniecznos�c�  istnienia pan� stwa i ko-
rzys�ci  z tego wynikające.  W niespokojnych czasach najazdo� w barba-
rzyn� co� w racjonalne spojrzenie kazało dostrzec, z/e jest ono nieodzow-
367 Augustyn, Państwo Boże, Księga XIX.17, tłum. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 786.
368 Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Cz. 2, Homilie

41–90, Homilia LXX, tłum. A. Baron, J. Krystyniacki, Kraków 2001, s. 336.
369 Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków, 4.2, w: Pierwsi apologeci greccy: Kwa-

dratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk,
Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, red. J. Naumo-
wicz, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 315.

370 Ambroży z Mediolanu, Listy. Tom III, list 75.10–11, red. J. Naumowicz, tłum.
P. Nowak, Kraków 2012, s. 74.

371 „Spraw, byśmy byli posłuszni (...) wszystkim, którzy nami kierują i rządzą na
ziemi. Ty sam, Panie, obdarzyłeś ich władzą i panowaniem przez Twoją moc
pełną niewysłowionego majestatu, abyśmy wiedząc, że od Ciebie otrzymali
swoją chwałę i godność, byli im poddani i nie sprzeciwiali się w niczym Two-
jej woli. Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali
bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś”. Klemens Rzymski,  List
do Kościoła w Koryncie, 60,4–61,2, w: Pierwsi świadkowie. Wybór najstar-
szych pism chrześcijańskich,  red.  M.  Starowieyski,  tłum. A.  Świderkówna,
Kraków 1988 s. 106–107.
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nym elementem organizacji społecznej. Grzegorz z Nyssy nie miał wąt-
pliwos�ci co do prawa nakładania podatko� w: „Poniewaz/  moz/liwe jest dla
majestatu  cesarskiego  zbierac�  wielkie  ilos�ci  bogactw  z prowincji,  to
znaczy narzucac�  trybuty, egzekwowac�  dziesięciny, zmuszac�  poddanych
do płacenia podatko� w – po prostu do egzekwowania złota i srebra”373.
Podatki słuz/ą władzy za narzędzie w budowaniu pokoju, Jan Chryzo-
stom ład  i porządek  nazywał  „dobrodziejstwami  s�wiadczonymi  mia-
stom przez  władco� w”.  Wskazuje  na wzajemnos�c�  s�wiadczen� :  „Zauwaz/
mądros�c�  i roztropnos�c�  błogosławionego Pawła!  To,  co  wydawało  się
cięz/kie i znienawidzone, jak płacenie podatko� w, przedstawia jako do-
wo� d przewidującej troskliwos�ci. Dlaczego, zapytuje, płacimy cesarzowi
podatki? Czy nie jako naszemu opiekunowi? Czy nie jako przełoz/onemu
dajemy zapłatę za pieczę [nad nami]?”. Zarazem uznaje za oczywistos�c�, z/e
gdyby ta ochrona nie była  zapewniona,  nikt  by podatko� w nie płacił:
„Przeciez/  nie płacilibys�my mu, gdybys�my od początku nie byli s�wiado-
mi, z/e czerpiemy zyski z takiego przełoz/en� stwa. Dlatego tez/  juz/  od daw-
na  za  wspo� lnym  przyzwoleniem  wszystkich  postanowiono  z/ywic�
urzędniko� w na nasz  koszt,  poniewaz/  oni,  odsuwając  własne  sprawy,
troszczą się o publiczne”. Jest s�wiadom, z/e władza niekiedy naduz/ywa
swojej pozycji, lecz kaz/e patrzec�  głębiej na ten problem: „Nie mo� w mi
tylko o tym, z/e niejeden z� le uz/ywa władzy, lecz popatrz na dobro samej
instytucji,  a zobaczysz wielką mądros�c�  Tego, kto� ry od początku takie
prawo ustanowił”374.  Na koniec  podkres� la,  z/e  skoro  polecenie  posłu-
szen� stwa zostało wydane, gdy władcy byli poganami, obowiązuje ono
tym bardziej, gdy teraz są chrzes�cijanami.

372 „Imperatora będę szanował nie poprzez oddawanie mu czci boskiej, ale mo-
dląc się za niego. Będę czcił rzeczywiście istniejącego i prawdziwego Boga,
gdyż  wiem,  że  imperator  został  przez  niego  stworzony.  Powiesz  mi  więc:
«Dlaczego więc nie czcisz imperatora?». Dlatego, że nie został on ustanowio-
ny, by odbierać cześć boską, ale by być otaczany należnym mu szacunkiem.
Nie jest on bowiem Bogiem, lecz człowiekiem, ustanowionym nie odbierania
czci boskiej, ale do sprawiedliwego sądzenia. Jemu bowiem w pewnym sen-
sie została  powierzona przez Boga funkcja zarządcy”. Teofil z Antiochii,  Do
Autolika, I,11, w: Pierwsi apologeci…, dz. cyt., s. 393. 

373 Grzegorz z Nyssy, cyt. za: I.  Milewski, Pieniądz w greckiej literaturze patry-
stycznej IV wieku, Gdańsk 1999, s. 55–56.

374 Jan Chryzostom, Homilie na list…, Homilia XXIII, dz. cyt., s. 364–365.
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Augustyn  zauwaz/ał,  z/e  choc�  Rzymianie  tyle  trudu  włoz/yli
w podboje, to przynosiły im one „czczy dym chwały ludzkiej”, lecz od
podatko� w nie mogły ich  wyzwolic�375.  Kontynuując mys�l  Arystotelesa,
uznawał, z/e pan� stwo ma swe korzenie w naturze ludzkiej, stworzonej
przez Boga do z/ycia społecznego376. Podatki były uznawane za oczywi-
stos�c�. Nawet pan� stwo pogan� skie ma swoją wartos�c�, poniewaz/  „stopien�
zawartego w nim dobra mierzy się poziomem moralnym ideało� w, do
kto� rych dane pan� stwo zdąz/a”377. Fundamentem powinna byc�  sprawie-
dliwos�c�,  kto� ra  jest  starsza  od  pan� stwa,  polegająca  na  odnoszeniu
wszystkiego do Boga. Władza pan� stwowa, odchodząc od sprawiedliwo-
s�ci  przez odrzucanie naturalnego,  Boz/ego porządku,  ulega wpływowi
złego ducha378 i staje się „bandą zbo� jecką”379.  Zadaniem pan� stwa jest
ustanawiac� reguły postępowania, kto� re mają zapewnic� namiastkę spra-
wiedliwos�ci  i pokoju,  dlatego  „wspo� lnota  Boz/a  szanuje  te  wysiłki
i wspiera  je;  ma  jednak  s�wiadomos�c�,  z/e  prawdziwa  sprawiedliwos�c�
i prawdziwy poko� j dostępne są tylko przez Boz/ą łaskę”380. Augustyn wi-
dział w chrzes�cijan� stwie tę siłę, kto� ra moz/e wnies�c�  oz/ywcze idee, a za-
razem uczynic�  pan� stwo ziemskie  narzędziem w budowaniu Pan� stwa
Boz/ego.  Odrzucona  zarazem  została  koncepcja  pogan� ska,  w kto� rym
uzasadnieniem moralnos�ci była boskos�c� pan� stwa381.

Uznanie,  z/e  natura podatku nie  jest  sprzeczna z chrzes�cijan� -
skim sposobem postrzegania s�wiata, a jego płacenie obowiązkiem wo-
bec  pan� stwa,  nie  sprawiło  chrzes�cijanom  większego  problemu.  Nie
oznacza to, z/e ich postawa była bezkrytyczna. Problemem była wyso-

375 Augustyn, Państwo Boże, Księga V.17, dz. cyt., s. 205.
376 Por. W. Misztal, Arystotelesowska i augustyńska koncepcja genezy państwa,

„Vox Patrum”, 1990, zeszyt 18, s. 298.
377 W. Kornatowski, Społeczno-polityczna…, dz. cyt., s. 185.
378 Por. D. Kasprzak, Augustyn – „polityk teocentryczny”, w: Ecclesia in republi-

ca. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji
Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. W. Myszor, Katowice 2014, s. 103.

379 Por. A. Eckmann, Stosunek…, dz. cyt., s. 257.
380 T.  Szczech,  Geneza  państwa  w myśli  politycznej  św.  Augustyna,  „Studia

Prawno-Ekonomiczne”, 2002, tom 65, s. 34.
381 Por. L. Halban, Wczesne chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 15.
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kos�c�  podatko� w oraz bezwzględnos�c�  w egzekwowaniu. „W ostatniej fa-
zie swej historii, Romanitas przekształciła się w społeczen� stwo, w kto� -
rym teoretycznie kaz/dy pracował, lecz nikt nie mo� gł powiedziec�, z/e pra-
cuje dla siebie. I z wyjątkiem czynnych urzędniko� w cesarskich, praca ta
polegała jedynie na gromadzeniu dochodo� w dla skarbu (fiscus) cesar-
skiego, a jednoczes�nie miała formę kontrybucji dla utrzymania urzędni-
ko� w”382. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w krytycznych opiniach
Ojco� w Kos�cioła.

Bazyli Wielki nazwał podatek hydrą o wielu głowach. Podobnie
Sidoniusz Apollinaris poro� wnał go do smoka, kto� ry wypełzł z jamy. W in-
nym miejscu poro� wnuje on siebie do Geryona, a podatek do potwora,
w inwokacji zas�  do cesarza wypowiada z/yczenie: „utnij mi trzy głowy,
abym mo� gł z/yc�”. Odniesienie do smoka, kto� ry poz/era wszystko, znajduje-
my takz/e u Augustyna.  Joannes Lydus poro� wnał  podatek rzymski do
sturękiego Briareusa383. 

Najostrzejszą krytykę systemu podatkowego zawarł w swoich
pismach Salwian z Marsylii.  Stwierdził,  z/e podatki są tak wysokie, z/e
niemoz/liwe do zapłacenia przez biednych i s�redniozamoz/nych. Piętno-
wał postawę bogatych, kto� rzy mieli zmuszac� biedniejszych, aby spłacali
ich nalez/nos�ci.  Olbrzymia – według niego – skala niesprawiedliwos�ci
była moz/liwa poprzez działania pozbawionych moralnos�ci urzędniko� w
skarbowych, kto� rzy pobierali zawyz/one kwoty, aby jak najwięcej zyskac�
na swo� j rachunek384. Podatki swoją wysokos�cią budziły taki strach, z/e
nawet Augustyn odmo� wił  przyjęcia ofiarowywanych Kos�ciołowi  stat-
ko� w z obawy, z/e opłaty podatkowe za handel morski zmniejszą posia-
dane zapasy złota, przeznaczone na ofiary dla biednych385. 

Ro� wniez/  inni autorzy piętnowali wyzysk podatkowy. Jan Chry-
zostom pisał, z/e rolnicy po całorocznej pracy nie tylko nie mają s�rodko� w
382 Por. C.  N.  Cochrane,  Chrześcijaństwo i kultura antyczna, tłum. G.  Pianko,

Warszawa 1960, s. 301.
383 R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 11.
384 Por. J.  Jundziłł,  Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego

Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1984, s. 122.
385 Por. tenże,  Złoto i srebro jako pieniądz w łacińskiej literaturze patrystycznej

okresu późnego Cesarstwa Rzymskiego, „Vox Patrum”, 1987, zeszyt 12–13, s. 201.
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do z/ycia, ale są jeszcze dłuz/nikami rzymskiego fiskusa386. Rozporządzenia
cesarskie  dotyczące  drobnych  włas�cicieli  ziemskich  i wolnych  dzier-
z/awco� w (kolono� w) przywiązywały ich do ziemi, a były tak niekorzyst-
ne, z/e ich pozycja stawała się podobna do tej, w kto� rej znajdowali się
niewolnicy387. Ucisk podatkowy bardzo często rozpoczynał się – jak za-
uwaz/ał Laktancjusz – juz/  na etapie szacowania majątku za pomocą ze-
znan� : „W miastach zgromadziła się ludnos�c�  miejska i wiejska; wszyst-
kie place zapełniły się dobytkiem poszczego� lnych rodzin, wszyscy s�cią-
gali, z dziec�mi i słuz/bą, opowiadając o męczarniach i chłostach, a mia-
nowicie jak torturowano dzieci przeciw rodzicom, jak dręczono słuz/bę
przeciw chlebodawcom, z/ony przeciw męz/om. Gdy juz/  wszystkiego bra-
kło, torturowano jednych przeciw drugim; a gdy juz/  bo� l przemo�gł, dopi-
sywano w rachunkach to, czego nie było”388. Przyczyną tego była chciwos�c�
bezboz/nych, kto� rzy korzystając ze swej siły i przy pomocy niegodziwych
praw, podstępu i strachu, starali się zabezpieczyc� swoją pozycję389. Prowa-
dziło to do tego, z/e „osadnicy, wyczerpani nadmiarem podatko� w, opusz-
czali sadyby, a uprawne ziemie porastały lasem”390.

Poborcy podatkowi cieszyli się bardzo złą sławą. Naduz/ycia, ja-
kich się dopuszczali, pogarszały sytuację ludnos�ci bardziej niz/  sam po-
datek.  „Uchodziły  one  w zasadzie  bezkarnie  wobec  słabos�ci  władzy
centralnej  z jednej,  a koniecznos�ci  s�ciągnięcia podatku niezalez/nie od
skutko� w z drugiej strony. Faktycznie cesarstwo zalegalizowało bezprawie,
a walka  z naduz/yciami kon� czyła  się  zazwyczaj  niepowodzeniem”391.
Wprawdzie prowincje miały prawo składania skarg do cesarza, w praktyce

386 Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 12.
387 Por. J. Babacz, Święty Ambroży wobec problemu nierówności majątkowej,

„Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2009, nr 2(15), s. 6.
Zob.  także  T.  Kołosowski,  Prawo do własności  i sposób jej  użytkowania
w świetle  „De Nabuthae historia”  św. Ambrożego z Mediolanu, „Vox Pa-
trum”, 2001, zeszyt 40–41, s. 238–239.

388 Laktancjusz, Jak umierali prześladowcy chrześcijan, XXIII, w: Laktancjusz,
Pisma wybrane, tłum. J. Czuj, Poznań 2013, s. 50.

389 Por. M. Żywczyński,  Poglądy chrześcijan IV w. na nierówność majątkową
w świecie, „Życie i Myśl”, 1956, nr 3, s. 40.

390 Laktancjusz, Jak umierali..., VII, dz. cyt., s. 33.
391 R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 34.
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działania takie nie przynosiły spodziewanych efekto� w. Bezkarnos�c� była
tak duz/a, z/e nawet postanowienia cesarza nie były wykonywane, co do-
bitnie s�wiadczy tez/  o słabos�ci władz centralnych392. Nie dziwią zdecydo-
wane opinie, z/e poborcy są gorsi od nieprzyjaciela, na przykład wypo-
wiedziane przez Grzegorza Wielkiego: „złos�c�  względem nas przewyz/ -
sza miecze Longobardo� w, tak z/e wrogowie, kto� rzy nas zabijają, wydają
się łagodniejsi niz/  sędziowie rzeczypospolitej, bo gubią nas swą złos�li-
wos�cią, rabunkami i obłudą w postępowaniu”393. Jan Chryzostom bar-
dzo ostro ocenił rzymskich urzędniko� w, nazywając ich złodziejami i lu-
dobo� jcami, a urzędy narzędziem ucisku poddanych. Zauwaz/ał ponadto,
z/e bezwzględnym poborcom nikt nie ma odwagi się przeciwstawic�, na-
wet wtedy gdy z powodu nieurodzaju brakuje na zapłacenie podatku,
a łagodnego Chrystusa, kto� ry prosi o datek tylko wtedy, gdy ziemia ob-
rodzi, wszyscy lekcewaz/ą394. 

Salwian z Marsylii  był  przekonany,  z/e  cesarstwo chyli  się  ku
upadkowi i nęka poddanych „pętami obciąz/en�  podatkowych jakby ręka-
mi  grabiez/co� w”.  Prawdopodobnie  ze  względu  na  wielki  ucisk  i brak
moz/liwos�ci dalszego s�ciągania podatko� w władze podjęły s�rodki zarad-
cze.  Zostały  one  ocenione  jako  bardzo  niesprawiedliwe,  poniewaz/
„wszystkich bogaczy uwolniono od cięz/aro� w i s�wiadczen�  publicznych,
a zwiększono obciąz/enia podatkowe wobec ludzi  biednych”.  Dla tych
pierwszych, splamionych zbrodnią, stały się nagrodą, dla tych drugich –
zbrodniczą trucizną395. Potępiał chciwos�c�  poborco� w, dla kto� rych pobo� r
podatko� w staje się osobistą zdobyczą, nazywa ich „rozbo� jnikami” i „tyra-
nami”. Ludzie s�wiątobliwi znajdują się w szczego� lnie niekorzystnym po-
łoz/eniu, poniewaz/  „albo z gorliwos�ci  wyznawco� w nie chcą się bronic�,
albo nie pozwala im na to ich niewinnos�c�  i pokora”. Przy okazji wypo-

392 Por. tamże, s. 30.
393 Grzegorz Wielki,  Listy. Tom II, V 40, tłum. J.  Czuj, Warszawa 1954, s.  111.

Por.  R.  Kamienik,  Humanitas  barbarzyńców  i barbarzyństwo  Rzymian,
„Rocznik Lubelski”, 1965, tom VIII, s. 13–14.

394 Por.  P.  Szczur,  Problematyka społeczna  w późnoantycznej  Antiochii.  Na
podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008, s. 214.

395 Salwian z Marsylii, O rządach Boga. Księga czwarta, w: Salwian z Marsylii,
Dzieła wszystkie, red. T.  Kołosowski, tłum. P.  Jakubowska, T.  Kołosowski,
M. Przyszychowska, Warszawa 2010, s. 157.
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minał duchownym, z/e nie stają w obronie ucis�nionych: „Kto bowiem
udziela pomocy przes� ladowanym i udręczonym, skoro gwałtom ludzi
nieprawych nie sprzeciwiają się nawet kapłani Pan� scy?”. Po częs�ci ich
rozumiał, poniewaz/  wypowiedziane przez nich upomnienia powodują
„jeszcze większą pogardę i pełną zbrodniczej pychy zawziętos�c�” urzęd-
niko� w. Nie chcą więc przedstawiac� całej prawdy, aby nie powiększac� ich
złos�ci.  Na  koniec  dokonał  smutnej  konstatacji,  z/e  kiedys�  posiadanie
obywatelstwa rzymskiego było przywilejem, kto� ry nabywano za wielkie
pieniądze. Obecnie wszyscy są obywatelami rzymskimi, a uciekają w gra-
nice barbarzyn� skich plemion, aby nie stracic� resztek swojego majątku396.

Negatywne opinie nie dziwią, jes�li uwzględni się, z/e celem nad-
rzędnym była  „skutecznos�c�  fiskalna”.  Synezjusz  z Cyreny szczego� lnie
ostro potępiał pewnego poborcę Andronicosa, kto� ry dla sprawniejszej
egzekucji  wynajął  znanego  z bezwzględnos�ci  dozorcę  więziennego
o imieniu Thoas, zas�  Zenasowi – innemu ze swoich podwładnych – po-
zwolił na pobieranie cła w podwo� jnej wysokos�ci. Do wyjątko� w nalez/ał
namiestnik Cyreny Gennadiusz,  kto� rego Synezjusz pochwalał  za to,  z/e
w czasie sprawowania przez niego urzędu „nikt nie ronił łez, nikt nie zo-
stał pozbawiony swego majątku, nikt tez/  nie zaznał przemocy”397. Niekie-
dy obniz/anie podatko� w było elementem polityki. Grzegorz z Nazjanzu za-
rzucał  cesarzowi  Julianowi  Apostacie,  z/e  obniz/ył  wysokos�c�  podatko� w
i rozpoczął walkę z korupcją dla „własnej chełpliwos�ci” i zjednania sobie
ludnos�ci cesarstwa. Tym samym ukrywał swoje prawdziwe oblicze398.

Kos�cio� ł  nie mo� gł przejs�c�  obojętnie wobec istniejącego ucisku,
biskupi  i synody  kos�cielne  pro� bowały  interweniowac�  na  rzecz  po-
krzywdzonych: Synesios, biskup Kyreny, wykluczył z Kos�cioła namiest-
nika Libii  – Andronikosa. Hilary z Arles przeciwstawił się prefektowi
Agrykoli, a Idatius wystąpił przeciwko Aetiusowi. Podobnie s�miała po-
stawa  cechowała  Germanusa,  biskupa  Autossiodunum,  oraz  biskupa

396 Tamże, Księga piąta, s. 182–183.
397 Por. I. Milewski, Pieniądz…, dz. cyt., s. 56.
398 Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Mowa 4.75, red. S. Kazikowski, War-

szawa 1967, s. 90.

154



Tuluzy,  Orientiusa.  Epifanius,  biskup  Ticinum,  uzyskał  od  Odoakra
zwolnienie od podatku na okres pięciu lat399.

Dzięki  licznej  korespondencji  nieco  więcej  wiadomo o inter-
wencjach Bazylego Wielkiego.  W lis�cie adresowanym do poborcy po-
datkowego prosił o zwolnienie z podatko� w ubogich z/yjących w schroni-
sku.  Zapraszał  go  z wizytą  do  prowadzonego  os�rodka  i wspominał
o swoich wczes�niejszych staraniach: „Two� j kolega w urzędzie uznał to
ro� wniez/  za włas�ciwe, by niewielkie mienie ubogich zwolnic�  od podat-
ko� w”400.  O podobnych zabiegach wiadomo takz/e  z listu do nieznanej
wdowy z okolic  Cezarei  (list  315).  Jak wynika z tres�ci  listu 104,  du-
chowni byli zwolnieni do podatko� w pogło� wnego capitatio, choc� nie za-
wsze było to respektowane.  Przypominał więc urzędnikom, z/e mnisi
z jego wspo� lnoty powinni byc�  zwolnieni  z podatku (list  284).  Prosił
urzędnika skarbowego w imieniu pewnego kapłana, aby nie zmieniac�
wobec niego stawki podatkowej (listy 36 i 37).  W innym przypadku
prosił o odsunięcie w czasie dnia poboru, poniewaz/  nie zebrano jeszcze
całej wymaganej sumy, ale jes� li poborca nalegałby, to mieszkan� cy nie-
zwłocznie przes� lą mu juz/  uzbieraną częs�c� sumy (list 88)401.

Grzegorz Wielki starał się o zmniejszenie obciąz/en�  w mies�cie
Hydruntum. Prosił nowego trybuna, aby nie nas� ladował swojego po-
przednika, kto� ry przez ucisk doprowadził do wyludnienia się miejsco-
wos�ci, a tym samym ułatwił wrogom moz/ liwos�c�  najazdu402. W innym
lis�cie polecał zarządcy do� br kos�cielnych na Sycylii, aby wszystkim ZPy-
dom, kto� rzy nawro� cą się na wiarę chrzes�cijan� ską, czynsz został obni-
z/ony o jedną trzecią403.  W konteks�cie zjawiska symonii występującej
w kro� lestwie Franko� w Grzegorz stwierdzał, z/e sytuacja jest zupełnie
niezrozumiała, gdy kos�cioły zwalnia się z płacenia podatko� w, choc� jest

399 Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 33.
400 Bazyli Wielki, Listy, List 142. Do poborcy z ramienia prefektów, tłum. W. Krzy-

żaniak, Warszawa 1972, s. 171.
401 Por. I. Milewski, Pieniądz…, dz. cyt., s. 57–59.
402 Grzegorz Wielki, Listy. Tom III, List IX,205, tłum. J. Czuj, Warszawa 1955, s. 236.
403 Grzegorz Wielki, Listy. Tom II, List V,7, dz. cyt., s. 65.
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to czynnos�c�  godziwa, a za urzędy kos�cielne z/ąda się wielce niegodzi-
wej zapłaty404. 

Niezłomną postawę zachował Ambroz/y, gdy arianie chcieli przy
pomocy władzy s�wieckiej przejąc�  bazylikę w Mediolanie. Biskup prze-
ciwstawił się temu, odwołując się do sło� w Jezusa. Stwierdził, z/e wierzą-
cy płacą podatki,  oddając to,  co nalez/y do cesarza,  ale nie mogą dac�
tego, co nalez/y do Boga. Pytał się, gdzie w s�wiątyni jest wizerunek cesa-
rza, by miał on prawo uwaz/ac� ją za swoją własnos�c�405.

Jan Chryzostom docenił odwagę i pos�więcenie biskupa Flawia-
na, kto� ry nie zwaz/ając na swo� j podeszły wiek, zły stan zdrowia i porę
roku  niesprzyjającą  podro� z/y,  wyruszył  do  cesarza  Teodozjusza,  aby
prosic� o przebaczenie dla Antiochii, gdzie w 387 roku miała miejsce re-
wolta podatkowa406. W tym samym czasie do miasta z okolicznych grot
przybyli mieszkający w nich pustelnicy, szczego� lnie gorliwy i skuteczny
– według relacji  Chryzostoma – był niejaki Macedoniusz. Zwro� cili się
oni  do komisarzy badających przebieg rewolty o zaniechanie zemsty
i wybaczenie. Cała historia skon� czyła się dla miasta szczęs� liwie, a jed-
nym z owoco� w były liczne nawro� cenia, gdyz/  poganie byli pod wraz/e-
niem mo� w biskupa Flawiana, zaangaz/owania jego i innych chrzes�cijan
w uzyskaniu cesarskiego przebaczenia407.

Interwencje przedstawicieli Kos�cioła dotyczyły spraw jednost-
kowych. Na podstawie znanych z�ro� deł nie moz/na powiedziec�, z/e chrze-
s�cijan� stwo istotnie przyczyniło się do zmiany podatko� w czy tez/  praktyki
w ich egzekwowaniu. Wpływ taki moz/na zobaczyc�  jedynie w odniesie-
niu do mało istotnego podatku, kto� rym od czaso� w Augusta byli obciąz/eni

404 Grzegorz Wielki, Listy. Tom III, List IX,215, dz. cyt., s. 247.
405 Ambroży z Mediolanu, Mowy, Mowa przeciw Auksencjuszowi, 31, tłum. J. Czuj,

Poznań 2010, s. 283.
406 Por. P.  Szczur,  Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma, „Vox Pa-

trum”, 2011, tom 56, s. 371.
407 Por. tenże,  Rewolta podatkowa w Antiochii (387) w świetle przekazów Li-

baniusza i Jana Chryzostoma. Retoryka i fakty historyczne, „Roczniki Hi-
storii Kościoła”, 2009, nr 1(56), s. 55–56.
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bezz/enni.  Został on zniesiony przez cesarza Konstantyna „w związku
z chrzes�cijan� skim przesadnym wynoszeniem dziewictwa”408.

Gdy była taka moz/ liwos�c�,  duchowni korzystali z nadanych im
przywilejo� w. Na mocy decyzji cesarza Konstantyna z 313 roku zostali
zwolnieni ze s�wiadczen�  publicznych (munera publica), takich jak prace
publiczne, kwaterowanie orszaku cesarskiego, osobistej słuz/by wojsko-
wej. Kolejnym waz/nym przywilejem było zwolnienie z podatko� w grun-
towych  (346 r.),  a duchowni,  kto� rzy  zajmowali  się  handlem,  zostali
zwolnieni  z podatku  lustralis  collatio,  jaki  co pięc�  lat  płacili  wszyscy
kupcy (343 r.). Niekiedy prowadziło to do naduz/yc�, poniewaz/  niekto� rzy
dla większego zysku fikcyjnie wstępowali do stanu duchownego, przyj-
mując niz/sze s�więcenia. Cesarz Walentynian I zwolnił ponadto ducho-
wien� stwo  z podatku  (capiitatio  plebeia),  kto� ry  płacili  wszyscy  wolni
obywatele imperium. Wymienione  privilegia uzasadniano tym, by du-
chowni nie odrywali się od zajęc� duszpasterskich, a zyski z handlu były
przeznaczane na potrzeby ubogich409. 

Formą pomocy ze strony Kos�cioła było udzielanie schronienia
podejrzanym  o popełnienie  przestępstwa,  nazywane  prawem  azylu.
Dotyczyło to takz/e dłuz/niko� w podatkowych, kto� rzy zyskiwali  czas do
zorganizowania  swojej  obrony.  Niewiele  wiadomo  o warunkach  tej
praktyki i skali jej występowania, lecz nie ulega wątpliwos�ci, z/e niekie-
dy była stosowana410. Cesarz Teodozjusz w jednym z punkto� w przepro-
wadzanej reformy podatkowej odebrał kos�ciołom prawo azylu411.

408 M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., tłum. E. Bąkow-
ska, Warszawa 1981, s. 225.

409 Por. J. Grzywaczewski, Przywileje duchownych w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa, „Vox Patrum” 1993–1995, tom 24–29, s. 220–221. Por. M. Kieling,
„Res ecclesiae” oraz duchowieństwo wobec dóbr materialnych na podsta-
wie  „Dokumentów  synodów”  w latach  50–504,  „Teologia  Patrystyczna”,
2013, tom 10, s. 146.

410 W listach  św. Augustyna znajduje się korespondencja z biskupem Auxiliu-
sem, który dowódcę wojska za pogwałcenie  prawa azylu obłożył  anatemą.
Por. J. Śrutwa, Praktyka azylu kościelnego, w: Chrześcijanie a życie publiczne
w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988, s. 203–204.

411 Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 32.
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Inną  formą  pomocy  ucis�nionym  było  wykorzystanie  do  tego
majątku kos�cielnego. Teodoret z Cyru, miejscowos�ci lez/ącej niedaleko
Antiochii,  jako  biskup  przyjął  aktywną  postawę  wobec  trudnych
spraw społecznych. Z dochodo� w kos�cielnych podejmuje się wybudo-
wac�  akwedukty,  czy  wreszcie  naprawic�  drogę  i wybudowac�  mosty,
z kto� rych trzy do dzis�  pełnią swoją rolę w tym rejonie. Wysyłając list do
konsula Nomosa, starania te tłumaczy chęcią ułatwienia wywozu pro-
dukto� w rolnych i oz/ywienia handlu, dzięki czemu jego wierni będą mo-
gli utrzymac� się i zapłacic� podatki412.

Słowa sprzeciwu i okazjonalne interwencje były podstawowym
sposobem  walki  z niesprawiedliwos�cią  podatko� w  i naduz/ywającym
swoich kompetencji aparatem skarbowym. Zdawał sobie z tego sprawę
zwłaszcza s�w. Ambroz/y, biskup Mediolanu. Jako potomek rzymskich pa-
trycjuszy, pełniący w Mediolanie urząd namiestnika, a następnie bisku-
pa miał szerokie spojrzenie na złoz/one sprawy społeczne. Zdawał sobie
sprawę, z/e wielowiekowemu systemowi, bronionemu tradycją i całym
porządkiem prawnym, trudno będzie się zreformowac�.  Drogę wyjs�cia
widział w kształtowaniu jednostki. Wierzył, z/e uformowani chrzes�cija-
nie będą dzięki temu mogli wpływac� na losy cesarstwa. O jego realizmie
s�wiadczy przekonanie, z/e „nagłymi posunięciami i burzliwymi z/ądania-
mi, chociaz/by one były poparte najtrafniejszymi argumentami, nie uda
się natychmiast wyro� wnac�,  długim szeregiem wieko� w wytworzonych
ro� z/nic społecznych”413. Praktyczną formą pomocy była zachęta do stałego
praktykowania jałmuz/ny, nie tylko w indywidualnej formie, ale takz/e zor-
ganizowanych dzieł Kos�cioła, przy czym biskup Mediolanu takz/e mocno
krytykował naduz/ycia z tym związane414.  Przykład podobnej postawy
bezkompromisowego nauczania, a jednoczes�nie organizowania pomo-
cy potrzebującym dał s�w. Bazyli415. 

412 Por. Teodoret z Cyru, Listy, tłum. J. Radożycki, Warszawa 1987, s. 154. Por.
J. Żelazny, Kościół domem a biskup ojcem w świetle Konstytucji Apostolskich
i innych pism syryjskich od I do V wieku, „Verbum Vitae”, 2011, nr 20, s. 228.

413 H. Gulbinowicz, Etyczne poglądy…, dz. cyt., s. 274.
414 Por. J. Babacz, Święty Ambroży…, dz. cyt., s. 11.
415 L. Andrzejewski, Własność prywatna i jej ograniczenia według św. Bazyle-

go, „Ateneum Kapłańskie”, 1930, t. 26, s. 434.
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Rok po s�mierci Ambroz/ego, w 398 roku posługę biskupią w Tu-
rynie rozpoczął s�w. Maksym. W obliczu powaz/nych napięc�  społecznych
i upadku  cno� t  obywatelskich  wspomagał  on  s�wiecką  administrację,
przejmując częs�c�  jej obowiązko� w. Tres�c�  kazan�  zakłada poczucie odpo-
wiedzialnos�ci  politycznej  biskupa w szczego� lnych okolicznos�ciach hi-
storycznych. „W tym konteks�cie Maksym nie tylko dokłada staran� , aby
obudzic�  w wierzących tradycyjną miłos�c�  do ziemskiej ojczyzny, ale tez/
głosi koniecznos�c�  wypełnienia obowiązko� w podatkowych, chociaz/  wy-
dawałyby się powaz/ne i dokuczliwe (Kazanie 26, 2)”416.

Do chrzes�cijanina Juliana, wyz/szego urzędnika skarbowego, za-
razem swojego przyjaciela,  zwracał się Grzegorz z Nazjanzu. Pisał,  z/e
kapłano� w i mnicho� w nie trzymają z/adne więzy, poniewaz/  wyzbyli się
swojego majątku. Mają oni „hymny, modlitwy, czuwania, łzy” – są to bo-
gactwa, kto� re nie podlegają opodatkowaniu. Prosił go: „oceniaj zboz/nie
i miłosiernie mo� j lud, szanując, jes�li nie co innego, to sam moment [spi-
su],  bo i Zbawiciel  rodzi  się  podczas  spisu i oszacowania”,  a ty  jako
chrzes�cijanin  pełniący  funkcję  publiczną  „z  Chrystusem  spisujesz,
z Chrystusem odwaz/asz,  z Głową oceniasz,  ze  Słowem obliczasz”.  On
z tobą wspo� łdziała przy największych dziełach związanych z zarządza-
niem. I „aby zawstydzic�  tych, kto� rzy spisują ludnos�c�  i wymierzają po-
datki, w tym włas�nie czasie bierze na siebie ciało i zbliz/a się do ludzi”.
W ostatecznym rozrachunku kaz/dy „mały i wielki (...), kro� l z podda-
nymi,  ten  kto� ry  wymierza  podatki  razem  z podatnikiem”  zostaną
oszacowani według swojej wartos� ci i wpisani do księgi z/ ywota lub
księgi potępionych417.

S5w. Augustyn pochwalał tych bogatych, kto� rzy opodatkowali się
na cele miłosierdzia418. O ile zachęta do dobrowolnego dzielenia się do-
brami występuje powszechnie u Ojco� w Kos�cioła, tak Augustyn podkre-
s�la „obowiązkowos�c�” takiej postawy poro� wnaniem do opodatkowania,

416 Benedykt XVI, Święty Maksym z Turynu. Audiencja generalna 31.10.2007,
tłum. J. Pach, „Niedziela”, 2007, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4.

417 Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Mowa 19,11.13, dz. cyt., s. 214–216.
418 A. Eckmann, Bogactwo i ubóstwo w pismach świętego Augustyna, w: Zby-

tek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszew-
ska, Kielce 2010, s. 258.
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twierdząc, z/e nadmiar majątku jest własnos�cią ubogich419. W wielu gmi-
nach chrzes�cijan� skich z�ro� dłem utrzymania były comiesięczne składki
(stirps menstrua), okres� lane takz/e mianem dziesięciny, ale ze względu
na negatywne konotacje nie nazywano ich podatkiem420. Gorącym zwo-
lennikiem dziesięciny był Cezary z Arles,  kto� ry uchylanie się od niej
traktował  jako  grzech421. Argumentował,  z/e  skoro  cezarowi  –  choc�
deszczu nie zsyła – nalez/y oddawac�, co do niego nalez/y, tym bardziej
Bogu nalez/y się odwzajemnic�422. Hieronim w komentarzu do Ewangelii
s�w. Mateusza zwracał uwagę, z/e tym, co według Jezusa nalez/y do Boga,
są „pierwociny, dziesięciny, ofiary i obiaty. Podobnie i sam zapłacił po-
datek za siebie i Piotra”423.

Trudne  sprawy  społeczne  mogły  wielu  odebrac�  spoko� j  we-
wnętrzny. Lecz tylko tym – mo� wi s�w. Klemens – kto� rzy są ludz�mi po-
spolitej  wiary,  niedostatecznie utwierdzeni w Boz/ej  miłos�ci.  Tego ro-
dzaju problemy nie powinny przywies�c�  doskonałego chrzes�cijanina do
upadku,  poniewaz/  on  dzięki  swojej  formacji  wewnętrznej,  znacznie
mocniej tkwi w wartos�ciach nadprzyrodzonych424. Augustyn w kazaniu
na niedzielę w Oktawie Wielkanocy przypominał,  z/e  choc�  czas s�wiąt
dobiega kon� ca, po nich nastąpią „dni szare, dni zbierania podatko� w, dni
sporo� w”. Lecz chrzes�cijanin w czasie dni s�wiątecznych powinien „ob-

419 R. Kamienik, Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle
stosunku Kościoła  pierwszych  wieków do bogactwa i ubóstwa,  „Rocznik
Lubelski”, 1967, tom X, s. 38.

420 Por. R.  Pankiewicz,  Pieniądz w działalności publicznej św. Cypriana, „Vox
Patrum”, 1990, zeszyt 19, s. 657.

421 „Niewdzięczny złodzieju i niewierny! Zwracam się do ciebie z Bożym wezwa-
niem. Oto rok się już skończył,  oddaj dług należny Panu, który ci deszczu
udzielił”. Cezary z Arles, Kazania do ludu (1–80), Kazanie 33.3, tłum. S. Ry-
znar, J. Pochwat, Kraków 2011, s. 199. Por. E. Wipszycka, Kościół w świecie
późnego antyku, Warszawa 1994, s. 260–261.

422 Cezary z Arles, Kazania…, dz. cyt., Kazanie 33A.3, s. 204.
423 Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, tłum.

J. Korczak, Kraków 2008, s. 157.
424 Por. J.  Grzywaczewski,  Postawa dojrzałego chrześcijanina wobec skompli-

kowanych kwestii społecznych według Klemensa Aleksandryjskiego,  „Vox
Patrum”,  1990,  zeszyt  19,  s.  653. Klemens Aleksandryjski,  Kobierce  zapi-
sków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, VII 49,3 i 46,5, tłum.
J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.
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mys�lac� uczynki uprzejmos�ci i grzecznos�ci”, kto� re będą słuz/yły załatwie-
niu ziemskich obowiązko� w425. 

Pelagiusz wskazywał, z/e przez wierne wypełnianie swoich obo-
wiązko� w człowiek uczy się pokory, a kto sprzeciwia się władzy ziem-
skiej, cnoty tej nie posiada. Uwaz/ał, z/e s�w. Paweł napisał zdanie „Kaz/da
dusza niech będzie poddana wyz/szej władzy” przeciwko tym, kto� rzy są-
dzili, „z/e powinni korzystac�  z wolnos�ci chrzes�cijan� skiej tak, by nikomu
czci nie oddawac�, ani nie płacic� podatko� w”426.

Chrzes�cijanin  w sercu  swym  wyrzeka  się  do� br  tego  s�wiata,
a więc nie jest przywiązany do tego, co do niego nie nalez/y. O krok dalej
idą ci, kto� rzy dla Kro� lestwa Boz/ego całkowicie wyrzekają się majątku:
„Jez/eli bowiem nie zatrzymujemy u siebie nic cesarskiego, nie będziemy
zmuszeni oddawac� mu tego, co nalez/y do niego”427. Podobną radę odno-
s�nie do uwolnienia się od podatko� w przez rozdanie majątku ubogim
dał w swoich mowach s�w. Ambroz/y,  a w praktyce zastosował ją jego
uczen�  s�w. Augustyn428.

Rezygnacja z do� br ziemskich i radykalne pos�więcenie się z/yciu
duchowemu było dos�wiadczeniem wielu anachoreto� w tamtych czaso� w.
W konteks�cie podatko�w nalez/y wspomniec� z/yjącego w III wieku na Cyprze
s�w. Mamasa (vel Mammesa). Jest powszechnie czczony jako pustelnik,
kto� ry mieszkał w jaskini w pobliz/u miasta Morphou. Według miejsco-
wych podan�  z/ył w skrajnym ubo� stwie, nie posiadając niczego. Gdy wła-
dze starały się od niego wyegzekwowac�  podatek, uciekł od tego obo-
wiązku, za co miał zostac� pociągnięty do odpowiedzialnos�ci. Gdy wraz
z eskortującym go z/ołnierzem zmierzał do miasta – jak mo� wi legenda –

425 Augustyn,  Wybór  mów.  Kazania  świąteczne  i okolicznościowe,  Kazanie
259.6, tłum. J. Jaworski, „Archiwum Czesława Miłosza”, 1973, s. 141.

426 Pelagiusz,  Komentarz do Listu Św.  Pawła do Rzymian,  Rozdział  XIII.1A,
tłum. A. Baron, F. Czarnota, T. Górski, Kraków 1999, s. 282.

427 Hilary z Poitieres,  Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, Rozdział XXIII,
w: Hilary z Poitieres, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o ta-
jemnicach, tłum. E. Stanula, Warszawa 2002, s. 162.

428 Por. P. Nehring, Agris (…) a se iam alienatis, czyli o tym, co św. Augustyn
uczynił ze swym rodzinnym majątkiem, w:  Kościół, świat i zbawienie we
wczesnym chrześcijaństwie, red. J. Naumowicz, Warszawa 2004, s. 294.
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dostrzegł lwa atakującego baranka. S5więty przywołał go do siebie, do-
siadł go wierzchem, a baranka wziął na ręce. W ten nadzwyczajny spo-
so� b  dotarł  do  sądu  –  gdy sędzia  to  zobaczył,  zwolnił  go  z podatku,
otrzymując  jako  podziękowanie  ową  ocaloną  owieczkę.  S5w.  Mamas
uwaz/any jest na Cyprze za patrona oso� b uciekających od obowiązko� w
podatkowych429.

Nauczanie Ojco� w Kos�cioła moz/na podzielic�  na cztery gło� wne
kategorie. Pierwszą z nich są komentarze i homilie do „podatkowych”
fragmento� w Pisma S5więtego: podatku na s�wiątynię, pytania o monetę
podatkową oraz fragmentu z Listu do Rzymian o posłuszen� stwie wła-
dzy. Stanowią one podstawę doktryny chrzes�cijan� skiej o obowiązku po-
datkowym. Jednoznacznie nakazują płacenie podatko� w, choc�  wyraz�nie
podkres� lają, z/e posłuszen� stwo Bogu jest na pierwszym miejscu.

Do drugiej moz/na zaliczyc�  rozwaz/ania teologiczne, kto� re sze-
rzej  ukazują  naturę  podatko� w  i stosunek  chrzes�cijanina  wobec  tego
obowiązku.  Nie  stanowią  odrębnych  dzieł,  nalez/y  je  umiejscowic�
w szerszym zagadnieniu stosunku chrzes�cijanina wobec s�wiata. Przy-
czynkiem do refleksji  były  przes� ladowania,  czy tez/  ucisk  podatkowy,
kto� re kazały szukac� odpowiedzi o stosunek chrzes�cijanina wobec prze-
s�ladowco� w.  Generalną odpowiedzią  była  zachęta  do  uległos�ci  wobec
tych, kto� rzy mogą odebrac� z/ycie, lecz wiary odebrac� nie mogą.

Trzecią są listy, kto� re dotyczą spraw biez/ących, nieraz chodziło
o konkretne  interwencje,  przedstawiają  stosunek  autoro� w  wobec
szczego� łowych zagadnien� . Nie wnoszą istotnych tres�ci do doktryny, lecz
pozwalają na wyciągnięcie  wniosku,  z/e  tematyka podatkowa jest  dla
nich mało istotna. Argumentem za tym jest niewielka liczba listo� w do-
tycząca tej tematyki u tych, kto� rzy więcej zajmowali się administrowa-
niem dobrami (zwłaszcza listy u Bazylego i Grzegorza Wielkiego), oraz
zupełna nieobecnos�c� u wielu innych.

429 Por. J.  Stroszeck,  Divine protection for shepherd and sheep Apollon, Her-
mes, Pan and their christian counterparts st. Mamas, st. Themistocles and
st.  Modestos,  w:  Pecus.  Man and animal  in  antiquity, red.  B.  S.  Frizell,
Rome 2004, s. 235.
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Czwartym z�ro� dłem są akta synodo� w i normy kanoniczne. Po-
dobnie jak w przypadku listo� w temat podatko� w nie jest poruszany poza
nielicznymi fragmentami, w przeciwien� stwie omawianej znacznie czę-
s�ciej lichwy, czy tez/  innych grzecho� w społecznych.

Przedstawiona analiza prowokuje do wyciągnięcia wniosko� w,
z/e w pierwszych wiekach chrzes�cijan� stwa podatki nie stanowiły pro-
blemu doktrynalnego. Chrzes�cijanie znali swoje obowiązki społeczne,
w Pis�mie S5więtym znajdowali jasne wytyczne. Oczywis�cie po ludzku nie
rozumieli ucisku i przes�ladowan� , lecz wyjas�nieniem duchowym był pry-
mat spraw Boz/ych nad ziemskimi. Dodatkowym argumentem była kryty-
ka bogactwa, kto� ra kazała wyrzekac� się do� br materialnych, wzmacniana
przykładem anachoreto� w, a takz/e oddziaływaniem pelagianizmu430. 

Z  dzisiejszej  perspektywy  uderzające jest  po  pierwsze to,  z/e
w pismach z tamtego okresu nie  formułowano zachęty  do  nieposłu-
szen� stwa władzy. Chrzes�cijanie nie nawoływali do zmian politycznych
czy stosunko� w społecznych, mieli je zmieniac�  swoim z/yciem431.  Prak-
tyczną formą odpowiedzi na dostrzegane przez nich wyzwania, opartą
na przekonaniu o powszechnym przeznaczeniu do� br,  a zakorzenioną
w postawie miłos�ci bliz�niego była jałmuz/na.

Po drugie zdziwienie budzi fakt,  z/e  teologowie z tego okresu
nie zastanawiają się nad cięz/arem winy moralnej wynikającej z unika-
nia płacenia  podatko� w.  Trudno byłoby zaryzykowac�  stwierdzenie,  z/e
dylemat  ten  –  przy  całej  wierze  i gorliwos�ci  chrzes�cijan  pierwszych
wieko� w  –  ich  akurat  nie  dotyczył.  W połączeniu  z niewielką  ilos�cią
miejsca, jaką tematyka podatkowa zajmuje w spisanym nauczaniu, bra-
kiem odniesien�  w oficjalnym nauczaniu moz/na wyciągnąc�  wniosek, z/e
chrzes�cijanie godzili się na istniejący ład społeczny i respektowali go,
lecz  ewentualnych  przypadko� w niespełnienia  obowiązko� w  obywatel-
skich nie traktowali w kategoriach winy moralnej.

430 Por. D. Kasprzak, Kwestia bogactwa i ubóstwa w Kościele imperialnym na
zachodzie w IV i V wieku. Próba syntezy zagadnienia, „Vox Patrum”, 2011,
zeszyt 56, s. 510.

431 Postawa ta w konsekwencji i tak doprowadziła do zmiany, gdy chrześcijań-
stwo stało się religią państwową. Por. S. Kowalczyk, Patrystyczna koncepcja
sprawiedliwości, „Vox Patrum”, 1997, zeszyt 32–33, s. 372.
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3. Nauka teologii średniowiecznej o podatku

Wieki s�rednie to czas pomiędzy upadkiem starego, antycznego
s�wiata, a renesansem. Obejmując okres tysiąca lat, nie moz/e charakte-
ryzowac� się jednolitos�cią i spo� jnos�cią. Dla rozwaz/an�  o podatkach szcze-
go� lnie istotny będzie czas dojrzałego s�redniowiecza. Około roku 1000
rozpoczął się okres oz/ywienia ekonomicznego w Europie Zachodniej,
za kto� rym związany był postęp cywilizacyjny, oraz rozwo� j mys�li teolo-
gicznej. Za syntezę nauczania Kos�cioła tamtych czaso� w i jego najwięk-
sze  osiągnięcie  uwaz/any  jest  tomizm.  „Wychodząc  od  realistycznych
ocen rzeczywistos�ci, nadając cechy racjonalizmu koncepcji prawa natu-
ry i prawa ludzkiego, dając nowe impulsy mys�li o pan� stwie i funkcjono-
waniu społeczen� stw, w kto� rej z/ywe pozostały elementy tradycyjnej wi-
zji politycznej Kos�cioła, tomizm wywierał trwały wpływ na rozwo� j ka-
tolickiej doktryny pan� stwa, społeczen� stwa i prawa”432. Zagadnienia eko-
nomiczne były obecne przede wszystkim w dziełach teologicznych jako
częs�c� teologii praktycznej, a takz/e w traktatach filozoficznych, odnoszą-
cych się zwłaszcza do Arystotelesa.

Podstawowym paradygmatem społecznym s�redniowiecza,  po-
chodzącym  jeszcze  od  Arystotelesa,  jest  pojmowanie  człowieka  jako
istoty ze swej natury społecznej. Jako naturaliter jest on bytem społecz-
nym i politycznym, ma więc wrodzoną potrzebę z/ycia we wspo� lnocie.
Jest ona naturalną przestrzenią, w kto� rej moz/e osiągnąc�  pełny rozwo� j
swej natury w wymiarze fizycznym, moralnym i duchowym. Moz/na mo� -
wic�  o złoz/onej dwukierunkowos�ci relacji: człowiek potrzebuje społecz-
nos�ci do stawania się w pełni człowiekiem, zarazem jego celem jest ak-
tualizowanie dobra tej wspo� lnoty433.  Bonum commune było dla schola-
styko� w elementem strukturalnym w sensie filozoficznym, zasadą kon-
stytutywną społecznos�ci, w przeciwien� stwie do uproszczonych definicji

432 K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Po-
znań 2004, s. 63.

433 Por. R. Rybka,  Rola cnót politycznych w aktualizowaniu dobra wspólnego
według św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia”, 2000, ze-
szyt 1, s. 65.
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pojmujących dobro wspo� lne za sumę do� br jednostkowych. Nie istnieje
więc prosta zalez/nos�c�  między tymi dobrami. S5w. Tomasz uwaz/ał dobro
wspo� lne  za  doskonalsze  od  dobra  jednostki,  jest  ono  najwyz/szym
z do� br ziemskich, poniewaz/  wszystkie inne dobra uzyskują w nim osta-
teczną doskonałos�c�.  Dobro wspo� lne  jest  celem społecznos�ci,  tym sa-
mym jest celem kaz/dej jednostki do niej nalez/ącej. „Dobro wspo� lne jest
dobrem wyz/szym, bardziej upragnionym, bardziej kochanym niz/  dobro
indywidualne takz/e z tego względu, z/e nie moz/na mo� wic� o prawdziwym
dobru jednostki bez konkretnego wkładu kaz/dego członka społecznos�ci
w proces jego aktualizacji i bez uczestnictwa w jego podziale”434.  Nie
moz/e byc� ono utoz/samiane z dobrem pan� stwa w dzisiejszym znaczeniu,
a podporządkowanie człowieka społecznos�ci nie moz/e byc�  rozumiane
w sensie absolutnym, poniewaz/  ostatecznym celem człowieka jest Bo� g,
przekracza wspo� lny cel  ziemskiej  społecznos�ci.  Dobro wspo� lne obej-
muje cnoty, wartos�ci moralne, jednos�c� i poko� j, dopiero w drugiej kolejno-
s�ci  dobra  materialne,  kto� re  czynią  moz/liwym i łatwiejszym osiąganie
do� br duchowych. 

W  szczego� łowych  rozwaz/aniach  wiele  miejsca  pos�więcono
własnos�ci  prywatnej i jej  roli  w budowaniu dobra wspo� lnego.  Choc�
uznawano wartos�c�  prywatną i rozwijano mys� l dotyczącą jej roli, pod-
kres� lano obowiązki społeczne na niej ciąz/ące. Klimat duchowy epoki,
przykład zakono� w z/ebraczych, obowiązek finansowej restytucji grze-
cho� w przez moz/nych, powstawanie fundacji dobroczynnych zachęcały
do nieprzywiązywania wielkiej wagi do do� br materialnych. Choc�  ide-
ałem było wyrzeczenie się majątku, podkres� lano, z/e „posiadający jest
zobowiązany do dzielenia się swoimi dobrami na mocy zasady wspo� l-
nego przeznaczenia do� br, ale w granicach, kto� re zabezpieczają wyna-
grodzenie pracy i zachowanie zasobo� w potrzebnych do jej  dalszego
prowadzenia”435.  Z tych wskazan�  moralnych kierowanych do kupco� w
moz/na takz/e wyciągnąc�  wniosek,  z/e opodatkowanie nie moz/e naru-
szac� z� ro� deł dochodo� w.

434 Tamże, s. 67.
435 M. Bukała, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły do-

minikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004, s. 102.
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Kolejnym elementem teologicznej koncepcji s�wiata była władza
pochodząca od Boga. Sam Jezus przypomniał to Piłatowi podczas prze-
słuchania: „Nie miałbys�  z/adnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano
z go� ry” (J 19,11). Stąd kaz/dy, kto sprzeciwia się władzy, nie wykonuje
woli Boga: „Skoro bowiem władza ksiąz/ąt jako taka pochodzi od Boga,
a wszystko, co pochodzi od Boga, ma swo� j porządek, wynika stąd, z/e od
Boga pochodzi ro� wniez/  ten porządek, wedle kto� rego niz/si są poddani
władzom wyz/szym. Kto więc – wbrew temu porządkowi – przeciwsta-
wia się władzy, przeciwstawia się Boz/emu ustanowieniu”436. W koncep-
cji tej polityka i religia były powiązane ze sobą w sposo� b bezpos�red-
ni437. W przeciwien� stwie do dzisiejszych schemato� w mys�lowych, zbudo-
wanych na znacznie po� z�niejszej idei „rozdziału Kos�cioła od pan� stwa”,
czyms�  naturalnym było przenikanie się władzy s�wieckiej z władzą du-
chowną. Władza była ujmowana jako pochodząca od Boga (Dei gratia)
partycypacja w dziele Boz/ym438,  kro� l  w momencie koronacji  otrzy-
mywał  częs�c�  prerogatyw  władzy  wewnątrzkos�cielnej  (fundowanie
kos�cioło� w,  sankcjonowanie  prawem  moralnos�ci  chrzes�cijan� skiej).
Z kolei władza duchowa miała rozległe kompetencje władzy s�wieckiej,
poniewaz/  biskupi i opaci byli zwierzchnikami nieraz rozległych tery-
torio� w. Zarządzając nimi, podejmowali się zadan�  typowo s�wieckich,
jak budowa szko� ł i szpitali, dro� g i mosto� w, a takz/ e zbrojnej obrony
podległych im ziem439. 

436 Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Rzymian, tłum. J. Salij, Poznań 1987, s. 200.
437 Por. J.  Sawicka,  Teologia polityczna i średniowieczna figura króla, „Idea.

Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, 2014, tom XXVI, s. 255.
438 Jak  w starożytności  chrześcijaństwo  odebrało  cesarzom  status  boski,  tak

w średniowieczu  chrześcijańscy  władcy  w pewnym  sensie  go  odzyskali:
„Chrześcijański  władca  stawał  się  christomimētēs (dosłownie  «aktorem»
albo «naśladowcą» Chrystusa), który na poziomie ziemskim prezentował ży-
jący obraz Boga o podwójnej  naturze,  nawet jeśli  dotyczyło to dwóch nie-
zmieszanych natur. (...)  król staje się na krótko «ubóstwiony» mocą łaski,
podczas gdy niebiański Król jest Bogiem na wieczność ze względu na swą na-
turę”. E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teo-
logii politycznej, tłum. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007, s. 40.

439 Por. G.  Ryś,  Kościół a państwo w średniowieczu – istota sporu, „Analecta
Cracoviensia”, 1993, tom XXV, s. 412.
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Stwierdzenie,  z/e  pan� stwo  s�redniowieczne  ro�z/niło  się  znacznie
w swoim charakterze od tego, co dzis�  definiujemy tym mianem, jest waz/ -
nym zastrzez/eniem, mającym wpływ na analizę zagadnienia władzy w s�re-
dniowieczu. Władca nie zawsze był toz/samy z kro� lem, poniewaz/  pan� -
stwa narodowe nabrały znaczenia dopiero w XIII wieku. Istotną pozycję
miały  rody  arystokratyczne  czy  panowie  poszczego� lnych  terytorio� w,
włas�cicielem  niemałych  majątko� w  ziemskich  był  takz/e  Kos�cio� ł440.
Ustro� j feudalny, choc� w zewnętrznym wymiarze dotyczył ziemi, w swej
istocie był społeczen� stwem senioralnym, zbudowanym na personalnym
charakterze zobowiązan�  i s�wiadczen� . Wyraz/ało się to w postaci drabiny
feudalnej, gdzie kaz/dy był zobowiązany do s�wiadczen�  na rzecz swego
pana, lecz ro� wniez/  mo� gł z duz/ą swobodą kształtowac� obciąz/enia wobec
swoich poddanych. W tym konteks�cie nalez/y do s�wiadczen�  o charakte-
rze podatkowym zakwalifikowac� takz/e pan� szczyznę, kto� ra była podsta-
wowym brzemieniem nieposiadającej  majątku ludnos�ci  wiejskiej.  Na
przykładzie pan� szczyzny zauwaz/yc� moz/na postępującą ewolucję w kie-
runku  obciąz/en�  podatkowych  w dzisiejszym  tego  słowa  rozumieniu,
było to związane z rozwojem systemu monetarnego441: „zwierzchnicy
feudalni na ro� z/nym poziomie (kro� lowie, ksiąz/ęta, baronowie, margra-
biowie, biskupi), będąc na ogo� ł w potrzebie posiadania goto� wki, wpro-
wadzali  innowacje mające nieoczekiwany wpływ na ewolucję ustroju
feudalnego. Chłopom dos�c�  pospolicie zamieniano, przynajmniej w za-
chodniej częs�ci  Europy,  pan� szczyznę na czynsz dzierz/awny w pienią-
dzu, co czyniło ich nominalnie wolnymi, a przy okazji przyczyniało się
do ich osobistego zainteresowania wzrostem produkcji rolnej”442.

440 Dochody Kościoła miały podwójną naturę. Do dochodów świeckich należy
zaliczyć podatki, cła grzywny, opłaty administracyjne. Do kościelnych daro-
wizny, ofiary związane z sakramentami itp. Kwestią sporną jest klasyfikacja
dziesięciny, która była uzasadniana teologicznie, ale w wielu miejscach funkcjo-
nowała jak zwykły podatek. Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny idea, konstruk-
cja i recepcja w prawie polskim. Rozprawa doktorska, Warszawa 2015, s. 21.

441 Historycznie w pierwszej kolejności formę pieniężną przybrały opłaty trans-
portowe, następnie podatki miejskie, na końcu ludności wiejskiej. Por. Ł. Żu-
rek, Polityka fiskalna i monetarna zakonu krzyżackiego, „Zeszyty Naukowe.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 2012, nr 879, s. 85.

442 J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, Warszawa
2009, s. 182.
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Co do zasady podatki  były akceptowane jako częs�c�  porządku
s�wiata stworzonego przez Boga. Dokumenty Kos�cioła oraz teologowie
wzywali do posłuszen� stwa władzy, podkres� lając, z/e co nalez/y do cesa-
rza, nalez/y mu oddac�. Uznanie dla roli władzy towarzyszy zazwyczaj za-
strzez/enie, z/e władcy występującemu przeciw Boz/emu porządkowi, po-
słuszen� stwa moz/na odmo� wic�, gdyz/  stawia się w miejscu Boga: „nie na-
lez/y przeciwstawiac�  się w tym, co Bo� g nakazuje im wykonywac�, a mia-
nowicie w daninach i tego rodzaju. – Jes� liby zas�  jakis�  władca, albo dia-
beł, nakazywał cos� , albo radził przeciwko Bogu, wtedy trzeba się opie-
rac�”443. S5w. Tomasz opisuje władzę niesprawiedliwą jako bunt nie tylko
przeciw Bogu,  lecz przeciwko dobru wspo� lnemu, uosabianemu przez
całe społeczen� stwo. Uznaje, z/e sprzeciw wobec takiej władzy jest mo-
ralnie usprawiedliwiony,  lecz przestrzega,  aby społeczen� stwo nie po-
niosło więcej strat niz/  korzys�ci444.

S5 redniowieczne spojrzenie na podatki było nacechowane reali-
zmem. Z jednej strony przyznawano władcy prawo pobierania podat-
ko� w, z drugiej starano się nakres� lic� jego granice. W pierwszej kolejnos�ci
z�ro� dłem dochodo� w powinny byc�  majątki kro� lewskie, podatki dopiero
wtedy, gdy s�rodki własne są niewystarczające. Najgorszą sytuacją było-
by zaciąganie poz/yczek przez kro� la, kto� re powodowałoby jego uzalez/ -
nienie od innych. 

Tomasz z Akwinu podkres� lał, z/e władca ma prawo pobierac� po-
datki jako wynagrodzenie za swoją słuz/bę: „Poniewaz/  więc nasi ksiąz/ę-
ta, sprawując władzę, wykonują słuz/bę Boz/ą, powinni pobierac� podatki
od ludu jako opłatę za swoją słuz/bę”. Swoją pozycję naduz/ywają wtedy,
gdy ich celem nie jest troska o poddanych, lecz chęc�  pozbawienia ich
majątku. W kolejnym zdaniu komentarza Listu do Rzymian zawarł trzy
warunki, kto� re po� z�niej przyczyniły się do sformułowania zasad podat-
kowych: pobo� r musi odbywac� się na podstawie obowiązującego prawa,
bez uz/ycia siły oraz nie przekraczac� moz/liwos�ci finansowych poddanych.

443 Piotr Lombard,  Cztery księgi sentencji,  Księga II,44, tłum. J.  Wojtkowski,
Olsztyn 2013, s. 547.

444 Por. Salij J., Chrześcijanie wobec władzy, „Idziemy”, 2012, nr 46, s. 17. 
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Jes� li nie są spełnione, podatek staje się „rabunkiem”445. Podobne stwier-
dzenie zawarł w swoim najwaz/niejszym dziele „Sumie Teologii”, wspo-
minając o podatkach w quaestiones  o kradziez/y  i rozboju.  Niestety
s�w. Tomasz nie przedstawił całos�ciowej analizy natury podatku, przepro-
wadzając rozwaz/ania jedynie w odniesieniu do zagadnienia przymusu.

Akwinata,  zgodnie z metodą scholastyczną,  stawia tezy doty-
czące dopuszczalnos�ci  uz/ycia gwałtu w przypadku łupo� w wojennych,
rabunku niewiernych oraz poboru podatko� w: „Władcy ziemscy wycią-
gają wiele rzeczy od swych poddanych przy pomocy gwałtu, a to jest
istotą rabunku. Cięz/kim zas�  oskarz/eniem byłoby twierdzic�, z/e przez to
grzeszą,  gdyz/  wo� wczas prawie wszystkich władco� w nalez/ałoby potę-
pic�”446. W odpowiedzi podkres� la, z/e władcy stoją na straz/y sprawiedli-
wos�ci i w okres� lonych sytuacjach mogą stosowac� przymus. „Gdy władca
z/ąda od poddanych tego, co mu się zgodnie z sprawiedliwos�ci nalez/y
dla zachowania dobra wspo� lnoty, rabunek nie zachodzi,  nawet gdyby
uz/ył przemocy”. Tak więc kryterium oceny postępowania jest sprawie-
dliwos�c�, co jeszcze mocniej wybrzmiewa w zdaniu o niesprawiedliwo-
s�ci:  „Jes� li  natomiast  władca  wydzierałby  cos�  poddanym  przemocą
wbrew sprawiedliwos�ci,  popełniłby  rabunek  i łotrostwo”.  Oczywis�cie
nie znajduje to usprawiedliwienia moralnego, „tacy władcy są zobowią-
zani do zwrotu, podobnie jak łotrzy. Grzeszy zas�  tym cięz/ej od łotro� w,
im  niebezpieczniej  i powszechniej  działają  przeciw  sprawiedliwos�ci
społecznej, kto� rej powinni byc� stro� z/ami”.

Powiązanie godziwos�ci pobierania podatko� w ze sprawiedliwo-
s�cią nastręcza kolejnych trudnos�ci w interpretacji stanowiska s�w. To-
masza. Relacje między pan� stwem i obywatelem reguluje w pierwszym
rzędzie  sprawiedliwos�c�  legalna,  kto� ra  kieruje  podporządkowaniem

445 „Władcy mogą dwojako grzeszyć przy ich ściąganiu. Po pierwsze, jeżeli nie
troszczą się o korzyść ludu, ale zmierzają tylko do tego, żeby splądrować ma-
jątki poddanych. (...) Po wtóre, jeżeli nie zważając na ustalone prawo, które
stanowi jakby umowę pomiędzy królem i ludem, gwałtem i ponad możliwości
ludu dokonują rabunku”. Tomasz z Akwinu, Wykład…, dz. cyt., s. 203.

446 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Tom 18, II-II,66.8, tłum. F. W. Bednar-
ski, Londyn 1970, s. 142–144.
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członko� w społeczen� stwa447. Jednostka jako częs�c� przynalez/y do całos�ci,
kto� rą jest społecznos�c�. Z tego względu dobro jednostki jest przyporząd-
kowane dobru ogo� lnemu. Nazywa się ją legalną, poniewaz/  prawo pod-
porządkowuje  czynnos�ci  wszelkich  cno� t  dobru  wspo� lnemu.  Celem
sprawiedliwos�ci  jest  umoz/liwienie  dalszego rozwoju społecznos�ci  ku
wyz/szym  wartos�ciom,  „przechodzimy  więc  od  zwykłej  wymiany
w dziedzinie tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe – co zdawało się
sugerowac� uz/ycie słowa jako cechy wyro� z/niającej człowieka – do zgod-
nos�ci wszystkich członko� w pan� stwa co do tych do� br, kto� re są im wspo� l-
ne”. Podmiotem sprawiedliwos�ci legalnej jest władza, kto� ra wydaje roz-
porządzenia. „Moz/na więc powiedziec�,  z/e ten typ sprawiedliwos�ci za-
wiera uprawnienia  pan� stwa jako całos�ci  względem swych obywateli,
mocą kto� rych moz/e się ono domagac�  od nich tego wszystkiego, co ko-
nieczne jest dla jego dobra ogo� lnego”448. W ten sposo� b rozwaz/ania doty-
czące  sprawiedliwos�ci  powracają  do  punktu  wyjs�cia,  czyli  koncepcji
władzy,  wzbogacone  o wyraz�nie  wskazany  cel,  kto� rym  jest  dobro
wspo� lne.  „Pan� stwo  w tym  sensie  jest  wspo� lnotą  naturalną,  iz/  pełni
funkcję  czynnika  porządkującego,  podtrzymującego  istniejące  więzi
i wytwarzającego  nowe.  W planie  aksjologicznym  jest  funkcjonalnie
podporządkowane realizacji celu ponadjednostkowego – dobra wspo� l-
nego. W perspektywie eschatologicznej i teologicznej jest niezbędnym
warunkiem osiągnięcia cnoty i szczęs�cia wiecznego”449. Sprawiedliwos�c�
legalna  niekiedy  była  utoz/samiana  ze  sprawiedliwos�cią  społeczną450.
Teolog i filozof dominikan� ski kard. Kajetan w komentarzu do  Summy

447 Por. S. Lis, Kategorie sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu, „Re-
sovia Sacra”, 1996, nr 3, s. 233.

448 Tamże, s. 225.
449 M. Kuniński, W poszukiwaniu idealnego ustroju, w: Państwo jako wyzwa-

nie, red. A. Rzegocki, Kraków 2000, s. 46.
450 U Tomasza nie można mówić o takiej tożsamości. Sprawiedliwość społeczną

rozumie  znacznie  szerzej  i określa  ją  mianem cnoty:  „cnota  ta  występuje
głównie i jakby w sposób nadrzędny w naczelnej władzy, w poddanych zaś
w sposób jakby drugorzędny oraz usługowy. Każdą jednak cnotę można na-
zwać  sprawiedliwością społeczną,  w miarę jak  tan będąc  cnotą szczególną
w swej istocie, ogólną zaś w swej mocy, zwraca każdą cnotę ku dobru wspól-
nemu. W tym znaczeniu sprawiedliwość społeczna w istocie swej utożsamia
się z każdą cnotą”, Tomasz z Akwinu, Suma…, II-II,58.6, dz. cyt., s. 38.
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podkres� lał,  z/e  do  jej  istoty nalez/y  dobro wspo� lne,  kto� re  wymaga od
obywateli respektowania wymogo� w sprawiedliwos�ci451.

W przeciwnym kierunku działa sprawiedliwos�c�  rozdzielcza,
kto� rej  zadaniem jest  „skierowanie  do� br  wspo� lnych  do  poszczego� l-
nych  oso� b,  przez  nalez/ny  podział  tych do� br”452.  Sprawiedliwos� c�  ta
ma na celu dobro jednostki,  jej  zadaniem jest rozdzielenie tego, co
wspo� lne  według  pewnej  proporcjonalnos�ci.  Przedmiotem tej  spra-
wiedliwos�ci jest uprawnienie (ius), kto� rego podstawą jest prawo na-
turalne.  Ma ono charakter obiektywny, a uprawnienie subiektywne
nie moz/e byc�  tym zasadniczym453. Sprawiedliwos� c�  rozdzielcza odno-
si się do przywilejo� w, nie do obciąz/en� , adekwatna jest do analizy re-
dystrybucji w społeczen� stwie, a nie obciąz/en�  jako takich454.

W  rozwaz/aniach  dotyczących  oceny  opodatkowania  nalez/y
sprawiedliwos�c�  postrzegac�  szeroko, w ro� z/nych jej kontekstach. Toma-
szowa koncepcja sprawiedliwos�ci stanowi punkt wyjs�cia wszelkich roz-
waz/an�  w tej dziedzinie, choc� nalez/y zauwaz/yc�, z/e „nie została w sposo� b
dostateczny powiązana z problematyką gospodarczo-społeczną i poli-
tyczną”455.  Pomocą w ocenie konkretnych zagadnien�  będzie us�wiado-
mienie sobie, z/e sprawiedliwos�c�  łączy się s�cis� le z roztropnos�cią, ponie-
waz/  „wola człowieka działającego politycznie ma sięgac� nieustannie po
pomoc rozumu. To dopiero pozwoli zachowac�  się sprawiedliwie w da-
nej, konkretnej sytuacji politycznej”456. 

451 Por. S. Kowalczyk, Sprawiedliwość w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: W służ-
bie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa, red. P. Góral-
czyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 294.

452 Tomasz z Akwinu, Suma..., II-II,61.1, dz. cyt., s. 72.
453 Por. S. Lis, Kategorie…, dz. cyt., s. 226.
454 Podział sprawiedliwości pochodzi od Arystotelesa i na przestrzeni wieków był

przez filozofów różnie interpretowany. Współcześnie na przykład John Rawls
odnosi sprawiedliwość rozdzielczą do wszystkich relacji między obywatelem
a państwem, także do ciężarów spoczywających na jednostce. Por. J.  Rawls,
Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warsza-
wa 1994, s. 383–384.

455 S.  Kowalczyk,  Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lu-
blin 1998, s. 47.
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Nagrodą władcy jest sława i czes�c�. „Kiedy zas�  władcy tego nie
wystarcza, staje się tyranem”457, co w okres�lonych okolicznos�ciach do-
puszcza  nieposłuszen� stwo,  tak  aby  bardziej  słuchac�  Boga  niz/  ludzi.
Sprzeciw ma na celu restytucję ładu społecznego, Boz/ej sprawiedliwo-
s�ci i przywro� ceniu władzy ziemskiej jej włas�ciwego wymiaru moralne-
go, boskiej legitymacji. Nie nalez/y sądzic�, z/e w takim wypadku społecz-
nos�c�  dopuszcza się naduz/ycia, tyran „Zasłuz/ył bowiem sobie na to, aby
poddani nie dochowali mu układu, gdyz/  w rządach społecznos�cią nie
postępował wiernie, jak tego wymaga urząd kro� lewski”458. Doprecyzo-
wuje swoją koncepcję stwierdzeniem, z/e „przeciwko okrucien� stwu ty-
rano� w powinno się  występowac�  nie na podstawie prywatnego prze-
s�wiadczenia, ale publicznego autorytetu”459, w pierwszej kolejnos�ci poprzez
odwołanie do władzy wyz/szej. Akwinata w swojej analizie dopuszczał
zaistnienie sytuacji odwrotnej: takz/e większos�c�  moz/e dopus�cic�  się nie-
wiernos�ci  przyjętemu  układowi.  Wtedy  powinna  zostac�  pozbawiona
uprawnien�  do władania na rzecz jednego czy grupy oso� b, kto� re będą
chciały dochowac�  wiernos�ci  prawu i zawartym paktom460.  „Słusznos�c�
bądz�  niesłusznos�c�  danych  rządo� w  zalez/y  od  stopnia  realizowanego
przez nie dobra wspo� lnego, a to z kolei oznacza większą lub mniejszą
sprawiedliwos�c� bądz�  jej brak”461.

Priorytet spraw duchowych nad ziemskimi pozwalał hierarchicz-
ny porządek s�wiata interpretowac�  w ten sposo� b, z/e władza duchowna

456 A.  Machowski,  Teologia  polityczna  św.  Tomasza  z Akwinu.  Antropolo-
giczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, s. 201.

457 Tomasz z Akwinu, Wykład listu…, dz. cyt., s. 202. Tomasz tłumaczy, że oczy-
wiście to nie chwała jest celem króla, lecz przy ludzkiej słabości lepiej jest, by
na tym poprzestawał, niżby miał szukać rozkoszy i bogactwa. Poszukiwanie
chwały samo w sobie jest słabością, lecz „naznaczone jest jakimś śladem cno-
ty”, ponieważ szuka się uznania u dobrych. Tomasz z Akwinu, O władzy (De
regno), Księga I.7, w: Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, War-
szawa 2001, s. 33.

458 Tomasz z Akwinu, O władzy (De regno), Księga I.6, dz. cyt., s. 29.
459 Tamże, s. 29.
460 „Kiedy mianowicie lud plebejuszy dzięki potędze tłumu uciska bogatych, cały

lud jest jakby jednym tyranem”. Tamże, Księga I.1, s. 18.
461 A. Machowski, Teologia polityczna…, dz. cyt., s. 264.
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ma pierwszen� stwo przed władzą s�wiecką. Jak pokazała historia, nie był
to spo� r teoretyczny, lecz dochodziło do bardzo konkretnych napięc� mię-
dzy kro� lem a papiez/em, czego najbardziej znanym przykładem jest spo� r
o inwestyturę pomiędzy Henrykiem IV a papiez/em Grzegorzem VII. Nie
inaczej  było  na  płaszczyz�nie  podatkowej,  władcy  chcieli  na  Kos�cio� ł
wpływac�  poprzez  nakładane  podatki  oraz  nadawane  przywileje.  Ko-
s�ciołowi – jak kaz/demu podatnikowi – bardziej podobały się te drugie.
S5w. Tomasz argumentował, z/e uzasadnia je „słusznos�c�  naturalna. Totez/
nawet u pogan ci, kto� rzy oddawali się sprawom boskim, zwolnieni byli
od podatko� w. (...) Oto� z/  jest to dlatego czyms�  sprawiedliwym, z/e podob-
nie jak kro� lowie troszczą się o dobro społeczne w zakresie do� br docze-
snych, tak samo słudzy Boz/y – w zakresie do� br duchowych. I włas�nie
przez to, z/e słuz/ą Bogu w tym co duchowe, wynagradzają kro� lowi jego
trud dla ich pokoju”462. 

Drugą płaszczyzną konfliktu były podatki pobierane przez Ko-
s�cio� ł,  rozciągający  swoje  panowanie  na  znacznych  obszarach  ziemi.
Jako włas�ciciel kształtował obciąz/enia według własnych kryterio� w, co
nie zawsze spotykało się z aprobatą. Jednoczes�nie bardzo często dany
klasztor lub kos�cio� ł pozostawał pod kuratelą fundatora, co utrudniało
rozstrzygnięcie sporu pierwszen� stwa władzy s�wieckiej  i duchowej463.
Tak więc na gruncie lokalnym toczył się spo� r o dziesięcinę, kto� rej pobo� r
prowadził często do konflikto� w z panami s�wieckimi, kto� rzy uwaz/ali się
za  włas�cicieli  ziem  wraz  ze  stojącymi  na  tych  gruntach  kos�ciołami,
z tego tytułu przypisywali sobie prawo do poboru dziesięciny i przeka-
zywanie jej częs�ci Kos�ciołowi wedle własnego uznania464.  Teologowie
uzasadniali, z/ e opłata ta nalez/y się Kos�ciołowi z samej jego natury:

462 Tomasz z Akwinu, Wykład listu…, dz. cyt., s. 203.
463 „Opiekunem  klasztoru  niejako  z urzędu  był  król.  Świadomość  tego  mieli

przedstawiciele elity władzy (...) Bracia zakonni też mieli świadomość opieki
królewskiej.  Dominikanie  lwowscy nazywali  Zygmunta Starego panem, oj-
cem i opiekunem najłaskawszym”. Z.  Zyglewski,  Tutor – opiekun klasztoru
w Koronie w XV i XVI wieku,  w:  Klasztor w państwie średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław – Opole –
Warszawa 2005, s. 125.

464 Por. W.  Abraham, O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studium z dziejów
prawa kościelnego w Polsce, „Biblioteka Warszawska”, 1891, t. IV, s. 150.
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1) Wszystko na s�wiecie jest stworzone przez Boga, wszystkie ziemskie
dobra nalez/ą więc do Niego. 2) Wszystkie dobra nalez/ą do papiez/a jako
wyznaczonego przez Chrystusa przedstawiciela w s�wiecie doczesnym.
3) Włas�cicielem tych do� br jest Kos�cio� ł jako Boz/a wspo� lnota. 4) Wszyst-
kie dobra nalez/ą do ubogich, a przez to do Kos�cioła, kto� rego misją jest
wspieranie ubogich. 5) Poszczego� lne dobra są własnos�cią instytucji ko-
s�cielnych, kto� re sprawują nad nimi pieczę465. Spo� r ten toczył się ws�ro� d
tych, kto� rzy dysponowali ziemią, dla poddanych miało to mniejsze zna-
czenie. E.  Kantorowicz przytacza s�redniowieczną frazę uz/ywaną przez
prawniko� w jako przysłowie: quod non capit Christus, rapit fiscus – czego
nie uchwycił Christus, bierze fiscus466.

W dokumentach Soboru Lateran� skiego III (1179 r.) i Lateran� skie-
go IV (1215 r.) kilkakrotnie został wyraz/ony sprzeciw wobec działania
władzy s�wieckiej: „W ro� z/nych częs�ciach s�wiata rządcy, urzędnicy pan� -
stwowi oraz inni, jak się mniema, dosiadający władzę, często nakładają
na kos�cioły wielkie cięz/ary i tak bardzo je nękają uciąz/ liwymi i licznymi
podatkami, z/e pod nimi kapłan� stwo wydaje się byc� w znacznie trudniej-
szej sytuacji,  aniz/eli  pod panowaniem Faraona,  kto� ry  nie znał prawa
Boz/ego. On bowiem, wszystkich innych uczyniwszy niewolnikami, swo-
im kapłanom oraz ich majątkom pozostawił dawną wolnos�c� i przydzie-
lił im utrzymanie z pieniędzy pan� stwowych”467. Napięcie pomiędzy wła-
dzą a Kos�ciołem było tak duz/e, z/e ingerencje władzy wobec urzędo� w
czy posiadłos�ci kos�cielnych były zagroz/one najwyz/szą karą. W tym kon-
teks�cie  zostały  wymienione  takz/e  obciąz/enia  podatkowe:  „poniewaz/
zuchwałos�c� niekto� rych s�wieckich posuwa się do tego, z/e (...) nie wahają
się takz/e ciemięz/yc� podatkami i daninami zaro� wno kos�cioły, jak i ich lu-
dzi, postanawiamy, z/e ci, kto� rzy w przyszłos�ci dopuszczą się podobnych
przestępstw, zostaną ukarani anatemą”468.  W podobnym duchu utrzy-

465 Por. W. Klimiuk, Podatek…, dz. cyt., s. 22.
466 Za słowami tymi stoi oczywiście Kościół oraz król. Por. E.  H. Kantorowicz,

Dwa ciała…, dz. cyt., s. 142.
467 Sobór Lateraneński III, w: Dokumenty soborów powszechnych: tekst grecki, ła-

ciński, polski. T. 2, Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Late-
ran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 176.

468 Sobór Lateraneński III, w: tamże, s. 175.

174



mane  są  dokumenty  Soboru  Lateran� skiego IV,  kto� ry  podtrzymał  na-
uczanie  poprzedniego  soboru  i precyzował,  z/e  postanowienia  te  nie
mają  mocy  obowiązującej:  „poniewaz/  nie  ustaje  niez/yczliwos�c�  wielu
skierowana przeciwko Kos�ciołowi Boz/emu, dodajemy, z/e rozporządze-
nia oraz wyroki wydane przez takich ekskomunikowanych albo na ich
polecenie nalez/y uwaz/ac�  za pro� z/ne i daremne, jak ro� wniez/  z/e nie będą
one nigdy miały mocy prawnej”469. Zarzut dręczenia Kos�cioła podatka-
mi pojawił się takz/e w dokumencie Soboru Lyon� skiego (1245 r.), kto� ry
pozbawiał władzy cesarza Fryderyka II470.

Kontekst polityczny był powodem wydania przez papiez/a Boni-
facego VIII bulli  Clericis laicos (1296 r.),  kto� ra zabraniała duchowien� -
stwu angielskiemu i francuskiemu płacenia dziesięciny na rzecz pan� -
stwa bez zgody papiez/a. Podatki te zostały nałoz/one podczas wakansu
papiestwa przed wyborem Celestyna V, przy nieskutecznym sprzeciwie
duchowien� stwa. Tak więc działanie papiez/a miało przywro� cic�  obowią-
zywanie zasady, z/e bez zgody papiez/a nie wolno obciąz/ac�  duchowien� -
stwa  dodatkowymi  daninami.  Drugim  celem  bulli  było  ograniczenie
s�rodko� w na prowadzenie wojny pomiędzy Anglią i Francją. Postępowa-
nie Bonifacego VIII spotkało się z ostrą reakcją kro� la Francji Filipa IV
Pięknego, kto� ry uznał papieski dokument za ingerencję w wewnętrzne
sprawy  pan� stwa.  Kler  angielski,  zgodnie  z papieskim  nakazem,  po-
wstrzymał się od s�wiadczen�  na rzecz kro� la, kto� ry pod naciskiem ustąpił
i ponownie zatwierdził Wielką Kartę Wolnos�ci. Kler francuski najpierw
przestał płacic�, następnie na synodzie paryskim uchwalił petycję do pa-
piez/a z pros�bą o zgodę na opodatkowanie się dla pan� stwa, według woli
kro� lewskiej471.

Problemy z fiskusem miał ro� wniez/  kos�cio� ł prawosławny. Teofil,
arcybiskup Ochrydy (dzisiejsza Bułgaria), w kilkunastu listach odnosił
się do urzędniko� w skarbowych. Poniewaz/  miał z nimi osobiste zatargi
z powodu obrony mienia  kos�cielnego472,  a w wypowiedziach uz/ywał
kwiecistego stylu, jego opinia o nich jest jak najgorsza. Ukazuje ich jako

469 Sobór Lateraneński IV, w: tamże, s. 179.
470 Pierwszy Sobór Lyoński, w: tamże, s. 176.
471 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, tom II, Warszawa 2009, s. 136.
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okrutnych wobec duchowien� stwa i ludnos�ci, głupich, chciwych, łamią-
cych prawo. Podatnicy są wobec ich poczynan�  bezradni, bo urzędnicy
wyz/szego szczebla przysłani z Konstantynopola okazali się byc�  jeszcze
gorszymi niz/  miejscowi. Uwaz/ał, z/e s�wiadomie walczą z Kos�ciołem: „nie
moz/emy zaznac�  spokoju, tak bardzo szatan zawładnął raz na zawsze
wszystkimi [urzędnikami]  zajmującymi się skarbem pan� stwowym”473.
Sięga takz/e po mitologię, poro� wnując ich do sturękiego giganta Briareu-
sa, do harpi i hydry lernejskiej, kto� ra ciągle wzmacnia się i odradza474. 

Wyraz/ony w dokumentach soborowych sprzeciw wobec zwięk-
szania  obciąz/en�  podatkowych nie dotyczył  jedynie władzy s�wieckiej.
Kilkakrotnie zostało stwierdzone, z/e z/adne nowe podatki nie powinny
byc�  nakładane w dobrach kos�cielnych: „Zabraniamy ponadto,  aby bi-
skupi, opaci i inni pełniący funkcje przełoz/onych, nakładali na kos�cioły
nowe  podatki  lub  zwiększali  juz/  istniejące  albo  os�mielali  się  przy-
właszczac�  sobie częs�c�  tych dochodo� w i przeznaczac�  na własne potrze-
by”. Kolejne zdanie dokumentu wskazuje na motywację takiego postę-
powania, przy okazji ukazując zalez/nos�ci w ustroju o pionowej struktu-
rze społecznej: „Przełoz/eni bowiem są zobowiązani do przestrzegania
z dobrej woli tych samych wolnos�ci wobec podwładnych, kto� re chcieli-
by miec�  przestrzegane wobec siebie”475.  W dokumentach tego soboru
znajduje  się  takz/e  jeszcze  jeden  argument  chroniący  podwładnych
przed fiskalizmem: „Zabraniamy takz/e biskupom dopuszczania się uci-
sku na swoich podwładnych przez z/ądanie opłat pienięz/nych i s�ciąganie
danin.  Dopuszczamy jednak,  jez/eli  doszłoby do sytuacji  wymagającej
wielu  koniecznych  wydatko� w  i jez/eli  powo� d  byłby  oczywisty  oraz
słuszny,  iz/  mają  prawo  zaz/ądac�  od  nich  umiarkowanych  podatko� w,
zwracając się o nie z szacunkiem. Poniewaz/  Apostoł mo� wi: «Nie dzieci

472 Por. Teofilakt Ochrydzki, List 96, w:  Testimonia najdawniejszych dziejów
Słowian. Seria grecka, zeszyt 4, red. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Warsza-
wa 1997, s. 254–255.

473 Tamże, List 56, s. 222.
474 Tamże, List 55, s. 220. Por. M. J. Leszka, Poborcy podatkowi w świetle ko-

respondencji  Teofilakta,  arcybiskupa  Ochrydy,  w:  Byzantina  Europaea.
Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red.
M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, s. 363.

475 Sobór Laterański III, w: Dokumenty soborów..., dz. cyt., s. 175.
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rodzicom winny gromadzic�  majątki, lecz rodzice dzieciom», przeto wy-
daje się dalekie od miłos�ci ojcowskiej, jez/eli przełoz/eni są cięz/arem dla
swoich podwładnych, kto� rym winni są tymczasem pomoc i wsparcie we
wszystkich potrzebach, jak to czynią prawdziwi pasterze”476.

W podobny sposo� b sprzeciw wobec nowych obciąz/en�  wyraził
Sobo� r Viennen� ski (1311–1312): „biskupi diecezjalni nie pozwolą w z/a-
den sposo� b, aby wspomniani przełoz/eni(...) nakładali na nie nowe podatki
lub zwiększali juz/  istniejące; pobierali nowo nałoz/one lub stare zwięk-
szone”477. Podobne napomnienie miało zapobiegac�  samowoli w pobie-
raniu myta i było zagroz/one surową karą: „Niech nikt nie odwaz/y się
lekkomys�lnie,  bez  upowaz/nienia  ze  strony  władzy  kro� lewskiej  albo
ksiąz/ęcej, nakładac� nowych podatko� w drogowych, a takz/e s�ciągac� ich po
raz kolejny lub powiększac� juz/  obowiązujących. Jez/eli ktos�  os�mieli się ten
nakaz przekroczyc�  i upominany nie przestanie go naruszac�,  wyłączony
będzie ze wspo� lnoty chrzes�cijan� skiej dopo� ki tego nie zados�c�uczyni”478. 

Straz/nikiem  porządku  był  papiez/ ,  miał  on  pilnowac�,  aby  za-
rządcy do� br kos�cielnych nie uciskali poddanych: „Papiez/  często będzie
sprawdzał,  w jaki  sposo� b zaro� wno legaci  i zarządcy,  jak i wikariusze
oraz posiadacze włos�ci Kos�cioła rzymskiego rządzą swymi poddany-
mi i czy nie obciąz/ają ich nowymi opłatami i podatkami. Nigdy nie bę-
dzie pobłaz/ liwy, gdy dowie się o tym, z/e ktos�  nakłada na barki podda-
nych zbytnie cięz/ary lub niesprawiedliwe podatki”479. Sobo� r wydał tak-
z/e kilka przepiso� w porządkowych oraz regulujących relacje pomiędzy
ro� z/nymi podmiotami kos�cielnymi480,  kto� re miały chronic�  dochody do-
tychczasowych włas�cicieli. W przypadku gdy dotychczasowa ziemia ob-
ciąz/ona podatkiem przechodziła w ręce oso� b czy klasztoro� w cieszących
się przywilejami, piętnowane były naduz/ycia pozbawiające przychodu

476 Sobór Laterański III, w: tamże, s. 175.
477 Sobór Vienneński, w: tamże, s. 177.
478 Sobór Laterański III, w: tamże, s. 176.
479 Sobór w Bazylei, w: tamże, s. 181.
480 Por. J. W. Kowalski, Chrześcijaństwo. Średniowiecze XI-XV wiek, Warszawa

1985, s. 18–19.
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dotychczasowych beneficjento� w481. Jednym ze sposobo� w rozstrzygania
sporo� w było powołanie duchownych, kto� rzy mieli odpowiednie kompe-
tencje: „W celu osiągnięcia pełniejszej zgody wydelegujemy z kaz/dej pro-
wincji dwo� ch przełoz/onych oraz jednego z naszych lub innych duchow-
nych, dając im pełną i nieskrępowaną władzę, by w sposo� b uproszczony
i łatwy, bez hałasu i formalizmu sędziego mogli wysłuchiwac�, rozstrzygac�
lub łagodzic� pomiędzy stronami wszelkie spory i sprawy – powstałe lub
mogące  powstac�  między tym zakonem,  a kos�ciołami  i jakimikolwiek
ludz�mi Kos�cioła – związane z kos�ciołami, dziesięcinami, pierwocinami,
s�wiadczeniami oraz kaz/dą inną rzeczą i uprawnieniami(...)”482. 

Nauczanie soboro� w co do zasady nie pozwalało na nakładanie
nowych podatko� w, niemniej dopuszczało wyjątki, zwracając uwagę na
ich umiarkowanie. Nowy podatek został nałoz/ony na Soborze Lateran� -
skim IV w związku z wyprawami krzyz/owymi (5% przez trzy lata)483.
Ojcowie soborowi chcieli  w ten sposo� b zapewnic�  zwierzchnikom ko-
s�cielnym i całemu duchowien� stwu „udział w zasłudze i nagrodzie”. Dla
tych, kto� rzy byliby odporni na tego typu argumentację, przewidziana
była kara ekskomuniki484. Ci, kto� rzy udawali się na wyprawę, byli zwol-
nieni ze wszystkich obciąz/en� , a ich majątek miał byc� objęty ochroną485.

Przed  utratą  wpływo� w  podatkowych  miały  chronic�  przepisy
szczego� łowe, kto� re na przykład wyjas�niały, z/e dziesięcina powinna byc�
płacona przed innymi podatkami i obliczana od całos�ci zbioro� w. Pro� by
umniejszania  jej  zostały  uznane  za  działanie  niemoralne:  „Niekto� rzy
jednak ze zbytniej chciwos�ci usiłują oszukiwac�  w płaceniu dziesięciny,
odliczając ze z/niw i pierwocin czynsze oraz podatki, kto� re czasem nie

481 Por. Sobór Laterański IV, w:  Dokumenty soborów..., dz. cyt., s.  179., Sobór
Vienneński, w: tamże, s. 178.

482 Sobór Vienneński, w: tamże, s. 177.
483 Sobór Laterański IV, w: tamże, s. 180.
484 Sobór Laterański IV, w: tamże, s. 180.
485 „Krzyżowcy – zwłaszcza że wyruszą w czasie niewiele przekraczającym jeden

rok – zwolnieni będą z kolekty, podatków oraz innych obciążeń, a ich osoby
oraz dobra, po przyjęciu krzyża, bierzemy pod opiekę świętego Piotra oraz
naszą”. Sobór Laterański IV, w: tamże, s. 180.
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są uwzględniane przy płaceniu dziesięciny”486. W szczego� łowy sposo� b
pobieranie dziesięciny regulowały statuty ustanawiane na synodach lo-
kalnych, w Polsce miało to miejsce na zwołanym przez biskupa Toma-
sza I synodzie we Wrocławiu w 1256 roku. Na uwagę zwraca surowa
norma  karna:  „synod  nakazał  duchownym parafialnym podczas  nie-
dzielnych mszy, w okresie od lipca do połowy sierpnia, przy biciu dzwo-
no�w i zgaszonych s�wiecach ogłaszanie ekskomuniki nałoz/onej na osoby,
kto� re zdecydowałyby się dokonywac� oszustw przy płaceniu dziesięcin”487.
Dotyczyło to takz/e tych, kto� rzy uniemoz/ liwiali płacenie daniny swoim
poddanym czy podejmowali pro� bę przekupstwa. Kolejny synod zagroził
ekskomuniką tym duchownym, kto� rzy nie ogłaszaliby informacji o oso-
bach  ekskomunikowanych  z powodu  niepłacenia  dziesięciny.  Na  po-
czątku XV wieku opo� r szlachty był juz/  tak duz/y, z/e sankcje przestawały
byc�  skuteczne,  coraz częs�ciej  dochodziło do układo� w z biskupami.  Na
zjez�dzie szlachty i duchowien� stwa w 1434 roku osiągnięto kompromis
okres�lany jako Laudum Vartense, a na synodzie w Krakowie w 1436 roku
zagroz/ono ekskomuniką tym duchownym, kto� rzy pobieraliby dziesięciny
bez tytułu prawnego. Ponadto zliberalizowano podejs�cie do tych, kto� rzy
nie  oddawali  dziesięciny,  duchowni  zostali  zobowiązani  do  udzielania
rozgrzeszenia ro� wniez/  z tego grzechu488.

Przemiany religijne i społeczne XIII wieku oraz szczego� lnie in-
tensywny rozwo� j gospodarczy zaowocował w mys�li scholastycznej co-
raz powaz/niejszymi opracowaniami zagadnien�  ekonomicznych, zwłasz-
cza w odniesieniu do lichwy, sprawiedliwej ceny oraz pracy ludzkiej489.
Na ten czas niekto� rzy datują powstanie ekonomii490, choc�  „Nie nalez/y
jednak zapominac�  o fundamentalnych ro� z/nicach, jakie dzielą nas od

486 Sobór Laterański IV, w: tamże, s. 179.
487 W. Zarosa, Dziesięcina w ustawodawstwie polskich synodów diecezjalnych

w XIII-XV wieku, „Saeculum Christianum”, 2015, t. XXII, s. 58.
488 Tamże, s. 63.
489 Średniowiecznych teologów zajmujących się zagadnieniami ekonomicznymi

przedstawia M.  Bukała,  Etyka przedsiębiorczości w późnośredniowiecznej
scholastyce – wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia”, 2009, nr 149,
s. 112–115.

490 Por. J.  Le Goff,  W poszukiwaniu średniowiecza, tłum. M.  Żurowska, War-
szawa 2005, s. 79–84.
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badanej  epoki.  W ujęciu  klasycznej  ekonomii  stosowany  jest  model
homo oeconomicus, kto� rego działania i wybory rządzą się specyficznymi
regułami  dotyczącymi  sfery  gospodarczej.  W kulturze  scholastyko� w
homo oeconomicus nie istnieje – w ich ujęciu działania człowieka poj-
mowane są zawsze w sposo� b integralny. Przykładowo, w Summie teolo-
gii Tomasza z Akwinu zysk kupiecki jest traktowany z odniesieniem do
ro� z/nych aspekto� w z/ycia kupca, obowiązko� w wobec rodziny, własnego
kraju”491.  W historii  mys� li  ekonomicznej  swoje miejsce znalez� li  takz/e
po� z�ni scholastycy hiszpan� scy skupieni woko� ł uniwersytetu w Salaman-
ce492,  kto� rych  czołowym  przedstawicielem  był  Francisco  de  Vitoria
(1485–1546). J.  Schumpeter okres� lił ich mianem pierwszych prawdzi-
wych ekonomisto� w493.  Mys� l  tej  szkoły cechowała się  nastawieniem –
uz/ywając  języka  wspo� łczesnego  –  wolnorynkowym,  odwołuje  się  do
niej austriacka szkoła ekonomii. Ws�ro� d poruszanych zagadnien�  znajdo-
wała się takz/e problematyka podatkowa.

Scholastycy  hiszpan� scy  dostrzegali  koniecznos�c�  istnienia  po-
datko� w, lecz zwracali uwagę na niero� wne cięz/ary i zbyt duz/ą wysokos�c�.
W tym upatrywano przyczynę spadku przedsiębiorczos�ci i pogłębiają-
cej się biedy. Zgoda będzie panowała w takim kraju, gdzie nikt nie bę-
dzie się bał podatko� w, słuz/y temu opodatkowanie zgodne z prawami
natury i rozumu oraz rozdysponowywanie ich z korzys�cią dla całej spo-
łecznos�ci. Zauwaz/yli ponadto, z/e ukrytą formą podatku jest inflacja po-
wstająca na skutek „psucia pieniądza”. Zjawisko to polegało na zmniej-
szaniu w monecie zawartos�ci szlachetnego kruszcu, przez co jej siła na-
bywcza słabła.  Malało  takz/e  zaufanie  poddanych do władcy.  Juan de
Mariana (1536–1624), znany z radykalnych poglądo� w w kwestii finan-
so� w publicznych, uwaz/ał, z/e manipulacje walutą są bezprawnym i nik-
czemnym  rabunkiem  poddanych  słuz/ącym  pozyskaniu  dodatkowych

491 M. Bukała, Etyka przedsiębiorczości…, dz. cyt., s. 108.
492 Określenie to jest w znacznym stopniu umowne, ponieważ nie wszyscy byli

związani z tym uniwersytetem. Łączyły ich podejmowane tematy i podobień-
stwo poglądów. Działalność prowadzili w XVI wieku, lecz ze względu na sto-
sowaną metodę scholastyczną przypisuje się ich jeszcze do średniowiecza.

493 Por. R.  Muñoz de Juana,  Moralność scholastyczna i narodziny ekonomii.
Myśl Martina de Azpilcuety, „Pieniądze i Więź”, 2003, nr 2(19), s. 9.
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dochodo� w dla  skarbca494.  Przestrzegał przed deficytem budz/etowym,
poniewaz/  „jes�li  wydatki Korony wzrastają przewyz/szając podatki,  zło
będzie nieuniknione. Bowiem konieczne będzie codzienne zwiększanie
podatko� w. Spowoduje to zaniepokojenie i irytację obywateli, w wyniku
czego nie będą oni słuchac�  kro� lewskich polecen� ”495.  Domingo de Soto
przestrzegał, aby ksiąz/ę nie korzystał z pieniędzy zebranych z podat-
ko� w na wydatki,  kto� re nie są potrzebne dla wspo� lnego dobra.  Pedro
Fernandez  Navarette  (1564–1632)  pos�więcił  finansom  publicznym
duz/ą częs�c�  swojego dzieła  Conservacion de monarquías zawierającego
rady dla monarchii.  Uwaz/ał,  z/e  powaz/nym problemem Hiszpanii  jest
emigracja  spowodowana wysokimi  podatkami.  Podatki  obniz/ają pro-
duktywnos�c�,  poniewaz/  ludzie wolą porzucic�  swą ziemię,  aby uniknąc�
sankcji.  Krytykował ogromną liczbę z/yjących z funduszy publicznych,
kto� rzy jak harpie wysysają kro� lewskie bogactwo. Obniz/anie podatko� w
powinno się rozpoczynac�  od zmniejszenia wydatko� w dworu.  Odnio� sł
się  takz/e  do  problemu sprawiedliwos�ci  prawa:  „Sprawiedliwe  prawo
podatkowe musi wpierw spełniac� wymo� g jakiegokolwiek sprawiedliwe-
go prawa. Dodatkowo musi ono byc� skonfrontowane z innymi rodzajami
zobowiązan� , związanych z potrzebami (czy istnieje uzasadniona koniecz-
nos�c�  dla nowych praw podatkowych?), okolicznos�ciami (czy to jest wła-
s�ciwy moment, aby nakładac�  nowe podatki?), formą (czy proponowane
podatki są proporcjonalne i wyro� wnane?) oraz poziomem (czy propono-
wane podatki są umiarkowane czy nadmierne?)”496.

Analiza teksto�w s�redniowiecznych dotyczących etyki z/ycia gospo-
darczego pozwala na stwierdzenie, z/e moralnos�c�  podatkowa nie była te-
matem znajdującym się w centrum zainteresowania. Bodaj najwięcej kon-
trowersji budziła lichwa, do waz/nych temato�w nalez/ała ro�wniez/  etyka ku-
piecka i problem sprawiedliwej ceny, wynikające z nieufnos�ci Kos�cioła wo-
bec handlu. Podnoszono takz/e tematyki pracy, dowartos�ciowując jej zna-
czenie moralne. Do s�wiadomos�ci powszechnej przebijał się postulat do-
494 K. Kostro, Myśl ekonomiczna późnych scholastyków, „Ekonomia”, 2006, nr 14,

s. 158.
495 J. de Mariana, cyt.  za: A.  Chafuen,  Chrześcijanie za wolnością.  Ekonomia

późnoscholastyczna, tłum. K. i K. Koehlerowie, Kraków 2002, s. 74.
496 Tamże, s. 83.
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brego traktowania niewolniko� w i poddanych497. Temat obciąz/en�  podatko-
wych nie budził większych kontrowersji,  poniewaz/  był mocno wpisany
w s�redniowieczną koncepcję społeczen� stwa feudalnego.  Oczywis�cie po-
datnicy – jak to mają w zwyczaju – ro�wniez/  i w tym okresie wyraz/ali swoje
niezadowolenie z wysokos�ci obciąz/en�  i sposobu poboru podatko�w. Naj-
waz/niejsze kwestie sporne były pochodną narastającego napięcia między
władzą s�wiecką a duchowną w sporze o pierwszen� stwo. 

4. Istotne nurty nauczania nowożytnego Kościoła 

na temat podatku

Spos�ro� d wspo� łczesnych doktrynalnych wypowiedzi Kos�cioła na
temat podatko� w najdonios�lejsze znaczenie ma punkt 2240 z Katechizmu
Kos�cioła Katolickiego (1992 r.), kto� ry mo� wi o obowiązku podatkowym
jako o obowiązku moralnym: „Uległos�c�  wobec władzy i wspo� łodpowie-
dzialnos�c� za dobro wspo� lne wymagają z moralnego punktu widzenia pła-
cenia  podatko� w”.  Zagadnienie  to  poruszono  w konteks�cie  czwartego
przykazania, gdzie przedstawione jest nauczanie Kos�cioła odnoszące się
do władzy pan� stwowej  i obowiązko� w obywatelskich.  W uzasadnieniu
stwierdzenia przywołane są słowa s�w. Pawła o posłuszen� stwie władzy
(Rz 13,7) oraz z Listu do Diogneta starochrzes�cijan� skiego autora: „Chrze-
s�cijanie (...) mieszkają we własnej ojczyz�nie, ale jako pielgrzymi. Podej-
mują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkie-
go jak cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym z/yciem prze-
kraczają prawa. Bo� g wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, z/e nie wolno
go opus�cic�”498. Zatem uzasadnieniem obowiązku moralnego płacenia po-
datko� w jest troska o dobro wspo� lne oraz posłuszen� stwo władzy. 

Dla chrzes�cijanina moralny obowiązek posłuszen� stwa władzy
wynika  z teologicznej  koncepcji  s�wiata.  Panem  całego  wszechs�wiata
jest Bo� g i On stworzył człowieka jako istotę społeczną, przeznaczył go
do bycia z drugim. W sposo� b naturalny człowiek tworzy ro� z/nego rodzaju
497 Por. M. Bukała, Etyka ekonomiczna średniowiecza, „Etyka”, 2004, nr 37, s. 91.
498 Do Diogneta, 5,5.10; 6,10, w: Pierwsi świadkowie..., dz. cyt., s. 364–366. 
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wspo� lnoty, w tym takz/e wspo� lnotę pan� stwową, kto� ra nie moz/e obyc� się
bez jakies�  formy władzy. Władza jako funkcja jest więc zgodna z zamy-
słem  Boga,  porządkowi  s�wiata  ustalonemu  przez  Boga  odpowiada
„poddanie się ustanowionej władzy nie w sposo� b bierny, lecz ze wzglę-
du na sumienie”499. Nie oznacza to, z/e kaz/dy władca jest z Boz/ego „mia-
nowania”, o czym dobitnie zas�wiadcza Apokalipsa s�w. Jana, ukazująca
walkę władzy z Bogiem i Kos�ciołem. Z teologicznego uzasadnienia wła-
dzy  pan� stwowej  wynika  ro� wniez/  obowiązek  zachowania  wobec  niej
pewnego dystansu, kto� ry nie oznacza jednak nieposłuszen� stwa. Chrze-
s�cijanie są przekonani, z/e ich ojczyzna jest w niebie, a sprawy doczesne
mają charakter przemijający, w tym sensie mają więc charakter drugo-
rzędny.  Władza doczesna moz/e utrudnic�  z/ycie na ziemi lub nawet je
odebrac�, ale nie jest przeszkodą w czynieniu dobra. 

Benedykt XVI, w lis�cie do Kos�cioła w Chinach, pos�rednio nawią-
zał  do  podatko� w  w konteks�cie  posłuszen� stwa  władzy  pan� stwowej.
W odniesieniu do skomplikowanej sytuacji wiernych posłusznych Stolicy
Apostolskiej zwro� cił uwagę, z/e Jezus nie chciał byc�  mesjaszem politycz-
nym, „uznawał władzę pan� stwową i jej prawa, polecając płacic�  podatek
cezarowi, ale jasno nakazał zachowywac� nadrzędne prawa Boz/e”500.

Uzasadnienie pochodzenia władzy Boz/ym planem, a nie tylko
procesami socjologicznymi czy historycznymi, powoduje nałoz/enie na
nią większej odpowiedzialnos�ci. Obowiązkiem „kierowniko� w pan� stw” –
według Leona XIII – jest zapewnienie porządku prawnego i ładu spo-
łecznego oraz sprzyjanie dobrobytowi powszechnemu i jednostkowe-
mu.  Sprzyja  temu  między  innymi  „umiarkowanie  w ustanawianiu,
a sprawiedliwos�c� w rozdzielaniu cięz/aro�w publicznych” (RN 26). Jan XXIII
ro� wniez/  podkres� la rolę zasady sprawiedliwos�ci, kto� ra wymaga, „by ob-
ciąz/enia były dostosowane do moz/liwos�ci płatniczych obywateli” (MM 131).

499 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum.
D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce 2005, nr 380.

500 Benedykt XVI,  List do biskupów, do kapłanów, do osób konsekrowanych
oraz do wiernych świeckich Kościoła Katolickiego w Chińskiej  Republice
Ludowej,  27 maja  2007,  w:  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/
letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html, wydruk z dnia
29.12.2016.
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Waz/nym uzasadnieniem istnienia podatko� w jest pojęcie dobra
wspo� lnego. Wspo� łczes�nie jest ono w katolickiej nauce społecznej definio-
wane na dwa sposoby: instrumentalnie jako „zespo� ł warunko� w, instytucji
i s�rodko� w, w kto� rych ludzie znajdują maksymalne moz/liwos�ci rozwoju
własnej osobowos�ci”, lub tez/  immanentnie jako miara doskonałos�ci wy-
znaczona człowiekowi przez naturę. Wydaje się jednak, z/e między tymi
dwoma ujęciami nie ma sprzecznos�ci, poniewaz/  „dobro wspo� lne ma cha-
rakter instrumentalny i immanentny zarazem, jako z/e odpowiednie wa-
runki z/ycia społecznego sprzyjają wytwarzaniu wartos�ci wspo� lnych, kto� -
rymi nosicielami są jednostki ludzkie, z czego wynika, iz/  najwaz/niejsze
jest połoz/enie akcentu na tzw. osobowe dobro wspo� lne; dostrzez/enie,
z/e osoby z/yjące w odpowiednich warunkach społecznych stają się «peł-
niej i szybciej» ludz�mi, wytwarzając wartos�ci wspo� lne i osiągając w ten
sposo� b własną doskonałos�c�”501. Pan� stwu przyznaje się więc więcej obo-
wiązko� w i kompetencji niz/  tylko zagwarantowanie ładu: „Zbieranie po-
datko� w i wydatki publiczne nabierają fundamentalnej wagi ekonomicz-
nej dla kaz/dej wspo� lnoty obywatelskiej i politycznej; celem, do kto� rego
winno się zdąz/ac�, jest system finanso� w publicznych, będący takz/e na-
rzędziem  rozwoju  i solidarnos�ci.  Sprawiedliwy,  skuteczny  i wydajny
system finanso� w publicznych daje dobre wyniki w dziedzinie ekonomii,
poniewaz/  wspiera  rozwo� j  zatrudnienia,  podtrzymuje  działalnos�c�
przedsiębiorczą  oraz  inicjatywy  bezdochodowe,  zwiększa  tez/  wiary-
godnos�c�  pan� stwa jako gwaranta systemo� w ochrony i ubezpieczen�  spo-
łecznych, szczego� lnie nastawionych na ochronę najsłabszych”502.

Płacenie  podatko� w  jest  uczestnictwem w zadaniach pan� stwa
i misji, kto� rą ono spełnia, oraz w tworzeniu dobra wspo� lnego. A. Dylus
stwierdza, z/e w rozwaz/aniach nad podatkami akcentuje się zwykle po-
winnos�c�, a nie zwraca się uwagi na to, z/e „płacenie podatko� w jest nie
tylko cięz/arem, obowiązkiem, ale i prawem, uprawnieniem obywateli”503.
Przypomina, z/e w staroz/ytnym Rzymie proletariusze, czyli członkowie
501 J. Koperek, Dobro wspólne, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków

2004, s. 141.
502 Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium..., dz. cyt., nr 355, s. 234.
503 A. Dylus, XI. Płać podatki! Elementy etyki podatkowej, w: Kościół i pienią-

dze, red. H. Seweryniak, Płock 1993, s. 54.
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najniz/szej  warstwy,  uwaz/ani  za  margines  społeczny,  byli  zwolnieni
z tego obowiązku. Płacenie podatko� w nobilitowało społeczne, było wy-
razem  uznania,  z/e  dana  jednostka  jest  w stanie  wnies�c�  swo� j  wkład
w dobro wspo� lne504.

Uczestnictwo obywateli  w zadaniach pan� stwa rodzi  problem,
kto� ry  nalez/y  ulokowac�  na  płaszczyz�nie  sprawiedliwos�ci  społecznej.
Chodzi o dysproporcje we wnoszonym wkładzie w dobro wspo� lne oraz
niero� wnos�ci podczas korzystania z niego. Zjawisko to s�wiadomie two-
rzone i wykorzystywane okres�la się mianem redystrybucji. Rozumie się
przez nią wszystkie działania, kto� re mają na celu modyfikację pierwot-
nego podziału do� br w społeczen� stwie. Ma ona na celu bardziej sprawie-
dliwy podział dochodu505. Redystrybucja została zaakceptowana przez
Leona XIII: „Dlatego spos�ro� d licznych i cięz/kich obowiązko� w rządu na
rzecz  dobra  wspo� lnego  pierwszym  jest  ten,  az/eby  opieką  otaczał
wszystkie na ro� wni klasy, przestrzegając s�cis�le przepiso� w sprawiedliwo-
s�ci,  zwanej  «rozdzielczą»”  (RN  27). Wspo� łczes�nie  przed  gwałtownie
wzrastającą niero� wnos�cią w społeczen� stwie, gdy „wzrastają zyski nie-
wielu oso� b, większos�c�  ludzi oddala się coraz bardziej od dobrobytu tej
szczęs� liwej mniejszos�ci” (EG 56), przestrzega papiez/  Franciszek. Ws�ro� d
przyczyn tego zjawiska wymienia między innymi „egoistyczne unikanie
płacenia podatko� w, kto� re nabrało rozmiaro� w s�wiatowych” (EG 56).

Za teologiczne uzasadnienie redystrybucji moz/na uznac�  naukę
o powszechnym przeznaczeniu do� br, s�cis� le związaną z chrzes�cijan� ską
koncepcją własnos�ci prywatnej. Człowiek nie jest Stwo� rcą i Panem rze-
czy, przeciwnie, to „do Pana nalez/y ziemia, s�wiat cały i jego mieszkan� cy”
(Ps 24,1). Bo� g przypomina Mojz/eszowi na go� rze Synaj: „ziemia nalez/y do
Mnie, a wy jestes�cie u Mnie przybyszami i osadnikami” (Kpł 25,23b)506.
Człowiek stworzony przez Boga dobra otrzymał w zarząd, ciąz/y więc
na nim odpowiedzialnos�c� za ich włas�ciwe uz/ycie. Stąd prawo własnos�ci

504 Autorka ma na myśli zapewne tributum civium Romanum, z którego rzeczy-
wiście były zwolnione pewne grupy mieszkańców, co nie znaczy, że nie doty-
czyły  ich  inne  rodzaje  podatków.  Zob.  więcej  A.  Pikulska-Radomska,  Fi-
scus…, dz. cyt., s. 43–45.

505 Por. W.  Zuziak,  Dlaczego płacić podatki?, w:  Chrześcijanin wobec. zagad-
nień społecznych, red. P. Andryszczak, Kraków 2002, s. 122. Por. RN 27.
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nie  jest  rozumiane  jako absolutne,  jest  ono pochodną daru Boga.
Według zamysłu Stwo� rcy dobra materialne mają słuz/yc�  człowiekowi,
ale nie w sposo� b indywidualistyczny, mo� wi się o powszechnym prze-
znaczeniu do� br. „Dlatego człowiek uz/ywając tych do� br powinien uwa-
z/ac� rzeczy zewnętrzne, kto� re posiada, nie tylko za własne, ale za wspo� l-
ne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły poz/ytek”
(KDK 69). Co więcej, w uz/ywaniu, a zwłaszcza dąz/eniu do do� br powi-
nien kierowac�  się umiarkowaniem. Włas�nie taka postawa samoograni-
czenia  własnych dąz/en�  moz/e  zaowocowac�  zmniejszeniem podatko� w:
„Obywatele  natomiast,  czy  to  poszczego� lni,  czy  zrzeszeni,  niech  wy-
strzegają się zaro� wno udzielania zbyt wielkich uprawnien�  władzy pan� -
stwowej, jak tez/  domagania się od niej natarczywie wygo� d i korzys�ci,
aby dzięki temu umniejszyc� cięz/ar obowiązko� w” (KDK 75).

Obowiązek dobroczynnos�ci w Pis�mie S5więtym definiowany jest
w wymiarze indywidualnym, czyli kaz/dy człowiek zobowiązany jest do
wspierania drugiego według swoich moz/ liwos�ci: „Troszczcie się o spra-
wiedliwos�c�,  wspomagajcie  ucis�nionego,  oddajcie  słusznos�c�  sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,17). Szczego� lnie zobowiązani są do
dawania jałmuz/ny bogaci, kto� rym więcej dano i od kto� rych więcej bę-
dzie wymagane (por. Łk 12,48). W tym duchu mo� wił Pius XII, gdy przy-
pominał w encyklice Quadragesimo anno: „Majętni ludzie przesurowym
nakazem zobowiązani są do jałmuz/ny, dobroczynnos�ci i szczodrobliwo-
s�ci” (QA 50). Paweł VI w encyklice  Populorum progressio przypomina,
z/e celem jest nie tylko zmniejszenie ubo� stwa czy przezwycięz/enie głodu,
ale „chodzi o umocnienie zespolenia ludzi, w kto� rym kaz/dy bez względu na
rasę, religię i narodowos�c�  mo�głby z/yc�  z/yciem prawdziwie ludzkim, wol-
nym od słuz/alczej uległos�ci nakładanej przez ludzi i przez nie dos�c� opano-
waną przyrodę; z/yciem, w kto� rym wolnos�c�  nie byłaby pustym słowem,
a biedny Łazarz mo�głby zasiąs�c� przy tym samym stole, co bogacz” (PP 47).

506 U Izraelitów można mówić o dwóch podmiotach własności. Ziemia nadana
przez Boga należy jednocześnie do konkretnej osoby, ale i do całej rodziny
(pokolenia). „Choć jednostka może utracić działkę, ród, jako podmiot posia-
dania, nie powinien dopuścić, przez wykup, by ziemia sprzedana wierzycielo-
wi została utracona na zawsze”. Por. A. Zwoliński, Nauka Biblii o własności,
„Polonia Sacra”, 2001, nr 8(52), s. 451
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Chrzes�cijan� ska dobroczynnos�c�  jest czyms�  więcej niz/  modyfika-
cją pierwotnego podziału do� br w społeczen� stwie. Dla ofiarodawcy staje
się zasługą u Boga, przyjmujący w drugim człowieku dostrzega działa-
jącego Boga, kto� ry spieszy mu z pomocą. Niesie w sobie wartos�ci wyz/ -
sze niz/  tylko materialne, wzmacnia więzi międzyludzkie. W Nowym Te-
stamencie  wyraz�niej  widac�  rys  wspo� lnotowy  dobroczynnos�ci:  Jezus
i apostołowie posiadają specjalny fundusz (por. J 13,29), w pierwszych
gminach chrzes�cijan� skich pomoc była zakrojona na taką skalę, z/e unie-
moz/liwiała nauczanie. Rozwiązaniem tego problemu było wprowadza-
nie podziału obowiązko� w i przekazanie działalnos�ci dobroczynnej wy-
branym osobom ze wspo� lnoty (por. Dz 6,1–2). Dlatego Paweł VI prosi,
aby kaz/dy w swoim sumieniu poszukał odpowiedzi, czy „goto� w jest (...)
płacic� wyz/sze podatki, z/eby władze publiczne mogły zwiększyc� wysiłek
na rzecz rozwoju?” (PP 47).

Argumentem  przeciwniko� w  zinstytucjonalizowanej  redystry-
bucji jest jej szkodliwos�c�  w pewnych obszarach i zagroz/enie patologia-
mi. Naraz/ona jest bowiem na naduz/ycia urzędniko� w, uz/ywana jako na-
rzędzie gry politycznej. Nie trafia wtedy do najbardziej potrzebujących,
lecz do silniejszych i sprytniejszych, a więc staje się niesprawiedliwo-
s�cią. „Na takim systemie korzystają tylko otrzymujący specjalną pomoc
od pan� stwa: przedwczes�ni emeryci, fałszywi rencis�ci, nieopłacalne ga-
łęzie przemysłu i rozmaici naciągacze”507. Te włas�nie powody prowadzą
do spadku zaufania obywateli  do pan� stwa i sprzeciw wobec systemu
podatkowego. Leon XIII celnie zauwaz/ał:  „Jest tez/  rzeczą jasną, z/e im
większe będą korzys�ci z tej działalnos�ci ogo� lnej [troski o dobro ogo� łu – PK],
tym mniej trzeba będzie uciekac�  się do innych sposobo� w polepszenia
losu pracowniko� w” (RN 26). Tak więc Kos�cio� ł jest s�wiadom, z/e popra-
wa sytuacji  materialnej obywateli  powinna byc�  w pierwszym rzędzie
skutkiem ogo� lnego rozwoju gospodarczego, a nie w sposo� b wybio� rczy
i uznaniowo stosowanych interwencji.

Kos�cio� ł z jednej strony docenia, z/e w wielu krajach nastąpił wy-
raz�ny postęp, najuboz/si mają zagwarantowane godziwe warunki do z/y-
cia.  Ten  wyraz  rados�ci  oraz  przypominany  obowiązek  zapewnienia

507 M. Wojciechowski, Siódme: Nie kradnij!, „Polonia Christiana”, 2009, nr 8, s. 23.
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przez społecznos�c� wszystkim jej członkom minimalnego poziomu egzy-
stencji  powoduje  w społecznym  odbiorze  przekonanie,  z/e  Kos�cio� ł
wspiera pan� stwo opiekun� cze. Nie jest to zarzut słuszny, wystarczy bo-
wiem przypomniec� bardzo waz/ne słowa Jana Pawła II, kto� ry zauwaz/ył,
z/e wiele wspo� łczesnych pan� stw zaradziło ubo� stwu i brakom niegod-
nym człowieka, ale „nie obeszło się jednak bez przesady i naduz/yc�, kto� -
re, zwłaszcza w ostatnich latach, spowodowały ostre krytyki «pan� stwa
dobrobytu»,  okres� lanego  jako  «pan� stwo  opiekun� cze».  Nieprawnos�ci
i niedostatki w pan� stwie opiekun� czym wynikają z nieodpowiedniego
rozumienia włas�ciwych pan� stwu zadan� ” (CA 48). W przypadku pan� stw
opiekun� czych  „funkcje  zastępcze”  stały  się  normą.  Przyczyniły  się
wprawdzie do wzrostu zamoz/nos�ci, ale same w sobie sprzeciwiają się
wolnos�ci gospodarczej i indywidualnej (por. CA 48). 

Systemu  tradycyjnej  opieki  socjalnej  bronił  Benedykt  XVI,
wskazując, z/e wspo� łzawodnictwo gospodarcze między pan� stwami, tak-
z/e przez obniz/anie podatko� w w celu przyciągnięciu inwestycji, powo-
duje „redukcję systemu zabezpieczenia socjalnego za cenę dąz/enia do
większych korzys�ci w zakresie konkurencji na rynku globalnym, stwa-
rzając  wielkie  zagroz/enie  dla  praw  pracowniko� w,  dla  podstawowych
praw człowieka oraz dla solidarnos�ci  rozwijanej  w tradycyjnych for-
mach pan� stwa socjalnego. Systemy zabezpieczenia społecznego mogą
utracic� zdolnos�c� pełnienia swojego zadania zaro� wno w krajach rozwija-
jących się, jak i w krajach od dawna rozwiniętych oraz w krajach ubo-
gich. Tutaj polityka bilansowa z redukcją wydatko� w na cele socjalne,
często promowana takz/e przez międzynarodowe instytucje finansowe,
moz/e pozbawic�  obywateli ochrony w obliczu zagroz/en�  dawnych i no-
wych (...). W ten sposo� b tradycyjne sieci solidarnos�ci napotykają coraz
większe przeszkody” (CV 25). Papiez/  postrzegał ten problem w szerszej
perspektywie  wspo� łczesnych  przemian  gospodarczych,  zauwaz/ał,  z/e
tego  rodzaju  działania  przyczyniają  się  do  przenoszenia  produkcji
w inne miejsca, co powoduje utratę miejsc pracy w dotychczasowych
lokalizacjach. Z drugiej strony podmioty te nie zapewniają dochodo� w
budz/etowych ze względu na swą uprzywilejowaną pozycję.
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Wzrost zadan�  pan� stwa, zwiększanie się skali redystrybucji nie-
uchronnie prowadzi do wzrostu podatko� w. Wtedy coraz częs�ciej do głosu
dochodzi mys�l liberalna, z/e pan� stwo poprzez ingerencję w prawo wła-
snos�ci dokonuje kradziez/y. Katechizm Kos�cioła Katolickiego zdaje się nie
podzielac� tego stanowiska, gdyz/  w nauczaniu odnoszącym się do sio� dme-
go przykazania nie wymienia naduz/yc� pan� stwa, lecz podatniko� w. Stwier-
dza jednoznacznie, z/e moralnie niegodziwe są przestępstwa podatkowe
(por. KKK 2409), umieszczając je na lis�cie czyno� w godzących we wła-
snos�c�  prywatną lub publiczną. Moz/e to byc�  spowodowane formą dzieła,
kto� re ujmuje w sposo� b bardzo ograniczony tylko najwaz/niejsze zagad-
nienia.  Niemniej  trzeba pamiętac�,  z/e  Kos�cio� ł  zawsze i konsekwentnie
bronił prawa własnos�ci. Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisał, z/e
s�więte prawo własnos�ci winno byc� traktowane jako zasada podstawowa.
Poszanowanie  tej  zasady  sprzyja  sprawiedliwszemu  podziałowi  do� br
(por. RN 35). Odnosi się ona takz/e do podatko� w: „Władza pan� stwowa bo-
wiem nie moz/e niszczyc� prawa własnos�ci prywatnej, bo natura jest jego
z�ro� dłem, nie wola ludzka; moz/e tylko jego uz/ywanie ograniczac� i do do-
bra ogo� łu dostosowywac�. Działałaby więc niesprawiedliwie i niegodnie,
gdyby z prywatnej własnos�ci s�ciągała w postaci podatko� w więcej, niz/  się
nalez/y” (RN 35). W podobnym duchu wypowiedział się papiez/  Pius XII,
stwierdzając, z/e „nie wolno pan� stwu wyniszczac�  majątko� w prywatnych
nadmierną ilos�cią s�wiadczen�  i podatko� w” (QA 49). Teologia katolicka stoi
na stanowisku, z/e prawo własnos�ci wiąz/e się z wolnos�cią człowieka i wprost
wynika z jego natury. Wymaga zatem szczego� lnej ochrony, zwłaszcza przed
ideologiami, kto� re chcą je podporządkowac� „wyz/szym celom”.

Napięcie między obowiązkiem pan� stwa troski o dobro wspo� lne
a wolnos�cią i prawem własnos�ci indywidualnych oso� b stara się zniwelo-
wac�  zasada pomocniczos�ci.  W zasadzie tej pierwszen� stwo i inicjatywa
działania  nalez/y  do jednostek,  a władza spełnia funkcje  pomocnicze.
Kos�cio� ł  docenia zatem inicjatywy obywateli,  co więcej  przestrzega,  z/e
„czy to indywidualnie, czy stowarzyszeni powinni się strzec udzielania
władzy publicznej zbyt wielkich uprawnien� ” (KDK 75). Mys�l soboru roz-
winął Jan Paweł II: „Wydaje się, z/e lepiej zna i moz/e zaspokoic�  potrzeby
ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się bliz�nim człowieka potrze-
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bującego. Przy tym często pewnego rodzaju potrzeby wymagają odpo-
wiedzi wykraczającej poza porządek tylko materialny, takiej mianowicie,
kto� ra potrafi wyjs�c�  naprzeciw głębszym potrzebom ludzkim” (CA 48).
Tak więc pan� stwowa redystrybucja do� br tylko w pewnym zakresie moz/e
byc� remedium wobec istniejących problemo� w społecznych. 

Odpowiedzią Kos�cioła jest przypomniana przez Jana Pawła II za-
sada pomocniczos�ci: „społecznos�c�  wyz/szego rzędu nie powinna ingero-
wac� w wewnętrzne sprawy społecznos�ci niz/szego rzędu, pozbawiając ją
kompetencji, lecz raczej winna wspierac� ją w razie koniecznos�ci i pomo� c
w koordynacji jej działan�  z działaniami innych grup społecznych, dla do-
bra wspo� lnego” (CA 48). Znaczenie tych sło� w jest pełniejsze, gdy spojrzy
się na nie w konteks�cie nauki II Soboru Watykan� skiego na temat etyki
obywatelskiej. Konstytucja o Kos�ciele w s�wiecie wspo� łczesnym kres�li ob-
raz pan� stwa jako wspo� lnoty oso� b zabiegających o dobro wspo� lne: „Wszy-
scy chrzes�cijanie powinni miec�  s�wiadomos�c�, z/e ich szczego� lne i swoiste
powołanie dokonuje się we wspo� lnocie politycznej, dzięki czemu winni
s�wiecic� przykładem, poniewaz/  zobowiązuje ich do tego s�wiadomos�c� obo-
wiązku i słuz/by dla pomnaz/ania dobra wspo� lnego, tak aby ro� wniez/  czy-
nami pokazywali, w jaki sposo� b władza moz/e is�c�  w parze z wolnos�cią,
osobista  inicjatywa  z potrzebami  całego  organizmu  społecznego,  po-
trzebna jednos�c�  z poz/ytecznym zro� z/nicowaniem” (KDK 75). Moz/na za-
tem stwierdzic�, z/e nauczanie Kos�cioła jest zbiez/ne z zyskującą na popu-
larnos�ci koncepcją społeczen� stwa obywatelskiego508. 

Znaczenie społeczen� stwa obywatelskiego podkres�lał Benedykt XVI,
gdy pisał o solidarnos�ci  w s�wiecie globalizacji.  Zauwaz/ał,  z/e „solidar-
nos�c�  wyraz/ana przez społeczen� stwo obywatelskie znacząco przewyz/-
sza tę, kto� rą okazują jednostki” (DCE 30), w mniejszym stopniu zwraca-
jąc uwagę na istotę mechanizmo� w,  kto� re do tego prowadzą.  Stąd tez/
wypowiedz�  na  temat  sposobo� w  realizacji  solidarnos�ci  w s�wiecie:

508 „Społeczeństwo, w którym zespół instytucji oraz różnego typu dobrowolnych,
spontanicznych organizacji,  związków i stowarzyszeń jest  podstawą samo-
dzielnego, wolnego od ingerencji państwa rozwoju obywateli, a zarazem sta-
nowi wyraz ich własnej aktywności, inicjatyw i potrzeb”. K.  Dziubka,  Społe-
czeństwo obywatelskie, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Her-
but, Wrocław 1999, s. 546–547.
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„Instytucje pan� stwowe i organizacje humanitarne wspierają inicjatywy,
kto� rych celem jest owa solidarnos�c�,  zwłaszcza przez dotacje lub ulgi
podatkowe, albo tez/  uruchamiając duz/e fundusze” (DCE 30), wprowa-
dza wątpliwos�ci, do kogo nalez/y pierwszen� stwo w działaniu i jaki powi-
nien byc�  kierunek przepływu pieniędzy. Jedną z form wspierania roz-
woju moz/e byc� – według papiez/a – „skuteczne zastosowanie tak zwanej
subsydiarnos�ci  w kwestii podatkowej,  kto� ra pozwoliłaby obywatelom
decydowac� o przeznaczeniu częs�ci podatko�w wpłacanych pan� stwu” (CV 60).
Propozycję tę moz/na uznac� za stanowisko pos�rednie, poniewaz/  rzeczy-
wis�cie przyznaje ona większe kompetencje obywatelom i ich zrzesze-
niom, niemniej jednak przepływ pieniędzy pozostaje w strukturze sys-
temu podatkowego i nadal jest formą redystrybucji. 

Z powyz/szych rozwaz/an�  wynika,  z/e wskazywanym przez Ko-
s�cio� ł celem jest afirmacja godnos�ci człowieka, co w wymiarze material-
nym wyraz/a się koniecznos�cią zapewnienia najuboz/szym s�rodko� w po-
trzebnych do z/ycia. Jest to odpowiedzialnos�c�  kaz/dego człowieka, reali-
zuje się takz/e przez działanie wspo� lne. Niezgodne z nauką chrzes�cijan� -
ską jest przenoszenie całej odpowiedzialnos�ci w tym obszarze na pan� -
stwo. Celem chrzes�cijan powinno byc�  więc dąz/enie do zmiany systemu
redystrybucji z instytucjonalnej na bardziej obywatelską, zgodnie z za-
sadą pomocniczos�ci. Warto zauwaz/yc�, z/e redystrybucja instytucjonalna
rozwinęła się w epoce os�wiecenia, gdy pan� stwo weszło w obszary dzia-
łalnos�ci, kto� re wczes�niej były domeną Kos�cioła, przede wszystkim edu-
kacji, ochrony zdrowia, pomocy najuboz/szym. U podstaw tego, opro� cz
laicyzacji, było przes�wiadczenie, z/e pan� stwo jako instytucja racjonalna
lepiej upora się z tymi zadaniami. Moz/na stwierdzic�, z/e za takim mys�le-
niem stała głęboka niewiara w człowieka jako obywatela i jego moz/liwos�ci.

Zagadnieniem  trudnym,  a jednoczes�nie  wywołującym  z/ywe
kontrowersje, jest powinnos�c�  moralna płacenia niesprawiedliwych po-
datko� w. Wspominał o nich Leon XIII, gdy wzywał rządzących do umiar-
kowania w nakładaniu danin publicznych (por. RN 26). Uznał, z/e nie-
sprawiedliwe jest s�ciąganie w postaci podatko� w „więcej, niz/  się nalez/y”
(RN 35). Pius XII przestrzegał przed „nadmierną ilos�cią s�wiadczen�  i po-
datko� w” (QA 49). Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra, we fragmencie
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pos�więconym rolnictwu, prosił, aby podatki były ustanawiane z umia-
rem (MM 132). Tradycyjnie w teologii moralnej problem niesprawiedli-
wych podatko� w porusza się w konteks�cie oporu przed niesprawiedliwą
władzą. II Sobo� r Watykan� ski przyznaje obywatelom prawo do obrony:
„Niech zas�  wolno im będzie bronic� praw swoich i wspo� łobywateli przed
naduz/yciami władzy w granicach nakres� lonych przez prawo naturalne
i ewangeliczne”, lecz jednoczes�nie nakazuje uległos�c�  niesprawiedliwej
władzy wtedy, gdy wymaga tego dobro wspo� lne: „Tam (...), gdzie wła-
dza  pan� stwowa,  przekraczając  swoje  uprawnienia,  uciska  obywateli,
niech ci nie odmawiają jej s�wiadczen� , kto� rych obiektywnie domaga się
dobro  wspo� lne”  (KDK  74).  Katechizm  Kos�cioła  Katolickiego  wydaje
z kolei  nakaz  nieposłuszen� stwa  władzy  w okres� lonych  sytuacjach:
„Obywatel  jest  zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania  zarzą-
dzen�  władz  cywilnych,  gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami
ładu  moralnego,  z podstawowymi  prawami  oso� b  i ze  wskazaniami
Ewangelii. Odmowa posłuszen� stwa władzom cywilnym, gdy ich wyma-
gania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje
uzasadnienie w rozro� z/nieniu między słuz/bą Bogu a słuz/bą wspo� lnocie
politycznej” (KKK 2242). Punkt te nie precyzuje, kiedy to jest moz/ liwe,
oraz czy odnosi się do rzeczywistos�ci podatkowej.

W konteks�cie  nieposłuszen� stwa  władzy waz/ne  zdanie  wypo-
wiedział T. S5 lipko, zauwaz/ając, z/e „stany niesprawiedliwos�ci mogą i fak-
tycznie  wykazują  daleko posunięte  ustopniowanie,  wobec tego takz/e
formy oporu muszą ulec znacznemu zro� z/nicowaniu”509. Tak więc walka
z niesprawiedliwymi obciąz/eniami jest nie tylko prawem człowieka, ale
takz/e jego obowiązkiem wynikającym z troski o dobro wspo� lne. Zalez/y
ona od stopnia i obszaru niesprawiedliwos�ci, legalnos�ci władzy i w spo-
sobach powinna byc� do nich dostosowana. W pan� stwach demokratycz-
nych tylko w wypadku raz/ącej  niesprawiedliwos�ci  moz/na sięgnąc�  po
opo� r wykraczający poza ramy przewidziane prawem.

Papiez/  Franciszek, poruszając temat podatko� w, zwro� cił uwagę
na postawę wewnętrzną człowieka wobec gromadzenia do�br materialnych.
W przemo� wieniu  do  ambasadoro� w,  ws�ro� d  przyczyn  kryzysu  ekono-

509 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. Tom 2 Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 291.
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micznego i narastających niero� wnos�ci,  wymienił  korupcję  oraz „ego-
istyczne  uchylanie  się  od płacenia  podatko� w”,  kto� re  nabrały  zasięgu
s�wiatowego.  Wypowiadał się o nich w konteks�cie  z/ądzy władzy oraz
nieograniczonego pragnienia posiadania510.  W przemo� wieniu do mło-
dych w Manili  przywołał postac�  celnika Mateusza.  Zwro� cił  uwagę,  z/e
jego problemem było stanowisko i posiadane pieniądze. Jezus go uwol-
nił od tego ziemskiego przywiązania i wskazał drogę zbawienia511.

Podczas  konferencji  prasowej  na  zakon� czenie  pielgrzymki
w Paragwaju  papiez/  Franciszek  został  zapytany,  dlaczego  w swoich
przemo� wieniach mo� wi tylko o biednych i bogatych, a nie kieruje z/adne-
go przesłania do „klasy s�redniej,  czyli oso� b pracujących, ludzi, kto� rzy
płacą  podatki,  a więc  ludzi  normalnych”.  Franciszek  podziękował  za
zwro� cenie uwagi na ten brak i po raz kolejny wyraził ubolewanie z po-
wodu narastającej  polaryzacji  materialnej  oraz zanikania  klasy  s�red-
niej512. Dwa miesiące po� z�niej w waz/nym przemo� wieniu przed Kongre-
sem Stano� w  Zjednoczonych  Franciszek  wymienił  płacenie  podatko� w
jako jeden ze sposobo� w podtrzymywania z/ycia społecznego. W tym sa-
mym zdaniu docenił postawę tysięcy męz/czyzn i kobiet, kto� rzy na swo� j
cichy  sposo� b  wspierają  z/ycie  społeczne,  gdy  „usiłują  kaz/dego  dnia
uczciwie wykonywac� swoją codzienną pracę, aby zabrac� do domu swo� j
chleb  powszedni,  z/eby  zaoszczędzic�  pieniądze  i stopniowo  budowac�
lepsze z/ycie dla swoich rodzin”513.

510 Por. Franciszek, Przemówienie do nowych ambasadorów Kirgistanu, Anti-
gui  i Barabudy,  Luksemburga i Botswany akredytowanych przy Stolicy
Apostolskiej,  Sala Klementyńska, 16 maja 2013,  w: https://w2.vatican.va/
content/francesco/pl/speeches/2013/may/documents/papa-
francesco_20130516_nuovi-ambasciatori.html, wydruk z dnia 29.12.2016.

511 Por. Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, Manila, Uni-
wersytet  św.  Tomasza  18  stycznia  2015,  https://w2.vatican.va/content/
francesco/pl/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118
_srilanka-filippine-incontro-giovani.html, wydruk z dnia 29.12.2016. 

512 Franciszek, Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco In Ecuador, Boli-
via e Paraguay (5–13 luglio 2015). Conferenza stampa del Santo Padre du-
rante il volo di ritorno dal Paraguay, w: https://w2.vatican.va/content/fran-
cesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150712_paraguay
-conferenza-stampa.html, wydruk z dnia 29.12.2016.
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Problematykę  płacenia  podatko� w  umiejscawiano  w teologii
moralnej zazwyczaj przy omawianiu obowiązko� w wobec pan� stwa. Roz-
wo� j  zaproponowanej  przez  A.  Wagnera  redystrybucji  oraz  obecnos�c�
mys�li socjalistycznej spowodowały, z/e uzasadnienie obowiązku podat-
kowego umiejscowiono na płaszczyz�nie dobra wspo� lnego,  odwołując
się do powszechnego przeznaczenia do� br. Kos�cio� ł dostrzega takz/e wady
pan� stwa opiekun� czego,  podkres� lając zarazem wolnos�c�  jednostki oraz
prawo do posiadania do� br. Propozycją wyznaczającą nowe podejs�cie do
spraw społecznych jest zasada pomocniczos�ci. W wymiarze duszpaster-
skim istotne jest podkres� lanie motywacji oraz wewnętrznego stosunku
do  do� br  materialnych,  unikanie  płacenia  podatko� w  moz/e  wynikac�
z chciwos�ci. Ocena moralna konkretnych czyno� w ludzkich, takz/e podat-
kowych, zalez/ec�  więc będzie od istoty danego czynu (przedmiot), oko-
licznos�ci temu towarzyszących oraz intencji.

5. Powinność moralna płacenia podatków

Przeprowadzona analiza biblijnego przesłania oraz nauczania Ko-
s�cioła dotyczącego płacenia podatko�w kaz/e stwierdzic�, z/e dla katolika obo-
wiązek podatkowy jest powinnos�cią moralną. Wychodząc od społecznej
natury osoby ludzkiej, Kos�cio� ł uznaje pan� stwo za rzeczywistos�c� naturalną,
będącą częs�cią Boz/ego ładu w s�wiecie. Przynalez/nos�c�  do społecznos�ci re-
alizującej się takz/e w wymiarze materialnym zakłada uczestnictwo kaz/de-
go.  „Sumienne  płacenie  podatko� w  nalez/y  do  zakresu  sprawiedliwos�ci
wspo� łdzielczej”,  kto� ra  „występuje  tam,  gdzie  jedna  strona jest  częs�cią
drugiej i z tego tytułu jest obowiązana do s�wiadczen�  na jej korzys�c�”514.
W przeszłos�ci  troska o pan� stwo przybierała ro� z/ne formy, na przykład
słuz/ebnos�ci osobistej czy danin w naturze. W epoce gospodarki monetar-
nej realizuje się nade wszystko przez podatki.
513 Franciszek,  Przemówienie podczas Wspólnej Sesji Kongresu Stanów Zjed-

noczonych, Stany Zjednoczone, Kapitol, Waszyngton, 24 września 2015, w:
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/september/do-
cuments/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html,  wydruk  z dnia
29.12.2016.
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Za s�w. Pawłem trzeba uznac�, z/e władza jako taka pochodzi od
Boga i jest  istotnym elementem stworzonego przez  Niego porządku.
Dlatego szacunek wobec władzy jest powinnos�cią moralną wynikającą
z natury społecznos�ci  ludzkiej.  Zadaniem władzy jest  troska o dobro
wspo� lne,  co realizowane jest przez prawo stanowione. Przekroczenie
go, czyli ro� z/nego rodzaju oszustwa podatkowe, zagroz/one jest sankcją
karną. Nie zawsze będzie się to wiązało z winą moralną, poniewaz/  teo-
logia katolicka uznaje, z/e relacja między prawem pozytywnym a obo-
wiązkiem sumienia jest złoz/ona515. Zarazem nalez/y stwierdzic�, z/e zasa-
da ta moz/e działac�  w przeciwnym kierunku: prawo stanowione moz/e
akceptowac� zachowania, kto� re z punktu widzenia moralnos�ci chrzes�ci-
jan� skiej są niedopuszczalne. 

Wspo� łczesna teologia  moralna „odnosi  się  do człowieka jako
wspo� łpracownika Boga, odczytującego zamysł Stwo� rcy przez wnikanie
we własne powołanie i odczytywanie prawa jako wewnętrznego poru-
szenia miłos�ci”516. Stąd człowiek, jako istota rozumna i wolna, powinien
przestrzegac�  prawa moralnego, kto� re wyraz/a „ogo� lne zasady postępo-
wania człowieka,  zasady będące wykładnikiem prawa Boz/ego,  czy to
w postaci  prawa  naturalnego,  czy  tez/  objawionego”517.  Chrzes�cijanin
z szacunkiem podchodzi do prawa stanowionego, lecz poszukuje zara-
zem wyz/szych racji, kto� re będą kierowały jego postępowaniem. „Ludzie
sumienia”,  kto� rzy  na obowiązki  będą  umieli  spojrzec�  z perspektywy
wartos�ci, powinni stawac� się s�wiadkami w s�wiecie Boz/ego zamysłu mi-
łos�ci, takz/e na płaszczyz�nie społecznej.

S5wiadomos�c�  zranienia ludzkiej natury przez nieposłuszen� stwo
Bogu kaz/e Kos�ciołowi   spojrzec�  na uszkodzony przez człowieka Boz/y
514 J.  Woroniecki,  Katolicka etyka wychowawcza. Tom II etyka szczegółowa.

Część 2, Lublin 1995, s. 89. Autor zwraca uwagę, że obowiązek podatkowy nie
wynika ze sprawiedliwości wymiennej, która „ma wyraźne cechy doktryn in-
dywidualistycznych ostatniego wieku, wyprowadzających życie społeczne nie
z konieczności natury ludzkiej, ale z wolnej umowy, jak to chciał Rousseau”.
Tamże, s. 89.

515 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 340–343.
516 A. Derdziuk, Historia teologii moralnej jako element przekazu orędzia mo-

ralnego, „Roczniki Teologiczne”, 2014, tom 61, zeszyt 3, s. 36.
517 Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 17.
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ład  społeczny  przez  pryzmat  moralnos�ci.  Naduz/ycie  podatkowe  ma
charakter  grzechu społecznego,  kto� ry  jest  działaniem skierowanym
„przeciwko bliz�niemu, sprawiedliwos�ci,  relacjom interpersonalnym,
relacji osoby do społeczen� stwa”518. Wymierzony jest przeciwko innym
obywatelom, choc�  z grzechami podatkowymi jest ten problem, z/e ich
bezpos�rednie następstwa są trudne do zauwaz/enia. Dopiero nagroma-
dzenie  w duz/ych  ilos�ciach  powoduje  deformację  gospodarki  („szara
strefa”),  degraduje  mentalnos�c�  obywatelską  poprzez  bagatelizowanie
przewinienia, tym samym ułatwia wejs�cie na drogę niesprawiedliwos�ci
osobom o słabszym przywiązaniu do zasad moralnych, zmniejsza za-
ufanie między partnerami w biznesie, prowadzi do niesprawiedliwego
obciąz/enia tych, kto� rzy są bardziej uczciwi lub mniej zaradni w „opty-
malizacji  podatkowej”.  Nalez/y  pamiętac�,  z/e  widoczne wtedy zło spo-
łeczne, jest sumą grzecho� w osobistych. „Jes� li przy popełnianiu kaz/dego
grzechu w grę wchodzi zawsze wolnos�c�  i wola osoby, to istnieją tylko
grzechy  osobiste,  nie  zas�  grzechy  «społeczne»,  «kolektywne»,  czy
«strukturalne»; włas�nie dlatego, z/e społecznos�ci i struktury nie są osoba-
mi, posiadającymi wolnos�c� i wolę, ale najwyz/ej osobami prawnymi”519.

Zło przestępstw podatkowych ma podwo� jny wymiar: skutko� w
zewnętrznych prowadzących do nieładu społecznego oraz skutko� w we-
wnętrznych zmniejszenia prawos�ci i uczciwos�ci osoby, a w zalez/nos�ci
od stopnia s�wiadomos�ci i wolnos�ci takz/e osłabienia jej relacji z Bogiem.
W tym konteks�cie nalez/y zastanowic�  się, od czego zalez/y ocena moral-
na danego czynu z punktu widzenia moralnos�ci chrzes�cijan� skiej. Kieru-
jący się wiarą poszukują odpowiedzi na pytania, czy płacenie podatko� w
zawsze jest obowiązkiem sumienia, czy tez/  są od tego wyjątki, od czego
zalez/y cięz/ar winy, w jakich przypadkach przewinienie moralne moz/e
byc� zmniejszone lub nawet zniesione.

W pierwszych wiekach chrzes�cijan� stwa przekonanie o koniecz-
nos�ci zachowywania norm moralnych było następstwem wewnętrzne-
go nawro� cenia, do kto� rego wezwany był kaz/dy. Ojcowie Kos�cioła, dalecy

518 E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia moralna fundamentalna, tłum. A. Li-
duchowska, Kraków 2004, s. 467.

519 Tamże, s. 467.
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od systematyzacji, zajmowali się konkretnymi problemami odnosząc je
do z/ycia Chrystusa i danego przez Niego przykładu, jak na przykład scena
z monetą  podatkową.  Postawami godnymi nas�ladowania było męczen� -
stwo i dziewictwo jako formy całkowitego oddania Bogu520. Wraz z rozwo-
jem chrzes�cijan� stwa, stawania się religią powszechną, słabł duch pier-
wotnego Kos�cioła. Publiczna pokuta, mająca charakter społeczny, wpły-
wała na rozumienie grzechu jako cięz/kiego wykroczenia przeciwko prawu
Boz/emu.

Odejs�cie od praktykowanej w pierwszych wiekach pokuty pu-
blicznej  do  spowiedzi  indywidualnej  (VI–VII  w.)  spowodowała  dwie
istotne zmiany, waz/ne takz/e dla rozwaz/an�  dotyczących moralnos�ci po-
datkowej. „Nowa forma sprawowania pokuty tak bardzo zindywiduali-
zowała praktykę Kos�cioła, z/e ze s�wiadomos�ci teologicznej Kos�cioła wy-
parta została prawda o wymiarze społecznym grzechu”521. Dzis�  moz/na
stwierdzic�, z/e w powszechnym przekonaniu naduz/ycia przeciwne obo-
wiązkowi podatkowemu nie są postrzegane jako cięz/kie przewinienia
wobec całej społecznos�ci. Z drugiej strony indywidualna praktyka spo-
wiedzi stała się waz/nym s�rodkiem oddziaływania duszpasterskiego. 

Mys� l scholastyczna, pomimo traktato� w s�w. Bonawentury o mi-
łos�ci, czy s�w. Tomasza o cnotach, coraz bardziej przesuwała się w kie-
runku mentalnos�ci  nominalistycznej.  Pozostawienie  nieco  na uboczu
traktato� w dogmatycznych oraz moralnych o cnotach, a takz/e większy
nacisk na prawo spowodowały, z/e teologię moralną postrzegano jako
przeznaczoną dla spowiedniko� w naukę na temat sakramentu pokuty.
Wraz z rozpowszechnianiem się druku stają się coraz popularniejsze
Institutiones  morales,  czyli  oparte  na  Dekalogu  poradniki  pomocne
w spowiedzi. „Legalistyczne ujęcie problematyki prowadziło do poszu-
kiwania zasad precyzyjnie wskazujących, kiedy dochodzi do popełnie-
nia grzechu i jak daleko sięga obowiązywalnos�c�  prawa”522. Powstające
systemy moralne ro� z/nie okres� lały obowiązywalnos�c� prawa w sumieniu:

520 J. Pryszmont, Historia teologii moralnej, Warszawa 1987, s. 19.
521 M. Szymański,  Odkrywanie uzdrawiającej mocy spowiedzi, „Ethos”, 2010,

nr 2–3, s. 284.
522 A. Derdziuk, Historia…, dz. cyt., s. 34.
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od laksyzmu (koncepcja luz�nego stosowania prawa) przez probabilizm,
probabilioryzm, tucjoryzm, az/  do rygoryzmu podkres� lającego wiąz/ącą
moc przepiso� w. Spo� r pomiędzy zwolennikami ro� z/nych systemo� w nara-
stał, prowadząc do coraz bardziej drobiazgowych rozwaz/an� .

Okolicznos�ci  zewnętrzne  w postaci  rządo� w  autorytarnych,
przepych władco� w i wydatki słuz/ące ich sławie oraz brak wpływu oby-
wateli  na kształt  systemu podatkowego przy jednoczesnym wyzysku
podatkowym  sprawiały,  z/e  podatnik  –  według  Alfonsa  Liguoriego  –
mo� gł w ramach pewnego rodzaju obrony koniecznej ukryc� częs�c� swoje-
go dochodu523. Pogląd ten w znacznym stopniu ukształtował zasadniczy
nurt  postrzegania  obowiązku podatkowego,  choc�  w kolejnych  latach
kierował się coraz bardziej w stronę laksyzmu. Uchylanie się od obo-
wiązku podatkowego nie było traktowane jako przewinienie moralne.
Jeszcze w XIX wieku niemiecki kapucyn H. Jone pisał, z/e wprawdzie ist-
nieje obowiązek złoz/enia deklaracji, „jes� li   ktos�  jednak zatai 1/4, a na-
wet  1/3  swojego  majątku,  nie  moz/na  o nim  jeszcze  powiedziec�,  z/e
z tego powodu zgrzeszył”524. Teologia moralna „popierała tym samym
«laksystyczną» moralnos�c� podatkową, kto� ra przetrwała w s�wiadomos�ci
społecznej niekto� rych krajo� w nawet po usunięciu systemo� w absoluty-
stycznych”525. L. S5wito uwaz/a526, z/e echa tych przekonan�  moz/na jeszcze
spotkac� we wspo� łczesnej polskiej mys�li teologicznej, gdy T. S5 lipko przy-
znaje  obywatelom moz/ liwos�c�  ukrywania  dochodo� w w pewnych oko-
licznos�ciach527, a C. Strzeszewski twierdzi, z/e „Podatnik nie jest obowią-
zany moralnie  do płacenia  podatku,  kto� ry  narusza jego  uprawnienia
osobowe (prawo do z/ycia, prawo do udziału w kulturze) lub rodzinne
(prawo do zaspokojenia potrzeb rodziny)”528. 

523 J. Wiemeyer, Podatki…, dz. cyt., s. 187.
524 Tamże, s. 187.
525 L.  Świto,  Podatki a etyka obywatelska. Opodatkowanie osób duchownych

w Polsce, „Forum Teologiczne”, 2010, nr 11, s. 108.
526 Por. tamże, s. 108.
527 Por. T.  Ślipko,  Etyczne aspekty obywatelskiego obowiązku płacenia podat-

ków, „Polonia Christiana”, 2009, nr 8, s. 29.
528 Cz. Strzeszewski, Katolicka…, dz. cyt., s. 530.
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Podobne poglądy nie są odosobnione we wspo� łczesnej teologii
moralnej. B. HaX ring w swoim klasycznym podręczniku, po ukazaniu bi-
blijnych  przesłanek  posłuszen� stwa  władzy  pan� stwowej,  zauwaz/a
aspekt moralny obowiązku podatkowego: „Twierdzenie, z/e ustawy po-
datkowe są na ogo� ł ustawami i prawami tylko karnymi, sprzeciwia się
nauce s�w.  Pawła”529.  Uwaz/a  jednak,  z/e  w sumieniu obowiązują  tylko
sprawiedliwe podatki: „To, co przekracza sprawiedliwą miarę, musi się
płacic�  tylko wtedy, gdyby w przeciwnym razie naraz/ało się na niebez-
pieczen� stwo autorytet pan� stwa, spoko� j i ład, gdyby się przez to miało
dac� zgorszenie albo tez/  gdyby się mogło przez to narazic� na jeszcze do-
tkliwsze kary pan� stwowe”530.  Tym samym do teologicznych rozwaz/an�
wprowadza trudne do zdefiniowania przesłanki,  takie jak naruszenie
autorytetu pan� stwa czy ładu społecznego.

W tradycyjnej literaturze przedmiotu podawane są trzy warunki,
kto� re muszą byc� spełnione, aby podatek obowiązywał w sumieniu531:

1. Kompetentna władza – nie ma obowiązku płacenia podatko� w
nielegalnej władzy (np. najez�dz�cy). Dyskusyjne jest płacenie podatko� w
w sytuacji, gdy władza jest narzucona siłą, chociaz/  przyczyniałaby się
do dobra wspo� lnego. 

2.  Włas�ciwy cel,  czyli słuszna przyczyna nałoz/enia podatku –
dochody z podatko� w powinny byc�  przeznaczane na powiększanie do-
bra wspo� lnego, nie mogą słuz/yc� celom niemoralnym.

3.  Włas�ciwe rozłoz/enie  obciąz/en�  podatkowych –  w sumieniu
obowiązują tylko podatki sprawiedliwe.

Przedstawiony pogląd teologiczny dopuszcza moz/liwos�c�  szero-
kiej interpretacji. Przy wspo� łczesnej złoz/onos�ci systemu pan� stwowego,
ro� z/norodnos�ci podatko�w oraz liczbie celo�w realizowanych przez pan� stwo

529 B. Häring,  Nauka Chrystusa. Teologia moralna. Tom III, tłum. J.  Klenow-
ski, Poznań 1963, s. 140.

530 Tamże, s. 140.
531 Por. S.  Olejnik, Moralność życia społecznego. Teologia moralna: dar, we-

zwanie, odpowiedź. 7., Warszawa 1993, s. 324; A. Zwoliński, Katolik i pienią-
dze, Częstochowa 2007, s. 183–184; T. Borutka, Społeczne..., dz. cyt., s. 266.
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bardzo łatwo znalez�c�  argumenty, kto� re pozwoliłyby na zwolnienie się
z obowiązku podatkowego. 

Ad. 1. Wspo� łczes�nie uznaje się, z/e władza demokratyczna speł-
nia warunek kompetentnej władzy, tak więc przesłanka ta byłaby stale
spełniona.  Niemniej  nauki  polityczne jasno stwierdzają,  z/e zawartos�c�
demokracji (władzy ludu) w demokracji (system polityczny) moz/e byc�
ro� z/na. Wielokrotnie okazuje się, z/e rozstrzygnięcia bardziej zalez/ą od
siły posiadanych wpływo� w niz/  od woli obywateli. W krajach europej-
skich  nalez/ałoby  udzielic�  odpowiedzi,  czy  uwarunkowania  biurokra-
tycznie i członkostwo w Unii Europejskiej nie odebrało obywatelom pra-
wa decydowania o sobie532: głębsze zmiany podatkowe (np. hipotetyczne
zniesienie VAT-u i zastąpienie go podatkiem obrotowym) są niemoz/liwe
ze względu na prawo unijne. W ten sposo� b sformułowane kryterium
obowiązywalnos�ci  płacenia  podatko� w  w sumieniu  w bardzo  wielu
przypadkach byłoby niezrealizowane.

Ad. 2. Przyjmując definicję s�cisłą, z/e podatek jest materialnym
utrzymaniem pan� stwa i słuz/y dobru wspo� lnemu, nalez/ałoby wszystkie
podatki uznac� za słuszne. Kryterium celu rozumianego przez podatnika
w sposo� b subiektywny („gdzie trafiają moje podatki?”) zawsze będzie
mogło byc�  podwaz/one. Ro� z/ne poglądy polityczne i akceptowane kon-
cepcje pan� stwa pozwalają na zakwestionowanie praktycznie kaz/dego
wydatku, tym bardziej z/e w dzisiejszych czasach podatki nie mają cha-
rakteru  celowego.  Interpretacja  indywidualistyczna  pozwalałaby
stwierdzic�,  z/e chrzes�cijanie we wspo� łczesnych pan� stwach liberalnych
nie  byliby  związani  obowiązkiem  sumienia.  Odpowiedz�  na  pytanie,
w jakim stopniu niemoralne czy nieefektywne działania władzy zwal-
niają obywateli z ich obowiązko� w wobec pan� stwa nie jest jednoznaczna
i będzie zalez/ała takz/e od innych czynniko� w.

532 Przykładem tego zjawiska jest odrzucanie na poziomie Komisji Europejskiej
krajowego ustawodawstwa dotyczącego np. opodatkowania supermarketów.
Por.  J.  Bereźnicki,  Bruksela  nakazuje  zawieszenie  podatku  handlowego
w Polsce. Co to oznacza dla sklepów?, w: http://www.money.pl/gospodar-
ka/wiadomosci/artykul/podatek-handlowy-konsekwencje-sieci-handlowe,109,
0,2156909.html, wydruk z dnia 28.02.2017.
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Ad. 3. Problem niesprawiedliwos�ci jest stale obecny w refleksji
nad podatkami. Pomimo tego kryteria sprawiedliwos�ci nadal pozostają
niejasne, definicje i kryteria sprawiedliwos�ci są rozbiez/ne, czego przy-
kładem jest klasyczny spo� r o sprawiedliwos�c�  pomiędzy zwolennikami
podatko� w  proporcjonalnych  a obron� cami  podatko� w  progresywnych.
W osobistym odczuciu podatniko� w – a to jest podstawą osądu sumienia
– podatki  są niesprawiedliwe.  W bardzo wielu przypadkach mogliby
uznac�, z/e płacenie podatko� w nie jest ich obowiązkiem moralnym.

Kryteria zaproponowane w tradycyjnej literaturze przedmiotu
odnoszą się do waz/nych obszaro� w funkcjonowania systemo� w podatko-
wych. Wydaje się, z/e przy ich dzisiejszej złoz/onos�ci dopuszczają w spo-
so� b zbyt szeroki moz/ liwos�c�  zwalniania się z tego obowiązku. Ponadto
w z/yciu  moralnym rzadko kiedy mamy do czynienia  z jednoznaczną
oceną sytuacji,  zwłaszcza w tak skomplikowanej materii,  obejmującej
wiele podmioto� w i odwołującej się do wielu wartos�ci. Przywołane kry-
teria tylko w wyjątkowych sytuacjach będą prowadzic�  do jednoznacz-
nego stwierdzenia, z/e podatek w konkretnym przypadku „nie obowią-
zuje w sumieniu”.  W dalszych rozwaz/aniach słuz/yc�  będą jako istotne
okolicznos�ci, kto� rych wystąpienie  moz/e wpłynąc�  na zmniejszenie winy
moralnej niezapłacenia nalez/nej daniny.

Lepsze zrozumienie postępowania człowieka umoz/ liwia wspo� ł-
czesna koncepcja moralnos�ci  czyno� w ludzkich,  kto� ra została opisana
w Katechizmie Kos�cioła Katolickiego w punktach 1750–1756 oraz roz-
winięta w encyklice Jana Pawła II  Veritatis  splendor (pkt.  71–83).  Jej
elementami konstytutywnymi jest przedmiot, zamierzony cel (intencja)
oraz okolicznos�ci działania.

1. Przedmiot, nazywany ro� wniez/  celem immanentnym, to mate-
ria czynu ludzkiego. Wyznacza zasadniczą tres�c� moralną działan�  i nada-
je im podstawową, fundamentalną wartos�c�.  Moralnos�c�  chrzes�cijan� ska
odwołuje się do wartos�ci obiektywnych, kto� re pozwalają na stwierdze-
nie wewnętrznego dobra lub zła czynu533. „Działanie jest moralnie do-
bre, gdy pos�wiadcza i wyraz/a dobrowolne podporządkowanie osoby jej
ostatecznemu celowi oraz zgodnos�c�  konkretnego działania z dobrem
533 Por. S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, s. 279.
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człowieka, rozpoznanym w jego prawdzie przez rozum” (VS 72). W prak-
tyce przedmiot nie zawsze rysuje się dostatecznie jasno, gdyz/  działanie
człowieka jest wielopłaszczyznowe.

Przedmiotem obowiązku podatkowego jest zapłacenie daniny
na rzecz pan� stwa. Katolicka nauka społeczna na podstawie przesłanek
biblijnych oraz zawartych w Tradycji uznaje, z/e podatki są integralną
częs�cią społeczen� stwa, nalez/ą do racjonalnego porządku s�wiata, a tym
samym nalez/y uznac�,  z/e ze swej natury są dobre. Nalez/y zwro� cic�  uwa-
gę, z/e ocena ta nie dotyczy podatku jako zjawiska ekonomicznego i spo-
łecznego ocenianego tu i teraz, lecz elementu konstytutywnego jakim
jest jego natura. W opozycji do przedstawionego stanowiska nalez/ałoby
postawic�  wszelkie nurty utylitarystyczne, takz/e niekto� re szkoły ekono-
miczne, kto� re odrzucając pojęcie natury, będą oceniały podatki jedy-
nie z punktu widzenia ich uz/ytecznos�ci. 

2.  Drugiem elementem decydującym o ocenie moralnej czynu
jest cel  podejmowanego działania,  kto� ry  moz/na utoz/samic�  z intencją
podmiotu. Odwołuje się on do wolnos�ci człowieka, kto� ry kieruje swoją
wolę  ku  dobru.  Intencja  ma  charakter  subiektywny,  pozostaje  więc
w stosunku  podrzędnym wobec  przedmiotu  działania  o charakterze
obiektywnym: „Nie wystarczy  dobra intencja, gdyz/  ludzki czyn zalez/y od
swego przedmiotu, to znaczy od tego, czy jest skierowany ku Bogu”534. Pro-
blem intencji ma kluczowe znaczenie dla aktu niezapłacenia podatku,
gdy moz/e ona stac�  się przesłanką usprawiedliwiającą. Niemniej nalez/y
pamiętac�, z/e „nawet najszlachetniejszy cel nie usprawiedliwi moralnie
złych, niegodziwych s�rodko� w”535,  stąd etyka katolicka nigdy nie zaak-
ceptowała zasady,  z/e  cel  (skutek) us�więca s�rodki,  jakie  posłuz/yły  do
jego osiągnięcia. 

Intencja w znacznym stopniu wpływa na ocenę moralną. Dobra
intencja podnosi wartos�c�  dobrego czynu, a do pewnego stopnia moz/e
byc�  usprawiedliwieniem działania złego, choc�  nigdy nie uczyni zła do-
brem. Z kolei zła intencja ma siłę odebrania kaz/demu dobremu dziełu

534 W. Gubała, Źródła moralności w świetle encykliki „Veritatis splendor”, „Stu-
dia Theologica Varsaviensia”, 1994, nr 1, s. 53.

535 S. Olejnik, Teologia…, dz. cyt., s. 282.
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jego wartos�ci. W przypadku czyno� w posiadających charakter zbliz/ony
do neutralnego, podkres� la jego charakter dobry lub zły (np. jedzenie
moz/e przemienic� się w obz/arstwo, a dzięki wzniosłej intencji moz/e stac�
się formą ascezy).

W akcie zapłacenia podatku intencja nie odgrywa istotnej roli,
poniewaz/  trudno sobie wyobrazic�  sytuację,  aby podatki były płacone
w złej intencji, z chęci zaszkodzenia komus�  lub wyrządzenia krzywdy.
Elementem wolitywnym działającej osoby będzie troska o dobro wspo� l-
ne,  posłuszen� stwo  władzy,  chęc�  uniknięcia  zgorszenia  i zachowania
ładu społecznego czy uniknięcie kary. Z tego względu płacenie podat-
ko� w nalez/y ocenic� jako czyn dobry, a nakaz ich płacenia jako obowiązu-
jący w sumieniu. 

Większą trudnos�c�  sprawia ocena niezapłacenia podatku przez
osobę, kto� ra według swojego przekonania będzie się kierowała dobrą
intencją, na przykład chęcią ocalenia s�rodko� w koniecznych do utrzyma-
nia rodziny czy sprzeciwem wobec niesprawiedliwego prawa. W tym
przypadku czyn sam w sobie nadal  pozostanie przewinieniem, kto� re
wywołuje  nieład  w z/yciu  społecznym,  choc�  wina  moralna  moz/e  byc�
zmniejszona w zalez/nos�ci od motywacji osoby i s�wiadomos�ci podejmo-
wanego działania.

Zła intencja powiększa cięz/ar winy człowieka, tym samym nie-
zapłacenie podatku pod pewnymi warunkami moz/e stac�  się grzechem
s�miertelnym. „Dramat (...) grzechu – czyli to, co go czyni s�miertelnym –
polega na oddzieleniu człowieka od ostatecznego celu jego z/ycia i zbli-
z/eniu go do jakiegos�  celu stworzonego, kto� rego poz/ąda jego serce. O ist-
nieniu takich grzecho� w wielekroc�  zapewnia nas Pismo S5więte, piętnu-
jąc winy,   kto� re zamykają  przed nami kro� lestwo Boz/e  i sprowadzają
s�mierc�  wieczną”536.  Jedną  z takich  poz/ądliwos�ci,  kto� ra  zwraca  serce
człowieka do do� br materialnych, jest chciwos�c�. S5więty Paweł oznajmia
mieszkan� com Koryntu, z/e chciwcy, złodzieje i zdziercy nie odziedziczą
Kro� lestwa Boz/ego (por. 1 Kor 6,9–10), co i dzis�  powinno byc� przestrogą
dla wielu nieuczciwych podatniko� w.

536 E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia…, dz. cyt., s. 470.
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3. Ostatni element, kto� ry ma wpływ na ocenę moralną czynu, to
okolicznos�ci. Są nimi „pewne uwarunkowania czysto przypadłos�ciowe,
kto� re «okalają» (stąd «okolicznos�ci») samą istotę czynnos�ci, nadają jej
bliz/sze okres�lenie i uszczego� łowienie”537.

Podobnie  jak  intencja  mogą  zmniejszyc�  lub  zwiększyc�  dobro
lub zło moralne czynu, ale nie mogą zmienic�  jego kwalifikacji moralnej
na przeciwną,  gdyz/  są tylko elementami drugorzędnymi.  Klasycznym
przykładem okolicznos�ci jest wdowi grosz (por. Mk 12,41–44) – status
materialny donatorki sprawił, z/e jej ofiara, choc�  mała kwotowo, w po-
rządku  dobra  miała  większą  wartos�c�  niz/  bardziej  zamoz/nych  oso� b.
W przypadku podatko� w okolicznos�cią zwiększającą cięz/ar winy będzie
wielkos�c� kwoty dokonanego naduz/ycia. Oczywis�cie wyznaczenie precy-
zyjnych granic wielkos�ci naduz/ycia jest niemoz/ liwe.

Wszystkie  okolicznos�ci  zwiększające trudnos�c�  zapłacenia  po-
datku powodują, z/e jego uiszczenie zwiększa zasługę moralną. Z drugiej
strony w przypadku niezapłacenia podatku zaistnienie takich okolicz-
nos�ci  zmniejsza winę moralną,  a w niekto� rych okolicznos�ciach znosi
całkowicie. Choc�  winy osobistej moz/e nie byc�, czyn sam w sobie pozo-
staje niemoralny. Wydaje się,  z/e wszystkie słabos�ci systemu podatko-
wego nalez/y zakwalifikowac�  jako okolicznos�ci czynu. A.  Dylus stwier-
dza, z/e „struktury społeczne wpływają modyfikująco na charakter mo-
ralnej powinnos�ci i wartos�ci czynu, a tym samym na zakres i stopien�
moralnej odpowiedzialnos�ci podmiotu. Tak jak kaz/da inna okolicznos�c�
czynu – zwiększają lub zmniejszają jego moralną godziwos�c�  lub niego-
dziwos�c�, a więc takz/e – zasługę lub winę podmiotu”538. Uznanie okolicz-
nos�ci za element jedynie modyfikujący wartos�c� pierwotną czynu znajdu-
je się w opozycji  wobec etyki  sytuacyjnej,  kto� ra czyni z nich element
o podstawowym znaczeniu. Okolicznos�ci stają się wtedy przesłanką oce-
ny, co dobrze oddaje zdanie: „Musiałem tak postąpic�, poniewaz/...”.

Z punktu widzenia moralnos�ci czyno� w ludzkich waz/ne zdanie
wyraz/a St. Olejnik, pisząc, z/e okolicznos�ci „mogą zmieniac�  zasadniczo

537 S. Olejnik, Teologia…, dz. cyt., s. 279.
538 A.  Dylus,  Problem podmiotu odpowiedzialności moralnej w obrębie struk-

tur społecznych, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1991, nr 2(29), s. 89.
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charakter moralny, gatunek działania, przenosząc je w inną płaszczy-
znę”539.  Opinia ta wydaje się byc�  niezgodna z punktem 1754 Katechi-
zmu Kos�cioła Katolickiego mo� wiącym, z/e „okolicznos�ci nie mogą same
z siebie zmienic� jakos�ci moralnej samych czyno� w; nie mogą uczynic� ani
dobrym, ani słusznym tego działania, kto� re jest samo w sobie złe”. Wy-
daje się,  z/e  istotna ro� z/nica tkwi w sformułowaniu „przenosząc je na
inną płaszczyznę” – podejmowany czyn moz/e stac�  się częs�cią innego,
większego działania. Na płaszczyz�nie podatkowej dochodzi do takiego
zjawiska na przykład wtedy, gdy włas�ciciel firmy znajdującej się w bar-
dzo  złej  sytuacji,  podejmuje  działania  mające  ją  ocalic�.  Zaniedbanie
w postaci  niezapłacenia  podatku w tym przypadku staje  się  jedynie
konsekwencją działania gło� wnego, jakim było na przykład wypłacenie
w pierwszej  kolejnos�ci  wynagrodzen�  pracownikom i związany z tym
brak s�rodko� w na daninę publiczną czy tez/  chęcią utrzymania płynnos�ci
finansowej wobec kontrahento� w umoz/liwiającą dalsze działanie. Mamy
więc  do  czynienia  nie  tyle  ze  złym  czynem  niezapłacenia  podatku
usprawiedliwianym okolicznos�ciami ratowania firmy, lecz czynem rato-
wania firmy, kiedy to jednym z następstw było niezapłacenia podatku.
Stojąc przed decyzją: pieniądze dla pan� stwa czy wypłata wynagrodzen� ,
przedsiębiorca mo� gł w sumieniu podjąc� decyzje, z/e priorytetem jest za-
bezpieczenie materialne pracowniko� w.

W złoz/onym procesie prowadzenia firmy moz/na zauwaz/yc� działa-
nia, kto� rych konsekwencją są ro� z/ne skutki. Do oceny moralnej danego czy-
nu nalez/ałoby zastosowac�  zasadę podwo� jnego skutku,  kto�ra  składa się
z czterech warunko�w: „przedmiotowej dobroci lub obojętnos�ci aktu; do-
brej intencji podmiotu działania; włas�ciwego sposobu wynikania skutko�w
oraz proporcjonalnych racji przemawiających za podjęciem wieloskutko-
wego działania”540. Ocena moralna zalez/y więc od szeregu kryterio� w, ko-
niecznym warunkiem jest adekwatny opis sytuacji. Wydaje się, z/e sposo� b
oceny  według  podwo� jnego  skutku  jest  dzis�  powszechnie  uz/ywanym

539 S. Olejnik, Teologia…, dz. cyt., s. 280.
540 P. Aszyk, Wokół zasady podwójnego skutku. Problem Tomaszowego autor-

stwa zasady podwójnego skutku (na podstawie Sth II-II, q. 64, a. 7c.), „Stu-
dia Bobolanum”, 2004, nr 1, s. 156.
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usprawiedliwieniem, gdy zwycięstwo etyki indywidualistycznej kaz/e sta-
wiac� wyz/ej cele osobiste niz/  społeczne. 

Opartej na obiektywizmie koncepcji czyno� w ludzkich przeciw-
ny jest konsekwencjonalizm, kto� ry dobroc�  czynu ocenia jedynie z per-
spektywy skutko� w,  do jakich prowadzi.  Rozwinięciem konsekwencjo-
nalizmu jest  proporcjonalizm, kto� ry działanie uznaje za słuszne,  jes� li
przynosi więcej dobra niz/  zła541. Tego rodzaju „matematyczne” mys�lenie
dopuszcza stosowanie „małego” zła, jes� li przyniesie ono więcej dobra.
W sferze moralnos�ci podatkowej taka postawa występuje bardzo czę-
sto, gdy na przykład dla uzyskania całkowicie zgodnej z prawem prefe-
rencji  podatkowej  wystarczy  „niewinne”  kłamstwo  w dokumentach.
Konsekwencjonalizm w gruncie rzeczy odrzuca mys�lenie moralne,  z/e
z natury złe postępowanie czyni człowieka złym, ponadto nie uznaje
prawdziwego dobra osoby ludzkiej, zastępując je etyką korzys�ci.  

Dla podatnika,  uznającego obowiązek podatkowy za moralną
powinnos�c�, istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wspo� ł-
czesny system podatkowy zgodny jest z Boz/ym porządkiem, a postano-
wienia władzy wyraz/one w aktualnie obowiązujących ustawach obo-
wiązują  w sumieniu.  Nalez/y  podjąc�  pro� bę  okres� lenia,  jakie  warunki
(okolicznos�ci)  zmniejszają  winę  moralną  za  niezapłacenie  podatku.
W powszechnej  opinii  mo� wi  się  o niesprawiedliwos�ci  obciąz/en� ,  zbyt
duz/ej wysokos�ci,  marnotrawieniu s�rodko� w publicznych przez władzę
i wydawaniu ich na niemoralne cele.

541 W. Gubała, Źródła…, dz. cyt., s. 57.
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Rozdział IV

Kontrowersje wokół moralnego obowiązku 

płacenia podatków

Kos�cio� ł uznaje, z/e płacenie podatko� w jest obywatelską powin-
nos�cią, kto� ra obowiązuje w sumieniu. Podstawą tego przekonania jest
troska o dobro wspo� lne oraz posłuszen� stwo władzy pan� stwowej przy-
czyniające się do umacniania ładu społecznego. W rzeczywistos�ci spo-
łecznej pojawiają się sytuacje,  kto� re mogą wzbudzic�  wątpliwos�ci co do
obowiązywalnos�ci w sumieniu nakazu płacenia podatko� w. O ile sama
zasada nie  ulega zniesieniu,  to  wystąpienie  okres� lonych okolicznos�ci
moz/e spowodowac� istotne zmniejszenie lub nawet całkowite zniesienie
winy moralnej. W rozdziale tym zostały poddane te, kto� re w opinii pu-
blicznej wzbudzają największe kontrowersje: niemoralne działania pan� -
stwa (par. 1), przekonanie o niesprawiedliwos�ci podatko� w (par. 2), naru-
szanie przez podatki prawa własnos�ci (par. 3) oraz problem dopuszczal-
nos�ci moralnej ucieczki od opodatkowania (par. 4).

1. Podatnik wobec możliwych nadużyć państwa

Klasyczna koncepcja powinnos�ci moralnej stwierdza, z/e poda-
tek obowiązuje w sumieniu, gdy został nałoz/ony ze słusznej przyczyny.
Włas�ciwym celem istnienia podatko� w jest powiększanie dobra wspo� l-
nego, dochody podatkowe powinny słuz/yc�  całej społecznos�ci. Gdy cele
te nie są realizowane, w sumieniu podatniko� w pojawiają się wątpliwo-
s�ci.  Refleksji  moralnej  nalez/y  poddac�  zatem  zagadnienie  obowiązku
płacenia  podatko� w  w konteks�cie  nieakceptowanych  działan�  władzy,
zwłaszcza marnotrawienia pieniędzy publicznych i wydawania ich na
niemoralne cele.

207



Pełna  akceptacja  przedstawionej  tezy  dotyczącej  włas�ciwego
celu  podatko� w,  przy  wspo� łczesnej  złoz/onos�ci  systemu  podatkowego,
w bardzo łatwy sposo� b doprowadziłaby do uznania wszystkich podat-
ko� w za niemoralne. Wydaje się,  z/e zasada ta pochodzi z czaso� w,  gdy
system podatkowy był znacznie prostszy, pan� stwo obejmowało swoją
kuratelą znacznie mniej obszaro� w, a wprowadzanie nowych podatko� w
czy podwyz/ki starych były motywowane przez władco� w konkretną po-
trzebą. Wtedy celowos�c�  ta była znacznie bardziej uchwytna niz/  w dzi-
siejszych czasach, gdy w definicji podatku podkres� la się nieekwiwalent-
nos�c�. W zro� z/nicowanym s�wiatopoglądowo społeczen� stwie, w systemie
demokratycznym dopuszczającym do władzy ro� z/nych przedstawicieli
społeczen� stwa z pewnos�cią w kaz/dej chwili znalazłaby się duz/a grupa
obywateli sprzeciwiających się aktualnemu modelowi wydatko� w pan� -
stwa. Oczywis�cie niezadowolenie obywateli jest wpisane w naturę tego
ustroju, mają oni prawo wyboru tych, kto� rzy bardziej będą odpowiadali
ich  przekonaniom.  Nieakceptacja  rządzącej  partii  politycznej,  inne
przekonania polityczne czy nawet moralne nie sprawiają, z/e obowiązek
sumienia płacenia podatko� w staje się mniejszy. Pan� stwo jest dobrem
wspo� lnym, a nie partyjnym, nie moz/na doprowadzic� do sytuacji, z/e pła-
cą tylko zwolennicy tego obozu, kto� ry aktualnie rządzą.

Wielu obywateli uwaz/a za słuszne zdanie: „Nie muszę płacic�, bo
pan� stwo marnuje/rozkrada/z� le wydaje wpłacone przeze mnie podat-
ki”. Samo twierdzenie niestety w większos�ci przypadko� w będzie bliskie
prawdy. Przywołuje ono na mys�l dobrze znane poglądy filozofo� w oraz
badania socjologo� w o niedoskonałos�ci demokratycznego ustroju poli-
tycznego.  Dla  chrzes�cijanina  jest  czyms�  oczywistym,  z/e  ustro� j  tego
s�wiata budowany  przez ludzi naznaczonych słabos�cią nigdy nie będzie
doskonały. Oczekiwanie przejęcia władzy przez idealnych polityko� w, kto� -
rzy mądrze – i bez cienia naduz/yc�  – wydają pieniądze publiczne, jest co
najmniej głęboką naiwnos�cią.

Kos�cio� ł wielokrotnie podkres� lał i nawoływał władze pan� stwo-
we do mądros�ci i odpowiedzialnos�ci, niemniej wezwania te stale będą
pozostawały w sferze ideało� w. Niedoskonałos�c�  władzy nalez/y trakto-
wac� jako cos�  wpisanego w naturę ziemskiego ustroju politycznego. Nauka
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o posłuszen� stwie władzy związana jest z chrzes�cijan� ską logikę napra-
wiania s�wiata, z/e najpierw trzeba wymagac�  od siebie, dopiero wtedy
moz/na wymagac� od innych. Zatem naznaczone ludzką słabos�cią działania
rządzących  powinny  byc�  bardziej  wezwaniem  do  własnej  aktywnos�ci
w celu naprawiania s�wiata niz/  usprawiedliwieniem własnej niemoralnos�ci.

Wspo� łczes�nie częs�ciej dochodzi do naduz/yc� i niegospodarnos�ci
władzy  na  skutek  stałego  wzrostu  kompetencji  pan� stwa.  To  zas�  nie
dzieje się bez przyczyny, lecz bardzo często wynika z oczekiwan�  obywa-
teli,  co skrupulatnie wykorzystują politycy w formie obietnic wybor-
czych. Z punktu widzenia obciąz/en�  podatkowych demokracja jest kosz-
townym systemem sprawowania władzy. Im szerszy zakres przysługu-
jących praw, im liczniejsze są mechanizmy demokratyczne, tym większe
koszty. Składają się na nie koszty organizacji samych procedur, na przy-
kład przywilej wypowiedzenia się obywateli w referendum pociąga za
sobą  znaczne  wydatki  na  jego  organizację.  System  przedstawicielski
wiąz/e się z koniecznos�cią wynagrodzenia tych, kto� rzy na ro� z/nych szcze-
blach władz pan� stwowych realizują  powierzony im przez społeczen� -
stwo mandat. Do tego dochodzi niezauwaz/alny i niemoz/liwy do oszaco-
wania koszt wad i słabos�ci ludzkich. System demokratyczny tym ro� z/ni się
od merytokracji, z/e o powierzeniu władzy decydują sympatie polityczne
(i wszystko co jest z tym związane, jak chociaz/by wpływ medio� w), a nie
rzeczywiste  i zweryfikowane kompetencje.  Zjawisko niegospodarnos�ci
czy tez/  nieefektywnego wydawania s�rodko� w publicznych jest więc zako-
rzenione w naturze tego ustroju. W praktyce jest nieusuwalne, choc� sze-
reg mechanizmo� w, z kontrolą społeczną na czele, ma je minimalizowac�. 

Osoby aktywnie zabiegające o obniz/enie podatko� w bardzo czę-
sto uz/ywają argumentu, z/e ich pieniądze są marnotrawione na utrzy-
manie  biurokracji.  Nie  ulega  wątpliwos�ci,  z/e  od  czasu  przemian
w 1989 r. występuje stały wzrost w tej dziedzinie. W 1990 r. w admini-
stracji pan� stwowej i samorządowej było zatrudnionych 158 tys. oso� b,
w 2004 (rok wstąpienia Polski do UE) 335 tys.542, a w 2013 roku juz/
542 Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Zatrudnienie w sektorze publicz-

nym i administracji publicznej w Polsce na tle innych krajów, red. K. Polar-
czyk, Warszawa 2005, s.  9, w: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/r-
237.pdf, wydruk z dnia 31.03.2017.
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408 tys. urzędniko� w543. Jest to jednoczes�nie sektor o stosunkowo wyso-
kich wynagrodzeniach. W 2016 r. wynosiło ono s�rednio 5050 zł brutto,
gdy w całej  gospodarce tylko 4047 zł544.  Stałym usprawiedliwieniem
wzrostu zatrudnienia jest zwiększenie liczby zadan� , związanych np. ze
wzrostem kompetencji  samorządo� w czy tez/  dodatkowymi zadaniami
związanymi z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Tego rodzaju ar-
gumentacja prowadzi do wniosku, z/e pan� stwo stale zwiększa stopien�
ingerencji w z/ycie gospodarcze i społeczne. 

Przy całej złoz/onos�ci problemu efektywnos�ci i utrzymania ad-
ministracji pan� stwowej trzeba stwierdzic�, z/e nawet duz/e oszczędnos�ci
w tym obszarze będą miały ograniczony wpływ na wysokos�c�  obciąz/en�
podatkowych. Wynika to z tego, z/e suma wydatko� w jednostek budz/eto-
wych (administracja,  organy władzy, obrona narodowa, wymiar spra-
wiedliwos�ci, bezpieczen� stwo publiczne), w 2010 roku wyniosła 54 mld
złotych, co stanowi 18% wszystkich wydatko� w budz/etowych545, z tego
koszt utrzymania administracji i organo� w władzy wynio� sł 13,6 mld zł,
czyli 4,6% budz/etu546.

543 Dane dotyczą jedynie administracji państwowej. Łączne zatrudnienie w sektorze
publicznym wynosi 1,927 mln osób. Por. K. Jagliński, K. Brosz, M. Chludziński,
Mapa zatrudnienia w sektorze publicznym 2013, w: http://www.mapawydat-
kow.pl/wp-content/uploads/2014/12/Mapa-Zatrudnienia-2013-druk.pdf, wydruk
z dnia 31.03.2017.

544 Por. Główny Urząd Statystyczny, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej w 2016 r., w: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyj-
ny/pl/defaultaktualnosci/5474/1/25/1/zatrudnienie_i_wynagrodzenia_w_gosp
odarce_narodowej_w_2016.pdf,  wydruk z dnia  18.05.2017,  s.  16,  25.  Dane
GUS dotyczące wysokości wynagrodzenia dotyczą administracji wraz z obro-
ną narodową.

545 Ministerstwo finansów,  Sprawozdanie  z wykonania  budżetu  państwa za
rok 2010. Omówienie, s. 68, w: http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/bu-
dzet_panstwa/sprawozdania_roczne/2010/20110601_sprawozd_z_wyk_budzetu
_panstwa_omowienie.zip, wydruk z dnia 31.03.2017.

546 Tamże, s. 60. Przedstawione dane są oficjalnymi danymi Ministerstwa finan-
sów i obejmują wydatki na administrację w sensie ścisłym. Niemniej każdy
inny sektor (np. edukacja, ochrona zdrowia, inwestycje strukturalne) doto-
wany przez państwo jest zarządzany przez konkretne jednostki. Tak więc ad-
ministracja w sensie szerokim pochłania znacznie więcej środków i podanie
dokładnej wielkości jest niemożliwe.
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Nie jest  przypadkiem, z/e rozwo� j  demokracji  związany jest  ze
wzrostem fiskalizmu. Dla przykładu w 2015 roku w Polsce stosunek
wszystkich wydatko� w publicznych do całego produktu krajowego brut-
to (PKB) wynosił ok. 44 %547, jest to poziom typowy dla pan� stw rozwi-
niętych. Wynika z tego, z/e prawie połowa wypracowanego w pan� stwie
produktu trafia do budz/etu – z tego 89% w formie podatko� w – skąd jest
ponownie rozdysponowywana. To budzi naturalny sprzeciw obywateli
oraz konkretne pytanie etyczne: czy pan� stwo nie łamie zasady wła-
snos�ci prywatnej, odbierając obywatelom prawie połowę wypracowa-
nego dochodu? 

Wysokos�c� obciąz/enia podatkami zalez/y więc od kilku gło� wnych
czynniko� w: stopnia zaangaz/owania pan� stwa w gospodarkę, przyjętego
modelu socjalnego,  koszto� w utrzymania podstawowej struktury pan� -
stwa (władza, wymiar sprawiedliwos�ci, słuz/by porządkowe) i funkcjo-
nowania  administracji,  koszto� w  utrzymania  systemu  emerytalnego
oraz obsługi dotychczasowego zadłuz/enia. Us�wiadomienie sobie tej za-
lez/nos�ci powinno skłaniac� do stwierdzenia, z/e zdanie: „pan� stwo nie ma
prawa nakładac�  tak wysokich podatko� w” jest pewnym uproszczeniem.
Zwraca uwagę na objawy „choroby” pan� stwa, ale nie prowadzi do nicze-
go poza zmniejszeniem zaufania społecznego. 

Tendencja do wkraczania przez pan� stwo w kolejne obszary ak-
tywnos�ci ma głębokie przyczyny. Tkwi w naturze demokracji  pewien
konflikt  dwoistos�ci  obywatelskich pragnien� :  z jednej strony by płacic�
jak najniz/sze podatki, z drugiej – by rząd zaspokajał potrzeby obywate-
li. „Podczas gdy w ojczyz�nie Jeffersona pucybuci stawali się milionera-
mi, a pryszczaci studenci wymys�lali google i facebooki, w Europie pielę-
gnowano mit społecznej gospodarki rynkowej, kto� ra miała byc�  wyz/szą
formą anglosaskiego,  zdegenerowanego kapitalizmu. Formą zhumani-
zowaną i sprawiedliwszą. Dzisiaj społeczna gospodarka rynkowa odbija
się głos�ną czkawką: w Atenach, Lizbonie, Madrycie, Dublinie, niedługo
byc�  moz/e w Rzymie, w Brukseli, moz/e nawet w Paryz/u. Europejczycy
duszą się pod cięz/arem długo� w, są sfrustrowani, ws�ciekli i domagają się
jednego: niech pan� stwo się nimi zajmie. Nie widzą innego wyjs�cia z tej

547 A. Sadowski, K. Zubelewicz, Dzień Wolności..., dz. cyt., s. 4.
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opresji.  Jedyny ratunek widzą w pan� stwie,  bo pan� stwo ich od siebie
uzalez/niło. Omamiło ich. Zniewoliło”548. W monarchii to kro� l nakładał
podatki,  parlament skutecznie mu się przeciwstawiał.  Im bardziej się
przeciwstawił, tym większe miał uznanie społeczne. W demokracji to
sam parlament „rozdaje” pieniądze, jest kolektywny i anonimowy, we-
ryfikacja odbywa się raz na kilka lat, a „taki sposo� b kontroli fiskalnych
poczynan�  parlamento� w w demokracji jest – jak pokazuje dos�wiadcze-
nie  –  mało  skuteczny”549.  Pesymistyczne  podejs�cie  do  tematu  kaz/e
stwierdzic�, z/e w demokracji niemoz/ liwe będzie osiągnięcie stanu ro� w-
nowagi,  a co  za  tym idzie  poczucia  akceptacji  społecznej  –  między
oczekiwaniami  obywateli  (koszty  pan� stwa)  a skalą  opodatkowania
 (dochody pan� stwa). 

Konstatacja ta nie jest  nową, juz/  w okresie międzywojennym
ekonomista A.  Krzyz/anowski zauwaz/ył, z/ e „przejs� cie od demokracji
liberalnej zadowalającej się politycznym zro� wnaniem, urzeczywistnio-
nym przez powszechne głosowanie, do demokracji mniej lub więcej so-
cjalistycznej, wysuwającej hasło gospodarczego zro� wnania ludzi zarzą-
dzeniami pan� stwa, a więc rozszerzenie jego zakresu działania, wywoła-
ło wzrost wydatko� w,  a zarazem zniz/kę dochodo� w publicznych,  mimo
oczywistego przeciąz/enia podatkowego wielu społeczen� stw. Demokra-
tyzacja wybitnie przyczyniła się do wtrącenia pan� stw w przepas�c� fiska-
lizmu”550.  Powto� rzył  zarazem diagnozę sformułowaną kilka lat  wcze-
s�niej  przez  austriackiego  ekonomistę  Josepha  Schumpetera  (1883–
1950), z/e pan� stwo podatko� w stoi na kruchych nogach podmywanych
przez masową demokrację. Zwro� cił przy okazji uwagę na problem grup
nacisku przyczyniających się do narastania roszczen� 551.

Zwiększanie się zakresu zadan�  pan� stwa nie tylko bezpos�rednio
wpływa  na  wielkos�c�  obciąz/en�  podatkowych  obywateli,  ale  takz/e
w pewnych sytuacjach wywołuje dylematy moralne. Częstym zarzutem

548 M. Magierowski, Bunt na Eurotitanicu, „Uważam Rze”, 2011, nr 21, s. 69.
549 F. Grądalski, System..., dz. cyt. s. 72.
550 A. Krzyżanowski, Moralność współczesna, w: Chrześcijańska moralność po-

lityczna. Wybór pism, red. A. Krzyżanowski, Kraków 2002, s. 51.
551 Por. A. Glapiński, Kapitalizm..., dz. cyt., s. 208.
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– przede wszystkim zwolenniko� w mys�li liberalnej – jest zdanie, z/e da-
leko idące transfery socjalne oduczają ludzi troski o siebie, przyzwy-
czajając  do  z/ycia  na  koszt  pan� stwa.  Zamiast  rozwiązywac�  problem
biedy, utrwalają go.

Pierwszym i fundamentalnym pytaniem moralnos�ci obywatel-
skiej powinno byc�  pytanie o własne oczekiwania wobec pan� stwa. Nie
chodzi o bezpos�rednie zastosowanie zasady ekwiwalencji, co jako oby-
watel powinienem otrzymac�  za wnoszony wkład, lecz pytanie uprzed-
nie: za co byłbym gotowy zapłacic�. Przy obecnej skali fiskalizmu pyta-
nie powinno się dla jasnos�ci sformułowac�  następująco: z jakich „bez-
płatnych” (tj. finansowanych z podatko� w) s�wiadczen�  chciałbym zrezy-
gnowac�, aby moz/na było obniz/yc� podatki.

Dla  niekto� rych  katoliko� w  łatwym  usprawiedliwieniem  jest
stwierdzenie, z/e podatki wydawane są na niemoralne cele, tym samym
nie obowiązują w sumieniu. Podobne pytanie zadaje A. Filipowicz: „czy
chrzes�cijanin moz/e się uchylac� od płacenia podatko� w, uznając w sumie-
niu, z/e: władza marnuje i trwoni jego pieniądze, podatki są niesprawie-
dliwe, pan� stwo przeznacza pieniądze pochodzące z podatko� w na cele
niezgodne z przekonaniami religijnymi i etycznymi podatnika”552. W od-
powiedzi nalez/ałoby zwro� cic�  uwagę na kilka aspekto� w, przede wszyst-
kim rozgraniczenia odpowiedzialnos�ci poszczego� lnych podmioto� w.

Z punktu widzenia formalnego podmiotem działającym, w tym
przypadku wydającym zgromadzone z podatko� w pieniądze,  jest  wła-
dza. To osoby podejmujące takie a nie inne decyzje ponoszą odpowie-
dzialnos�c�  za marnotrawienie, defraudacje s�rodko� w publicznych czy tez/
wydawanie ich na niemoralne cele. Jes� li chodzi o intencję to chrzes�cija-
nin płaci podatki w dobrej wierze, jako słuz/ące całej wspo� lnocie, „Nie
ponosi on jednak odpowiedzialnos�ci, jes� li pan� stwo przeznacza fundu-
sze podatkowe na cele  niezgodne z jego wyznaniem,  sumieniem czy
s�wiatopoglądem”553.  Oczywis�cie powinien podejmowac�  na miarę swo-
ich moz/ liwos�ci działania, kto� re przeciwdziałałyby tym negatywnym zja-
wiskom. Podstawową formą jest uczestnictwo w wyborach, osobiste za-

552 A. Filipowicz, Chrześcijanin wobec podatków, „Przegląd Powszechny”, 1997,
nr 3(907), s. 289.
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angaz/owanie  polityczne i społeczne,  działania  w szeroko rozumianej
edukacji społecznej.  Uchylenie od podatku mogłoby zostac�  usprawiedli-
wione wtedy, gdyby dany podatek miał charakter celowy, opo� r miałby cha-
rakter publiczny i mo� głby rzeczywis�cie wpłynąc� na poprawę sytuacji554.

Krytyczna ocena powinna dotyczyc�  całokształtu funkcjonowa-
nia sfery danin publicznych. Przez wieki to sposo� b poboru podatko� w
w znaczący sposo� b wpływał na postrzeganie opresyjnos�ci  podatko� w.
Obowiązkiem władzy  pan� stwowej  jest  stworzenie  systemu  poboro� w
podatko� w  skutecznego,  a zarazem  szanującego  godnos�c�  człowieka.
W dzisiejszych czasach realizuje się to w pierwszym rzędzie przez usta-
nowienie  i zagwarantowanie  włas�ciwego  porządku prawnego.  Kaz/dy
obywatel powinien miec�  pewnos�c�, jaką sumę i w jakim terminie powi-
nien zapłacic�. Trzeba przyznac�, z/e ten podstawowy warunek funkcjono-
wania systemu podatkowego w Polsce realizowany jest w sposo� b nie-
wystarczający. Potrzebne jest zachowanie zasad przyzwoitej legislacji:
zakaz stanowienia przepiso� w z mocą wsteczną (lex retro non agit), na-
kaz zachowania odpowiedniej  vacatio legis oraz nakaz formułowania
przepiso� w w sposo� b zrozumiały. Władza ustawodawcza, przestrzegając
wiernie tych zasad, umacnia zaufanie obywateli do pan� stwa i stanowio-
nego przez nie prawa. Jednoczes�nie musi pamiętac�, z/e złamanie ich po-
woduje utratę zaufania, co na gruncie podatkowym okres�la się jako obni-

553 Tamże, s. 298. Uznanie prawdziwości twierdzenia, że przez niemoralne dzia-
łania państwa katolicki podatnik ma współudział w złu, miałoby daleko idące
konsekwencje. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że kto przyczynia się
do dokonania  aborcji  podlega ekskomunice  wiążącej  mocą samego prawa
(kan. 1398). Oznaczałoby to, że współwinnym aborcji dokonywanej w państwo-
wych szpitalach byłby każdy, kto w ramach podatków płaci składkę zdrowotną.

554 „Biskup Mering wezwał – jeśli wszystkie inne środki zostaną wyczerpane –
do niepłacenia abonamentu TVP, która promuje satanistę. Czy biskup może
wzywać do takiej postawy? Publiczna ma określoną misję, na którą płacą jej
widzowie. Jeśli się jej sprzeniewierza, to należy protestować. To przypomina
trochę strajk, który jest ostatecznym pokojowym naciskiem, gdy polubowne
rozmowy nic już na dają”. B. Bartołd, Jeśli władza za bardzo ciemięży podatkami
to można ją  zmienić,  w:  http://www.fronda.pl/a/ks-bartold-jesli-wladza-za-
bardzo-ciemiezy-podatkami-to-mozna-ja-zmienic,14472.html,  wydruk  z dnia
31.03.2017.  Warto  zauważyć,  że  w tym  przypadku  rozważanie  dotyczy
„opłaty”  za  media  publiczne,  gdzie  według  zasady  ekwiwalencji  obywatel
powinien otrzymać „produkt” wysokiej jakości.
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z/enie moralnos�ci podatkowej. Chodzi zatem o takie stanowienie prawa,
aby obywatel  wiedział,  jakie  przepisy się zmienią i kiedy to nastąpi.
Musi takz/e miec� odpowiednio długi czas, aby mo� gł podjąc� decyzje co do
dalszego  postępowania.  Okres  vacatio  legis  dotyczy  ustaw  podatko-
wych, jest kontrolowany przez Trybunał Konstytucyjny i od strony for-
malnej zazwyczaj jest zachowany555. Z punktu widzenia etyki nalez/ało-
by stwierdzic�,  z/e minimalny wymiar tego okresu wynosi 14 dni i jest
zdecydowanie  za  kro� tki.  Planowanie  działalnos�ci  gospodarczej  jest
pewnym procesem i taki okres moz/e byc� wystarczający co najwyz/ej do
wprowadzenia nowych zasad obliczania podatko� w – i to tez/  nie bardzo,
biorąc pod uwagę koniecznos�c� aktualizacji skomplikowanych systemo� w
komputerowych – lecz nie wystarczy na przeprofilowanie działalnos�ci
gospodarczej. Szybkie nowelizacje przepiso� w są zazwyczaj argumento-
wane koniecznos�cią ograniczenia działan�  nielegalnych w danym obsza-
rze.  W ostatnim czasie  zmianami,  kto� re  zaskoczyły  przedsiębiorco� w,
było wprowadzenie odwro� conego VAT-u w budownictwie oraz wpro-
wadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego556.

Powaz/nym problemem jest częstotliwos�c�  zmian przepiso� w po-
datkowych. „Bałagan nowelizacyjny” to kro� tka diagnoza, kto� rą postawił
Rzecznik Praw Obywatelskich  J.  Kochanowski.  „Najczęs�ciej  nowelizo-
wana była ustawa o podatku dochodowym od oso� b fizycznych: od opu-
blikowania  jednolitego  tekstu  w roku  2000 –  41 razy,  w samym
2003 roku wprowadzono 15 istotnych zmian”557. Zauwaz/ył, z/e zapano-
wanie nad taką ilos�cią zmian jest moz/ liwe tylko dzięki systemom kom-
puterowym, kto� re tworzą tekst  jednolity.  „Ale zapanowac�  za pomocą
komputero� w nie oznacza, zapanowac� w ogo� le, gdyz/  to nie one są przeciez/

555 Por. J. Kulicki, Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa
podatkowego, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych”, 2010, nr 8(33), s. 4.

556 S.  Ogórek,  Zmiany  w podatkach  w 2017.  Przedsiębiorców  i urzędników
czeka rewolucja, w: http://money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek
-vat-zmiany-2017-jpk,17,0,2228241.html,  wydruk z dnia 31.03.2017.

557 J. Kochanowski, Deregulacja..., dz. cyt., s. 222. Dane te dotyczą okresu jesz-
cze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Po tym fakcie proces ten
jeszcze bardziej przybrał na intensywności ze względu na konieczność dosto-
sowania polskiego prawa do unijnego.
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adresatem stanowionego prawa”558. Nie nalez/y zatem dziwic�  się temu,
z/e podatnik w ten sposo� b traktowany przez ustawodawcę – utrzymują-
cy go z własnych pieniędzy – czuje głęboką niechęc� wobec władzy i sta-
nowionego przez nie prawa. To pozwala zrozumiec�,  z/e waz/ne jest nie
tylko „co” władza postanawia, ale ro� wniez/  „jak”. „Brak stabilnych i ja-
snych zasad wpływa na osłabienie tzw. moralnos�ci podatkowej i nie-
uczciwe zachowanie podatnika”559.

Jako niemoralne nalez/y ocenic� ro� wniez/  to prawo, kto� re jest nie-
jasne.  Choc�  odczucie  społeczne  moz/e  byc�  inne,  to  Polska  nie  nalez/y
przeciez/  do  krajo� w  o ekstremalnie  wysokich  stopach  podatkowych.
Problem nie sprowadza się zatem do wysokos�ci podatko� w, a gło� wnie
do niezmiennej fatalnej jakos�ci i nieprzejrzystos�ci systemu podatkowe-
go560. S5wiadczy o tym chociaz/by ilos�c�  rządowych interpretacji dotyczą-
cych podatku VAT,  kto� re liczą ponad 120000 stron561.  Pod względem
prostoty systemu podatkowego Polska zajmuje w rankingu 189 przeba-
danych przez Bank S5wiatowy pan� stw 47 pozycję. Polska firma na spra-
wy podatkowe pos�więca przeciętnie w roku 271 godzin562. 

Przytoczone dane pokazują, z/e obecny kształt polskiego syste-
mu podatkowego wiąz/e się ze znacznymi kosztami pos�rednimi, kto� re
musi ponies�c�  podatnik, aby wypełnic�  obowiązki wobec pan� stwa. Strata
jest  podwo� jna:  wyz/szy  koszt  realizacji  obowiązku podatkowego oraz
wyz/szy koszt utrzymania administracji  skarbowej.  Podatnik musi ko-
rzystac�  z pomocy prawniko� w, wykwalifikowanych doradco� w podatko-
wych, instytucji szkoleniowych, biur rachunkowych, nabywac�  informa-
tory i fachową literaturę. Więcej czasu musi pos�więcic�  na poznawanie
prawa podatkowego,  przygotowywanie i wysyłanie deklaracji,  ponosi

558 Tamże, s. 221.
559 D. Dańkowski, Podatki i moralność, „Znak”, 1998, nr 2(513), s. 75.
560 E. Mączyńska, Podatkowa wańka-wstańka, „Rzeczpospolita”, 2010, nr 194 z

dnia 20 VIII, s. E6.
561 W. Modzelewski, Podatkowy rachunek sumienia, „Rzeczpospolita”, 2010, nr

206 z dnia 3 IX, s. E6.
562 Por. PwC and the World Bank Group, Paying Taxes 2017, Washington 2016,

w:  http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf,
wydruk z dnia 12.04.2017, s. 127, 134.
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wyz/sze  koszty  biurowe  i korespondencji,  a czas  załatwiania  spraw
w urzędach wydłuz/a  się.  Dodatkowym obciąz/eniem są czasochłonne
kontrole, sytuacje sporne generują dodatkowe wydatki w postaci postę-
powan�  odwoławczych, proceso� w sądowych i egzekucji  administracyj-
nych. Skutkiem tego są straty pos�rednie, trudne do oszacowania, kto� re
polegac�  mogą na „zmniejszeniu produkcji, ograniczeniu stanu zatrud-
nienia, zmniejszeniu liczby powstających podmioto� w, ukierunkowaniu
działalnos�ci na zmniejszanie obciąz/en�  podatkowych, a nie wypracowy-
wanie dochodo� w. W rezultacie rzetelne wypełnianie zobowiązan�  podat-
kowych kosztuje znacznie więcej niz/  to wynika ze stawki podatku”563.
Ubocznym skutkiem skomplikowanego prawa  jest  gorsza  pozycja  na
rynku małych firm, dla kto� rych koszty pos�rednie są relatywnie wyz/sze
niz/  dla firm duz/ych, dysponujących kompetentnymi prawnikami.

Koszty okołopodatkowe ponoszą takz/e osoby fizyczne na sku-
tek rozbudowanych formularzy podatkowych i nieumiejętnos�ci ich wy-
pełniania. Choc� w ostatnich latach wzrasta procent pozytywnych opinii,
wypełnienie formularza PIT dla przeciętnego obywatela nadal pozosta-
je duz/ym wyzwaniem. Spos�ro� d podatniko� w samodzielnie składających
zeznanie podatkowe za 2015 rok 30% badanych odpowiedziało, z/e wy-
pełnienie formularza sprawiło im trudnos�c�. Az/  48% skorzystało z po-
mocy rodziny i znajomych, a 28% z fachowych doradco� w564. Z punktu
widzenia etyki nalez/ałoby stwierdzic�, z/e władza nakłada na obywateli
obowiązek, kto� remu nie są w stanie podołac�. Zdroworozsądkowe spoj-
rzenie uprawnia do postawienia tezy, z/e osoba kon� cząca w wieku 18 lat
edukację  szkolną  powinna  umiec�  wypełnic�  podstawową  powinnos�c�
wobec pan� stwa. Zadaniem władzy jest zatem podjęcie staran� , aby sys-
tem podatkowy stawał się „przyjazny” dla obywatela, dobrym przykła-
dem  realizacji  tego  postulatu  jest  wdraz/anie  systemu  e-deklaracji.
Słusznym wydaje się byc�  postulat uzupełnienia szkolnej edukacji oby-
watelskiej o podstawową wiedzę z obszaru podatko� w, jak ro� wniez/  two-
rzenia bezpłatnego, szerokiego systemu informacji podatkowej. 
563 T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, s. 44.
564 Por. CBOS,  Komunikat  z badań 78/2015.  Rozliczenia  podatkowe i kwota

wolna od podatku, s. 3–4, w: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_078_15.PDF,
wydruk z dnia 31.03.2017.
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Skomplikowane  przepisy  generują  takz/e  wysokie  koszty  po
stronie urzędo� w. Czas obsługi podatniko� w znacznie się wydłuz/a, w wie-
lu sprawach konieczne jest wydanie interpretacji. W gąszczu przepiso� w
i ich wyjas�nien�  wzrasta ilos�c�  spraw spornych, przeprowadzane przez
urząd  kontrole  trwają  znacznie  dłuz/ej.  Swego  rodzaju  „kwadraturą
koła” są procesy sądowe z urzędami skarbowymi – „jes� li  podatnik je
wygrywa, to i tak w kon� cowym efekcie są one finansowane z podat-
ko� w”565. Powoduje to, z/e zatrudnienie w urzędach ros�nie, a wraz z nim
nakłady na administrację566.  Nalez/y stwierdzic�,  z/e tendencja powinna
byc�  dokładnie  odwrotna  i wynikac�  z dwo� ch  gło� wnych powodo� w.  Po
pierwsze prawo powinno byc�  stale doprecyzowywane,  a tym samym
powinna zmniejszac� się skala niejasnos�ci i zawiłos�ci. Po drugie stale po-
winna wzrastac� efektywnos�c� działania urzędo� w na skutek wzrostu kom-
petencji pracowniko� w, optymalizacji struktur i procedur podejmowania
decyzji oraz wdraz/ania nowoczesnych technologii informatycznych567.

Z5 ro� dłem wielu problemo� w w funkcjonowaniu aparatu skarbo-
wego  jest  powstawanie  czegos� ,  co  moz/na  okres� lic�  jako  mentalnos�c�
urzędniko� w  skarbowych.  Pracownicy  są  przekonani,  z/e  ich  decyzje
mają  owocowac�  wzrostem  dochodo� w  budz/etowych,  gło� wnym  kryte-
rium  decyzji  jest  interes  pan� stwowy.  To  powoduje  jednostronnos�c�
w załatwianiu spraw, a sytuacje niejasne zawsze są interpretowane na
korzys�c�  pan� stwa568. Jest to zrozumiałe takz/e z tego względu, z/e organy
te oceniane są za skutecznos�c� działania, pracownicy otrzymują premie

565 E. Mączyńska, Podatkowa..., dz. cyt., s. E6.
566 Por.  G.  J.  Leśniak,  Służby  ministra  finansów  kosztują  coraz  więcej, w:

http://www.rp.pl/artykul/4,679975_Skarbowka_i_fiskus_coraz_drozsze_w
_utrzymaniu.html, wydruk z dnia 18.07.2011.

567 J.  Filek,  Etyczne aspekty działalności  samorządu terytorialnego, Kraków
2004, s. 102.

568 Por. J.  Glumińska-Pawlic, Interpretacja prawa podatkowego przez samo-
rządowe  organy  podatkowe, w: W kręgu  prawa..., dz.  cyt.,  s.  141–142.
„Przebadano 33,7 tys. interpretacji z 2016 r.  W 262 podatnicy wnioskowali
o zastosowanie zasady in dubio pro tributario. Nie udało się ani razu. Skar-
bówka z reguły przechodziła nad tym do porządku. Jedynie w siedmiu inter-
pretacjach fiskus w ogóle się odniósł do klauzuli, stwierdzając, że nie ma za-
stosowania, bo sprawa jest jednoznaczna”. P. Wojtasik, Skarbówka interpre-
tuje po swojemu, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 63 z dnia 16 III, s. C4.
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i nagrody w zalez/nos�ci od osiągniętych wyniko� w. „Ustalone przez wła-
dze kryteria oceny mogą sprawic�, z/e w dąz/eniu do uzyskania zaro� wno
zaplanowanych, jak i ponadplanowych dochodo� w podatkowych dla or-
gano� w podatkowych mniej istotne staną się s�rodki i metody działania,
a liczyc� się będzie wyłącznie skutek. Dewiza, zgodnie z kto� rą cel us�wię-
ca s�rodki, nie powinna byc�  stosowana przy realizacji obowiązko� w po-
datkowych. Prowadzi bowiem do formalnego respektowania gwarancji
prawnych podatnika, a w rzeczywistos�ci gwarancje te omija”569. Przy-
kład „mentalnos�ci fiskalnej” widoczny jest nawet na poziomie uz/ywa-
nego języka. W opracowaniu Ministerstwa finanso� w na temat funkcjo-
nowania preferencji podatkowych moz/na znalez�c� sformułowanie: „Pre-
ferencje podatkowe są de facto substytutem wydatko� w budz/etowych
i w pewnych warunkach stanowią alternatywę dla transfero� w bezpo-
s�rednich z budz/etu pan� stwa lub gminy. Jako forma wydatko� w (ang. tax
expenditures) dokonywana «tylnymi drzwiami», preferencje podatko-
we trudno pogodzic�  z podstawowymi zasadami budz/etowania”570. Tak
więc urzędnicy – utrzymywani z pieniędzy podatniko� w – stwierdzają,
z/e pieniądze pozostawione obywatelom ze względo� w społecznych, są
„wydatkiem” z budz/etu pan� stwa i to dokonywanym „tylnymi drzwiami”.

Sposo� b funkcjonowania prawa podatkowego i aparatu skarbo-
wego ma bezpos�redni wpływ na skutecznos�c�  fiskalną systemu podatko-
wego. Od mądros�ci władzy zalez/y sposo� b postępowania, by z jednej stro-
ny zrealizowac� cele fiskalne, a z drugiej uszanowac� obywatela, kto� ry za to
wszystko płaci. Niestety „w mniemaniu większos�ci podejmowane przez
nią [administrację podatkową – PK] działania powodowane są złymi mo-
tywacjami opartymi na skrajnym fiskalizmie. Negatywna ocena przekła-
da się często na pracowniko� w organo� w podatkowych, kto� rym przypisuje
się takie cechy, jako opieszałos�c�  lub korupcję. Nie cieszą się oni ponadto
takim szacunkiem, jak pracownicy innych urzędo� w pan� stwowych”571.

569 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 274.
570 Ministerstwo finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010, w:

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/system_podatkowy/raport/
raport_nt_preferencji_podatkowych_w_polsce_wersja_polska.pdf,  wydruk
z dnia 22.04.2017, s. 5.

571 T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 39.
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System podatkowy zazwyczaj postrzegany jest jako anonimowa
struktura prawno-organizacyjna. Dla oso� b odpowiedzialnych za wpro-
wadzanie prawa powyz/sze rozwaz/ania powinny byc�  przypomnieniem,
z/e kaz/da ich decyzja, uczyniona zwłoka w procesie legislacyjnym, ma
powaz/ne skutki społeczne. Muszą miec�  ro� wniez/  s�wiadomos�c�, z/e stano-
wione  prawo  nie  jest  czyms�  abstrakcyjnym,  zapisem  w „Dzienniku
Ustaw”, lecz w rzeczywistos�ci wydają konkretnym osobom decyzje do-
tyczące ich pieniędzy, za kto� re grozi sankcja karna w przypadku niewy-
konania.  Na gruncie  etyki  moz/na  by to było  okres� lic�  jako  personali-
styczne odniesienie w stanowieniu prawa. Zatem wszystkie błędy i nie-
włas�ciwe zachowania oso� b odpowiedzialnych za proces  legislacyjny są
postawami niemoralnymi wobec konkretnych oso�b – obywateli.

Ro� wnie wysoki poziom moralny powinni prezentowac�  ci, kto� -
rzy są z urzędu zobowiązani do egzekwowania prawa podatkowego. Ich
kwalifikacje, wysoki poziom moralnos�ci i troska o poszanowanie god-
nos�ci kaz/dego obywatela mogą sprawic�, z/e nawet najbardziej nieprzyja-
zne przepisy podatkowe nabiorą ludzkiego oblicza. I przeciwnie – na-
wet najbardziej sprawiedliwy system podatkowy będzie oceniany nega-
tywnie, gdy administracja podatkowa będzie działała w sposo� b niemo-
ralny. Urzędnicy winni zatem pamiętac�, z/e ciąz/y na nich nie tylko odpo-
wiedzialnos�c�  za finanse pan� stwa, ale to oni w pierwszej kolejnos�ci od-
powiedzialni są za kształt moralnos�ci podatkowej obywateli.

Podsumowując, nalez/y stwierdzic�,  z/e niedoskonałos�c�  systemu
podatkowego jest  niejako wpisana w wady ustroju demokratycznego
oraz pochodną słabos�ci ludzkiej. Wydaje się, z/e słabos�ci systemu podat-
kowego w pewnych skrajnych sytuacjach mogą byc�  potraktowane jako
okolicznos�c� łagodząca niezapłacenie podatku. Dla chrzes�cijanina jest to
przede wszystkim zachęta do własnej aktywnos�ci oraz postawy s�wia-
dectwa, a takz/e tych działan� , kto�ra pozytywnie wpływałaby na podnoszenie
moralnos�ci  w społeczen� stwie  (np.  wychowanie).  W pewnych  sytu-
acjach moz/ liwe byłoby podjęcie działan�  nielegalnych, gdyby prowadziły
do pozytywnej przemiany systemu podatkowego. Kryterium rozstrzy-
gającym powinien byc� osąd sumienia, z/e podjęte działania są konieczne
dla dobra społeczen� stwa.
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2. Dyskusje wokół podatku sprawiedliwego 

i nierówności podatkowej

Istotnym czynnikiem, kto� ry ma wpływ na postrzeganie podat-
ko� w, jest ich sprawiedliwos�c�. Klasyczna koncepcja powinnos�ci moralnej
uznaje, z/e podatki niesprawiedliwe nie obowiązują w sumieniu. Z mo-
ralnego punktu widzenia waz/ne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposo� b filozoficzne definicje sprawiedliwos�ci zaimplementowac�
do oceny konkretnych rozwiązan�  podatkowych. Dla wierzących, odwo-
łujących się do osądo� w sumienia, istotną będzie odpowiedz� ,  na ile to
subiektywne odczucie moz/e byc� usprawiedliwieniem w przypadku nie-
zapłacenia niesprawiedliwego podatku. 

Na wstępie rozwaz/an�  etycznych dotyczących sprawiedliwos�ci
nalez/y zaznaczyc�,  z/e „pomiar” sprawiedliwos�ci podatku jest niemoz/ li-
wy.  Klasyczne koncepcje  filozoficzne to  koncepcje  dedukcyjne.  Trud-
nos�c�  polega na tym, z/e bardzo trudno odnies�c�  je do konkretnych roz-
wiązan�  podatkowych, nie nadają się do ustalania stawek podatkowych.
Pro� ba zastosowania tak rozumianej  sprawiedliwos�ci  uzalez/niona jest
od  przyjętego  systemu  wartos�ci.  Przykładem  moz/e  byc�  rozumienie
„ro� wnos�ci” opodatkowania oso� b o zro� z/nicowanej systuacji materialnej.
W zalez/nos�ci od przyjętych załoz/en�   moz/na dojs�c�  do wniosku, z/e bar-
dziej postulatom sprawiedliwos�ci odpowiada podatek liniowy, gdy od-
wołujemy się do ro� wnos�ci finansowej, lub tez/  podatek proporcjonalny,
gdy odwołujemy się do ro� wnos� ci obciąz/ enia (kaz/ demu podatek tak
samo ciąz/y).

Wspo� łczes�nie na znaczeniu zyskały takie nauki jak  psychologia
i socjologia. Pozwoliło to na zbadanie ludzkich odczuc� wobec obowiąz-
ko� w wobec pan� stwa. Nie jest zaskoczeniem, z/e „podatki były i są oce-
niane  jako  niesprawiedliwe  przez  większos�c�  podatniko� w”572.  Subiek-
tywnos�c�  ocen  moz/na  zaobserwowac�  na  przykładzie  dokonywanych
w USA reform: po obniz/ce podatko� w znacznie wzrastała ilos�c�  oso� b od-

572 M. Niesiobędzka, Podatki, dz. cyt., s. 508.
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powiadających, z/e teraz podatki są bardziej sprawiedliwe. Taka ocena
nie utrzymywała się długo i juz/  po kilku latach podatki – tak jak wcze-
s�niej  –  oceniano  jako bardzo niesprawiedliwe573.  Dopuszczenie  nauk
empirycznych do oceny systemo� w podatkowych powoduje, z/e na zna-
czeniu tracą argumenty słusznos�ciowe, zyskują subiektywne odczucia.
Dzięki tym metodom łatwiejsze jest kształtowanie systemu podatkowe-
go, poniewaz/  moz/na zbadac�  akceptację społeczną dla danych rozwią-
zan� ,  np.  zaproponowanych stawek.  W tym przypadku „sprawiedliwo-
s�cią” jest przekonanie większos�ci, kto� re moz/e byc�  umiejętnie kształto-
wane przez s�rodowiska opiniotwo� rcze.

Oceny sprawiedliwos�ci  nie ułatwia niewiedza podatniko� w,  na
przykład ta dotycząca funkcjonowaniu progo� w podatkowych. W mnie-
maniu wielu ludzi najbogatsi Polacy płacą podatek w wysokos�ci 32%.
W rzeczywistos�ci taką stawką objęte są dochody powyz/ej kwoty 85528 zł.
Zatem po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku i kwoty obłoz/onej
podatkiem  w wysokos�ci  18%  realna  stopa  procentowa  (nawet  bez
uwzględniania innych ulg), jest przynajmniej o kilka punkto� w procento-
wych niz/sza niz/  32%. Największa rozbiez/nos�c�  między stawką nominal-
ną a realną miała miejsce w 1996 r.  Obowiązywały wtedy trzy progi
o wysokos�ci 21, 33 i 45%. Przeciętne obciąz/enie podatniko� w z III ob-
szaru wyniosło nominalnie 36%, a po wykorzystaniu ulg podatnicy za-
płacili podatki w wysokos�ci 25%574.

Badania socjologiczne przeprowadzone przez M. Robertsa, P. Hite
i C.  Bradley przedstawiają jeszcze jeden istotny aspekt oceny sprawie-
dliwos�ci podatko� w. Gdy badanym osobom zadano pytanie ogo� lne, czy
podatki progresywne są bardziej sprawiedliwe niz/  liniowe, 76% odpo-
wiedziało twierdząco. Odmienne wyniki uzyskano wtedy, gdy przedsta-
wiono osobę A zarabiającą 20 tys. dolaro� w i osobę B zarabiającą 40 tys.
dolaro� w. „(...) większos�c�  badanych uznała, z/e sprawiedliwie będzie, je-
z/eli  osoba B zapłaci  dwa razy większą sumę podatko� w niz/  osoba A.
Taka odpowiedz�  oznacza, oczywis�cie, wybo� r skali liniowej. Co jeszcze

573 Por. tamże, s. 508.
574 Por. Ministerstwo finansów, Biała Księga Podatków. Analiza obecnego sys-

temu podatkowego. Propozycje zmian, Warszawa 1998, s. 12.
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ciekawsze, 27% uczestniko� w badania wybierając odpowiedz�  «mniej niz/
dwa razy», opowiedziało się  de facto  za skalą regresywną. Skalę progre-
sywną zastosowało tylko 12% badanych – uznając, z/e podatki są sprawie-
dliwe, gdy osoba B zapłaci trzy, cztery czy pięc� razy więcej niz/  osoba A”575.

Moz/na zatem doprecyzowac�, z/e wspo� łczesna ocena sprawiedli-
wos�ci dokonuje się w dwo� ch wymiarach. Pierwszym z nich jest poziom
filozoficzny, kto� ry opiera się na refleksji intelektualnej, stara się poszu-
kiwac�  argumento� w  słusznos�ciowych.  Zastaną  rzeczywistos�c�  pro� buje
odnies�c�  do wypracowanych norm w ocenie ich zgodnos�ci wobec przy-
jętego systemu aksjologicznego.   Niebezpieczen� stwem moz/e byc�  zbyt
duz/y poziom uogo� lnienia, kto� ry utrudnia dostrzez/enie konkretnych dy-
lemato� w  wspo� łczesnych  podatniko� w.  Drugim  wymiarem  są  badania
z punktu widzenia nauk empirycznych, kto� re nie odnoszą się do wcze-
s�niej zastanych wartos�ci, lecz opisują aktualne przekonania obywateli.
Ocena ta ma charakter subiektywistyczny, stąd wynika jej istotna sła-
bos�c�: choc� dostrzega problemy podatniko� w, w sposo� b redukcyjny pod-
chodzi do wartos�ci takich jak dobro wspo� lne czy pan� stwo.

Podwo� jna perspektywa oceny sprawia, z/e ustalenie jednej spra-
wiedliwos�ci  jest  niemoz/liwe,  widoczne  jest  to  w debacie  publicznej,
gdzie kaz/dy ma „swoją” sprawiedliwos�c�. Moralnos�c�  chrzes�cijan� ska bę-
dzie uwzględniała obydwa punkty widzenia: w swoim rdzeniu opiera
się na wartos�ciach uniwersalnych (wymiar obiektywny),  lecz decyzja
realizowana jest indywidualnie w sumieniu kaz/dej osoby (wymiar su-
biektywny).

Bez względu na to, jaki docho� d z podatko� w pan� stwo musi ze-
brac�  na swoje funkcjonowanie, zawsze staje przed powaz/nym dylema-
tem, na kogo nałoz/yc�  większe obciąz/enia, a na kogo mniejsze. Chodzi
zatem o sprawiedliwos�c�  podatkową w relacji obywatel-obywatel, nazy-
waną takz/e sprawiedliwos�cią pionową. Niegdys�  spotykany był podatek
pogło� wny: kaz/dy płacił taką samą kwotę. W społecznym odczuciu za-
częto uwaz/ac�  za niesprawiedliwos�c�  to, z/e biedak i bogaty muszą płacic�
tyle samo. Stąd poczucie sprawiedliwos�ci postulowało, aby zamoz/niejsi
w większym stopniu przyczyniali się do utrzymania pan� stwa. Z czasem
575 M. Niesiobędzka, Podatki, dz. cyt., s. 509.
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rozwinięciem tej idei była zasada zdolnos�ci płatniczej, czyli bogatsi po-
winni płacic�  proporcjonalnie więcej, według swojej moz/ liwos�ci. Te dwa
sposoby postrzegania sprawiedliwos�ci są z/ywe do dzisiaj i wyznaczają
linię sporu pomiędzy zwolennikami podatku liniowego i progresywnego.

Podatek progresywny jest głęboko zakorzeniony i powszechnie
stosowany w tradycji fiskalnej Europy Zachodniej i Ameryki. Swoje apo-
geum osiągnął w latach 70.tych XX wieku. Skale posiadały wiele pro-
go� w, a maksymalne stawki podatko� w oscylowały ok. 60%, a niekiedy
nawet przekraczały 80%. Z kolei najniz/sza stawka podatkowa niekiedy
schodziła poniz/ej 10%, tak więc moz/na było wtedy mo� wic�  o stromej
progresji576. Impulsem do zmian była reforma Ronalda Raegana w USA.
Gdy w 1981 roku skala podatkowa liczyła 17 progo� w, a maksymalna
stawka podatku wynosiła 70%, to w 1988 roku pozostały tylko dwa
progi, a najwyz/sza stawka wynosiła 28%577. Podobna tendencja wystą-
piła  ro� wniez/  w innych  krajach,  ilos�c�  progo� w  została  zredukowana
a maksymalne stawki obniz/one, obecnie rzadko kiedy przekraczają 45%.

W systemie progresywnym występuje zazwyczaj wiele ulg, kto� -
re mają na celu zmniejszenie obciąz/enia przez przesunięcie pewnych
s�rodko� w w obszary, na kto� rych pan� stwu zalez/y. Powoduje to powsta-
wanie wielu przepiso� w, kto� re stają się niezrozumiałe, przez co pojawia-
ją się ro� z/ne, nieraz sprzeczne, interpretacje. Podatnicy muszą ponosic�
dodatkowe koszty związane z dłuz/szym wypełnianiem sprawozdan� , ko-
niecznos�cią zwro� cenia się o pomoc do doradco� w podatkowych, doku-
mentowaniem wydatko� w związanych z ulgami. Skutkiem tego jest fru-
stracja i poczucie, z/e pan� stwo nakłada na obywatela obowiązki, kto� re
są ponad jego siły. Ponadto system ulg sprzyja najbogatszym, bo tylko
oni mogą je w pełni wykorzystac�. Najuboz/si z nich nie korzystają, po-
niewaz/  przeznaczają s�rodki na biez/ącą konsumpcję. Nie korzystają z ulg
na leczenie, edukację czy budowlanych, dlatego z/e tego typu wydatki są
poza ich finansowymi moz/liwos�ciami. Bogatsi przeciwnie, zamiast po-

576 Zakres skali podatkowej w roku 1975: Wielka Brytania 35–83%, Francja 5–
60%, Niemcy 22–56%, Portugalia 4–80%, Włochy 10–72%. P. Russel, Poda-
tek liniowy, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych”, 2008, nr 16(40), s. 2.

577 Por. OECD, Personal..., dz. cyt.

224



s�więcac�  czas na efektywną pracę czy odpoczynek, korzystają z porad
doradco� w podatkowych w poszukiwaniu takich ulg i rozwiązan� , kto� re
zmniejszyłyby ich obciąz/enie podatkowe. To powoduje niero� wnos�c�  po-
ziomą: dwie osoby zarabiające tyle samo, nigdy nie zapłacą identyczne-
go podatku, gdyz/  będą korzystac�  z ulg ro� z/nego rodzaju i o ro� z/nych wy-
sokos�ciach. Osoba bardziej zaradna, lepiej potrafiąca wykorzystac� moz/ -
liwos�ci stwarzane jej przez prawo, zapłaci niz/szy podatek.  

Podatki progresywne mają wyraz/ac�  sprawiedliwos�c�  pionową.
J. S. Mill zwracał uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, czyli
na „ro� wnos�c� ofiary”, jaka powinna dotykac� kaz/dego podatnika. Nie mo� -
wił on wprost o podatku progresywnym, ale był on w pewien sposo� b
zawarty w jego rozumowaniu: „Jez/eli się wez�mie tysiąc rocznie od po-
siadacza dziesięciu tysięcy, nie pozbawi go to niczego rzeczywis�cie po-
trzebnego na utrzymanie lub na wygody z/ycia. A jaki byłby skutek za-
brania pięciu funto� w od posiadającego docho� d wielkos�ci pięc�dziesięciu?
Wymagana ofiara tego ostatniego jest nie tylko większa niz/  nałoz/ona na
pierwszego, lecz jest z nią całkowicie nieporo� wnywalna”578. Tę mys�l uza-
sadniającą progresję doprecyzował J. B. Say: „gdybys�my chcieli dla kaz/ -
dej rodziny ustalic� podatek w ten sposo� b, aby był coraz lz/ejszy, w miarę
jak obciąz/a dochody coraz bardziej niezbędne, to nalez/ałoby go zmniej-
szac� nie tylko proporcjonalnie, ale i progresywnie”579.

Koncepcja  odczucia  ofiary  wiąz/e  się  z prawem  uz/ytecznos�ci
kran� cowej. Mo� wi ono, z/e kaz/da kolejna jednostka dochodu jest mniej
wartos�ciowa  od  poprzedniej.  Oznacza  to,  z/e  dla  osoby  zarabiającej
1000 zł dodatkowy docho� d w wysokos�ci 1000 zł jest znacznie bardziej
wartos�ciowy niz/  dla osoby, kto� ra zarabia 50000 zł. Tym samym odebra-
nie 1000 zł osobie zarabiającej 50000 zł jest zupełnie czyms�  innym niz/
temu, kto zarabia 2000 zł. Tę intuicję wyraz/ają słowa Jezusa Chrystusa
skierowane do ucznio� w po tym, jak pewna kobieta do s�wiątynnej skar-
bony wrzuciła 1 grosz: „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszyst-
kich, kto� rzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zas�  ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,  co miała,

578 Por. J. S. Mill, Zasady…, dz. cyt., s. 586.
579 J. B. Say, Traktat..., dz. cyt., s. 776.
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całe  swe  utrzymanie”  (Mk  12,44).  Ro� wniez/  A. Smith  zauwaz/ył,  z/e
„Gło� wnym wydatkiem ubogich są artykuły pierwszej potrzeby. Z trud-
nos�cią zdobywają oni z/ywnos�c� i na z/ywnos�c� wydają przewaz/ającą częs�c�
swego niewielkiego dochodu. Ludzie bogaci wydają gło� wnie na dobra
luksusowe”. Dlatego tez/  „nie jest rzeczą nierozsądną, aby bogaci uczest-
niczyli  w publicznych wydatkach nie tylko proporcjonalnie do swych
dochodo� w, ale nieco powyz/ej tej proporcji”580. Choc� ten liberalny ekono-
mista  nie  rozstrzygał  jednoznacznie,  czy  w miarę  wzrostu zdolnos�ci
płatniczej  docho� d  powinien  byc�  opodatkowany  proporcjonalnie  czy
progresywnie, tej drugiej moz/ liwos�ci nie odrzucał. Moz/na powiedziec�,
z/e  realistycznie  oceniał  istniejący  porządek  społeczno-gospodarczy
i istniejące w nim niero� wnos�ci. Warto zrobic�  zastrzez/enie, z/e choc�  we-
dług  jego  przekonania  bogatsi  powinni  płacic�  więcej  na  utrzymanie
pan� stwa, to nie mo� wi on niczego na temat transferu s�rodko� w od boga-
tych do biednych581. Cz. Strzeszewski precyzuje, z/e „pan� stwo powinno
bowiem przejmowac�  tylko dochody wolne, to znaczy zbywające, po za-
spokojeniu słusznych potrzeb obywateli. Ludzie bogaci mają przy tym
większe od ludzi ubogich obowiązki w stosunku do dobra społecznego”582.

Wspo� łczesnym zastosowaniem sprawiedliwos�ci jest opodatko-
wanie proporcjonalne. Model z tylko jedną  stawką zaproponowali po raz
pierwszy w 1981 roku dwaj ekonomis�ci z Instytutu Hoovera – R. E. Hall
i A. Rabushka, nazwali ją „podatkiem liniowym”. Według ich propozycji
wszystkie dochody miały byc� opodatkowane jednolitą 19% stawką, ulgi
miały byc� zniesione. Postulowali przyjęcie stosunkowo wysokiej kwoty
wolnej  od  podatku,  kto� rej  wysokos�c�  ulegałaby  zwiększeniu  wraz  ze
wzrostem liczby oso� b znajdujących się na utrzymaniu podatnika583. Po-
datek liniowy został wprowadzony w krajach nadbałtyckich, Czechach,
Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Ukrainie i Rosji. W Polsce podatek liniowy
został zaproponowany w roku 1998 w „Białej Księdze Podatko� w”, po-

580 A. Smith, Badania..., dz. cyt., s. 609–610.
581 Por. Ł.  Arendt,  Podatek dochodowy od osób fizycznych a sprawiedliwość

podatkowa, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2005, tom 8, nr 1, s. 260.
582 Cz. Strzeszewski, Katolicka..., dz. cyt., s. 691.
583 R. E. Hall, A. Rabushka, Podatek liniowy, dz. cyt., s. 10.
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stulowano  wprowadzic�  stawkę  22%  dla  wszystkich  dochodo� w  przy
kwocie wolnej od podatku wynoszącej 3600 zł584. „W 2001 r. Platforma
Obywatelska zaproponowała w programie wyborczym jednolitą stawkę
podatkową PIT na poziomie 15% od 2003 r.  Ta koncepcja zakładała
brak kwoty wolnej od podatku”585. Propozycje te spotkały się z dos�c� du-
z/ym oporem społecznym i nie zostały wprowadzone, niemniej niekto� re
elementy tej koncepcji weszły do systemu podatkowego: według linio-
wej stawki 19% mogą rozliczac�  się osoby prowadzące działalnos�c�  go-
spodarczą, podatek od przedsiębiorstw CIT wynosi 19%, będąca formą
podatku składka zdrowotna naliczana jest według skali liniowej wyno-
szącej 9%, ilos�c� obowiązujących ulg została znacznie ograniczona. 

Two� rcy podatku liniowego zapewniają, z/e wprowadzenie go za-
owocuje wzmocnieniem bodz�co� w do pracy, działalnos�ci przedsiębior-
czej oraz tworzenia kapitału, w znacznym stopniu zwiększając poziom
PKB oraz podnosząc poziom z/ycia: „To, z/e pracownicy dostaną wyz/szą
pensję na rękę, będzie zachętą do zwiększania wysiłku w pracy i pod-
niesie produkcję globalną. Pod wpływem racjonalnych bodz�co� w inwe-
stycyjnych zwiększy się ogo� lny poziom inwestycji, kto� re zostaną prze-
sunięte do działu o najwyz/szych wskaz�nikach produkcyjnych. Ostatecz-
ny skutek podatku liniowego będzie polegał na zwiększeniu bodz�co� w
prawie  dla  wszystkich  oso� b  ekonomicznie  czynnych”586.  Ekonomis�ci
ws�ro� d  zalet  wymieniają  m.in.  prostszą konstrukcję,  a zatem łatwos�c�
rozliczen� .  Podatek  liniowy  charakteryzuje  się  większą  efektywnos�cią
wyraz/ającą się w mniejszych kosztach funkcjonowania urzędo� w skar-
bowych i organo�w kontroli. Wprowadzenie go zmniejszyłoby biurokrację. 

Zwolennicy podatku liniowego sięgają takz/e po argumentację etycz-
ną. Podatek ten ma bowiem sprzyjac�  i umacniac�  sprawiedliwos�c�  poziomą.
Uproszczenie  konstrukcji  podatku oraz  zniesienie  ulg  zapewnia większą
ro�wnos�c�  wobec prawa, likwiduje pewną fikcję zbliz/ając kwotę realnego
opodatkowania do nominalnego. Jest to podatek skuteczniejszy, gdyz/  ła-

584 Ministerstwo finansów, Biała Księga..., dz. cyt., s. 36.
585 Por. P. Russel, Podatek..., dz. cyt., s. 3.
586 R. E. Hall, A. Rabushka, Podatek liniowy, dz. cyt., s. 111–112.
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twiej go rozliczac�, a tym samym i kontrolowac�. To sprawia, z/e od podatku
liniowego znacznie trudniej się uchylic� niz/  od podatku progresywnego. 

Jednym z podstawowych argumento� w przeciwniko� w podatku
liniowego jest stwierdzenie, z/e jest on najkorzystniejszy dla najbogat-
szych, poniewaz/  zmniejsza im obciąz/enie podatkowe kosztem najuboz/-
szych.  Tę  opinię  moz/na  ocenic�  tylko  w odniesieniu  do  konkretnych
wielkos�ci. Po pierwsze wbrew obiegowym opiniom wprowadzenie po-
datku liniowego wcale nie musi spowodowac�  zmniejszenia obciąz/enia
fiskalnego: „Wysokie stawki podatku liniowego, szeroka baza podatko-
wa i niewielki zakres ulg podatkowych sprawiają, z/e dochody z tego po-
datku w relacji do PKB są w krajach nadbałtyckich wyz/sze niz/  w kra-
jach stosujących progresję podatkową”587. Zmniejszenie obciąz/enia po-
datkowego najbogatszych jest zazwyczaj mniejsze, niz/  by to wynikało
z prostego poro� wnania wielkos�ci procentowych. Jak wyz/ej wykazano,
za sprawą rozbudowanego systemu ulg podatkowych realna stopa pro-
centowa jest zawsze niz/sza od nominalnej. 

Z punktu wiedzenia etyki bardzo istotne jest odpowiedzenie
na pytanie, czy podatek liniowy uderza w najuboz/szych. W tym przy-
padku ro� wniez/  nalez/y odnies�c�  się do konkretnych wielkos�ci. Z punktu
widzenia oso� b o najniz/ szych dochodach istotna jest wysokos�c�  kwoty
wolnej od podatku: im wyz/sza ona będzie, tym mniejszy podatek będą
musieli zapłacic�. Przykładem takiego rozwiązania jest Słowacja, gdzie
stawka podatku liniowego wynosi  19%, a kwota wolna od podatku
wynosi  az/  4026 euro588.  W praktyce oznacza to,  z/e  osoby o najniz/ -
szych dochodach nie płacą podatku, choc�  beneficjentami tego rozwią-
zania są wszyscy podatnicy.

Z powyz/szych rozwaz/an�  moz/na wyciągnąc�  nieco paradoksalny
wniosek,  kto� ry  jest  znany literaturze fachowej,  a kto� ry  nie  moz/e  się
przebic�  do powszechnej s�wiadomos�ci. „Podatek liniowy” od dochodo� w
osobistych z duz/ą kwotą wolną od podatku zaproponowany przez Halla

587 A. Krajewska, Podatek progresywny czy liniowy – co jest dobre dla Polski?,
„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2004, tom 7, nr 1, s. 217.

588 Dla porównania w Polsce kwota ta wynosi 3091 zł, co przy kursie 4 zł za euro
daje kwotę 773 euro.
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i Rabushkę jest  de facto  podatkiem progresywnym z jedną stawką po-
datkową. Rzeczywista stopa podatku dla oso� b pozostających w obsza-
rze kwoty wolnej od podatku wynosi 0%, a po przekroczeniu tej kwoty
liniowo  wzrasta589.  Tak  więc  odpowiednia  konstrukcja  tego  podatku
moz/e zagwarantowac� zaro� wno sprawiedliwos�c� poziomą, jak ro� wniez/  po-
siadac� charakter progresywny zakładany przez sprawiedliwos�c� pionową.

Zwolennicy progresji ws�ro� d jej zadan�  wymieniają korektę nie-
sprawiedliwego podziału do� br. Niero� wnos�c�  w dystrybucji dochodu ob-
razuje tzw. krzywa Lorenza. Z jej przebiegu moz/na odczytac�  jaką pro-
porcję ogo� lnych dochodo� w stanowią dochody poszczego� lnych grup po-
datniko� w.  W Wielkiej  Brytanii  1% najbogatszych  obywateli  posiadał
w 1949 r. 6% wszystkich dochodo� w, a w 1978 r. juz/  tylko 4%. „Oznacza
to, z/e dzięki podatkom zmniejszyła się koncentracja dochodo� w w rę-
kach niewielkiego grona oso� b”590. Z kolei amerykan� skie badania zdają
się tego nie potwierdzac�: „wartos�c� wspo� łczynnika Giniego591 po opodat-
kowaniu spada z 0,511 do 0,492, co oznacza minimalne ograniczenie
niero� wnos�ci. (...) efektem opodatkowania jest gło� wnie obniz/enie udzia-
łu  w całos�ci  dochodo� w  10%  oso� b  najlepiej  zarabiających  o ok.  2%
i zwiększenie udziału grup o niskim i s�rednim dochodzie o podobny
procent.  Dla relatywnej sytuacji  najbiedniejszych 10% populacji  oraz
oso� b nalez/ących do grupy 10% najlepiej zarabiających system podatko-
wy jest praktycznie neutralny”592.   Wielkos�c�  dokonującej się za sprawą
podatko� w zmiany w dystrybucji dochodo� w zalez/y w tym przypadku od
stopnia progresji. Na fakt, z/e jest ona niewielka, wpływa przede wszyst-

589 Dwukrotność kwoty wolnej od podatku będzie obłożona podatkiem wysoko-
ści połowy wartości nominalnej,  a czterokrotność – stawką wynoszącą 3/4
stawki podstawowej.

590 M. Niesiobędzka, Podatki, dz. cyt.,  s. 507.
591 Nazywany  jest  również  Wskaźnikiem Nierówności  Społecznej,  zawiera  się

w przedziale  od 0 do 1.  Zero wyrażałoby absolutną równość,  gdy wszyscy
mieliby identyczny dochód, wartość 1 oznaczałaby, że jedna osoba posiada
wszystkie dobra. Dla krajów OECD w 2000 r. wynosił od 0,23 (Dania, Szwe-
cja) do 0,47 (Meksyk). Por. OECD, Growing Unequal? Income distribution
and poverty in OECD countries, 2008, w: http://www.oecd.org/els/social/
inequality/GU, wydruk z dnia 1.072011, s. 51.

592 H. P. Young, Sprawiedliwy podział, tłum. J. Haman, Warszawa 2003, s. 149.
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kim to, z/e podatek dochodowy ma coraz mniejsze znaczenie ws�ro� d pozo-
stałych obciąz/en�  podatkowych. Analiza wielkos�ci wspo� łczynnika Giniego
w raporcie OECD umoz/ liwia zauwaz/enie jeszcze jednej prawidłowos�ci:
wskaz�nik niero� wnos�ci jest najmniejszy (poniz/ej 0,28) w tych krajach,
w kto� rych dochody najuboz/szych są stosunkowo najwyz/sze (Luksem-
burg,  Norwegia,  Holandia,  Austria,  Dania,  Szwecja)593.  To pozwala na
stwierdzenie,  z/e  podstawowym  sposobem  niwelowania  niero� wnos�ci
społecznych nie jest  ograniczanie dochodo� w oso� b najbogatszych lecz
podnoszenie dochodu najbiedniejszych. W Polsce powinien to byc�  je-
den z prioryteto� w, poniewaz/  wspo� łczynnik Giniego miał w 2000 r. war-
tos�c�  0,37,  co dawało Polsce piątą pozycję spos�ro� d  krajo� w OECD pod
względem niero� wnos�ci  w dochodach.  Włas�ciwie  skonstruowany  sys-
tem podatkowy będzie chronił dochody najuboz/szych.

Niekto� rzy przeciwnicy podatko� w progresywnych negują je nie
tylko ze względo� w ekonomicznych, ale takz/e co do samej zasady pro-
gresji. Podatek progresywny interpretują jako rodzaj kary, kto� ra zostaje
nałoz/ona na tych,  kto� rzy dzięki  cięz/kiej  pracy,  odwadze i inicjatywie
osiągnęli sukces finansowy. Wysokie podatki są demotywujące, przez to
osoby te nie w pełni wykorzystują swo� j potencjał, czego ekonomicznym
skutkiem jest utrata dochodo� w przez pan� stwo. J.  Majka podkres� la, z/e
obok „najniz/szej granicy opodatkowania, jaką jest utrzymanie podatni-
ka i wyz/szej, uznawanej takz/e na ogo� ł,  to znaczy zainteresowania go-
spodarczego w powiększaniu dochodu, nalez/y wymienic� jeszcze trzecią
granicę, mianowicie prawo do oszczędzania, kto� re jest prawem kaz/de-
go człowieka biorącego udział w z/yciu gospodarczym”594.  Dlatego do-
puszcza progresję dla dochodo� w wysokich i bardzo wysokich, choc� zda-
je sobie sprawę, z/e granica jest trudna do ustalenia. Ponadto dostrzega,
z/e zbyt wygo� rowana progresja podatkowa „stwarza u obywateli poczu-
cie krzywdy i tendencję do ukrywania swych dochodo� w”595.

Powaz/nym zarzutem przeciwniko� w progresji jest stwierdzenie,
z/e pan� stwo nie ma z/adnego uprawnienia moralnego, aby zabierac� boga-

593 Por. OECD, Growing Unequal..., dz. cyt., s. 51, 37.
594 J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 246–247.
595 Tamże, s. 247.
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tym a dawac�  biednym. Uwaz/ają,  z/e jakakolwiek redystrybucja docho-
do� w jest nieuprawniona pod względem moralnym, jest formą kradziez/y
dokonywanej  na  najbogatszych.  W obrazowy  sposo� b  przedstawia  to
znany  z kontrowersyjnych  wypowiedzi  Janusz  Korwin-Mikke:  „Oto� z/
sprawiedliwos�c�  społeczną  i w ogo� le  tego  typu  zasady  realizował  na
przykład podobno towarzysz Janosik czy towarzysz Robin Hood w swo-
im czasie, co rzekomo polegało na tym, z/e zabierali bogatym i dawali
biednym. Co zresztą jest nieprawdą. (...) Janosik nie zabierał niczego bo-
gatym i nie dawał biednym, a to dlatego, z/e nigdy nie zdobył z/adnego
zamku. Po prostu był zbyt słaby militarnie. Tak naprawdę zabierał s�red-
niozamoz/nym go� ralom i dawał czasami biednym oczywis�cie zabrawszy
wczes�niej trzy czwarte dla siebie i swojej bandy, bo koszt utrzymania
bandy był duz/y. (...) Natomiast jest pytanie, czy Janosik czy Robin Hood
miał  prawo zabrac�  jednemu,  a dawac�  drugiemu.  No więc  oczywis�cie
prawa nie miał. To jest bandytyzm i dlatego słusznie Janosika powie-
szono «za ziobro na liptowskim». (...) Ludzie mo� wią tak: działanie Jano-
sika  było  niesprawiedliwe,  natomiast  działanie  dzisiejszego  pan� stwa
jest sprawiedliwe, bo jest za tym większos�c�. To ja się teraz pytam, czy
gdyby większos�c�  mieszkan� co� w Podhala głosowała za tym, z/eby Jano-
sikowi wolno było zabierac� , to czy wtedy działanie Janosika byłoby
sprawiedliwe?”596.

W  odpowiedzi  na  tak  postawiony  problem  nalez/y  odpowie-
dziec�,  z/e  sprawiedliwos�c�  czyno� w nie  wynika z opinii  większos�ci  czy
zgodnos�ci z obowiązującym ustawodawstwem, jak to głosi pozytywizm
prawny. W tym sensie demokratyczna legalizacja rozboju nie zmieniała-
by kwalifikacji moralnej takiego czynu. Niemniej błąd autora przytoczo-
nych sło� w znajduje się nieco wczes�niej, a mianowicie w rozumieniu sa-
mego prawa własnos�ci.  „Bandytyzmem” w tym przypadku jest zagar-
nięcie do� br ziemi przez jednego człowieka w taki sposo� b, z/e z powodu
braku z�ro� deł dochodo� w zagroz/ona jest biologiczna egzystencja innych.
„Posiadanie do� br materialnych, jakkolwiek jest prawem osoby, jest wie-
lorako uwarunkowane przez strukturę ludzkiej osobowos�ci i przez ra-

596 J.  Korwin-Mikke,  Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe, w: Etyka a roz-
wój gospodarczy, red. J. T. Bennett i inni, Warszawa 2006, s. 102–103.
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cje dobra społecznego. Posiadanie do� br jest więc tez/  funkcją społeczną.
Osoba posiadająca rzeczy materialne i dysponująca nimi jest powołana
do tego,  by przyczyniała się do dobra swoich bliz�nich oraz do dobra
wspo� lnego społecznos�ci, w kto� rej z/yje”597. W dzisiejszych czasach zjawi-
sko niero� wnos�ci stale narasta, organizacja Oxfam monitorująca to zja-
wisko podaje w badaniu z 2016 roku, z/e os�miu najbogatszych ludzi598

posiada majątek o wartos�ci 427 mld dolaro� w, co odpowiada majątkowi
biedniejszej  połowy (3,7  mld ludzi)  wszystkich  mieszkan� co� w,  a 1  %
najbogatszych posiada tyle, co wszyscy pozostali599. 

Katechizm Kos�cioła Katolickiego podkres� la, z/e „dobra stworzo-
ne są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. (...) Posiadanie do� br
jest uprawnione, by zagwarantowac�  wolnos�c�  i godnos�c�  oso� b oraz po-
mo� c kaz/demu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb” (nr 2402).
Co więcej, „prawo do własnos�ci prywatnej, uzyskanej przez pracę lub
otrzymanej od innych w spadku lub w darze, nie podwaz/a pierwotnego
przekazania ziemi całej ludzkos�ci” (KKK nr 2403). S5w. Jan Chryzostom
wyraził to słowami, z/e „kaz/dy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs
chleba nalez/ącego do wszystkich – chleba s�wiata”600.  Tak więc prawo
własnos�ci jest prawem naturalnym, kto� re wynika z godnos�ci człowieka.
Pro� by nadania prawu własnos�ci charakteru absolutnego601 kon� czą się

597 A.  Zwoliński,  Społeczne obowiązki  własności  prywatnej, „Polonia  Sacra”,
2001, nr 9(53), s. 389.

598 Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett,  Carlos Slim Helu, Jeff Bezos,
Mark Zuckerberg, Larry Ellison i Michael Bloomberg.

599 Oxfam,  Just 8 men own same wealth as half the world, w: http://oxf.am/
ZLE4, wydruk z dnia 9.032017.

600 Cyt.  za Benedykt XVI,  Jezus z Nazaretu. Cz. 1,  Od chrztu w Jordanie do
przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2008, s. 133.

601 „W XIX wieku wielki  wpływ wywierała liberalistyczna teza o «zasadniczej
nieograniczoności» własności. W «nietykalnym i świętym prawie» własności
upatrywano manifestacji absolutnej, niczym nieograniczonej prywatnej auto-
nomii. (...) Tezy te zostały nawet w liberalnym wieku XIX odrzucone przez
wielu krytyków jako wyraz «najhaniebniejszego, najbardziej występnego ego-
izmu»  (Rudolf  von  Ihering),  (...)  oraz  jako  «indywidualistyczny,  kapitali-
styczny,  nieprzyjazny społeczności  pogląd podstawowy» (Otto von Gierke)
wraz z uwagą, że więź społeczna jest «immanentna «stosunku do własno-
ści» i «określa treść własności» (Martin Wolff)”. J. Höffner, Chrześcijań-
ska nauka społeczna, tłum. I. Bokwa, Warszawa 1999, s. 208–209.
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zawsze podeptaniem godnos�ci  człowieka.  Skrajnym przykładem było
niewolnictwo, gdzie włas�ciciel  „posiadał” niewolnika. To pokazuje, z/e
w s�wietle  obowiązującego  prawa  moz/na  byc�  legalnym  włas�cicielem
czegos�  (np.  posiadanie przedmiotu z przedawnionego przestępstwa),
a nawet  kogos� ,  a jednoczes�nie  łamac�  prawo  moralne  i występowac�
przeciwko naturze własnos�ci. 

Interpretacja prawa własnos�ci w s�wietle powszechnego prze-
znaczenia do� br nie ma nic wspo� lnego z socjalizmem, jakby chcieli to wi-
dziec�  niekto� rzy komentatorzy.  Celem katolickiej nauki społecznej nie
jest  zapewnienie  ro� wnos�ci  wszystkich  ludzi,  lecz  zagwarantowanie
kaz/demu człowiekowi s�rodko� w potrzebnych do godnego z/ycia. Moz/na
powiedziec�, z/e docho� d z produkcji juz/  na pierwszym etapie powinien
byc�  tak rozdzielony,  aby kaz/dy mo� gł utrzymac�  siebie, swoją rodzinę
(por. LE 19),  a przy tym częs�c�  dochodu w formie podatko� w przekazac�
na potrzeby pan� stwa. Koniecznos�c�  stosowania kwoty wolnej od podat-
ku mającej na celu obronę dochodu najmniej zarabiających, a tym bar-
dziej progresji, kto� ra miałaby na celu modyfikację pierwotnego podzia-
łu, s�wiadczą o chorobie stosunko� w gospodarczych. Podatek progresyw-
ny jest więc lekarstwem, kto� ry leczy objawy niero� wnos�ci, ale nie usuwa
ich przyczyn. Nie będzie z/adnego przekonywającego argumentu za sto-
sowaniem tego podatku, jes� li najuboz/si otrzymają potrzebną ilos�c� s�rod-
ko� w do z/ycia w wyniku zmiany stosunko� w gospodarczych na bardziej
sprawiedliwe. Pogląd ten jest zawarty w sformułowanym przez Leona
XIII postulacie godziwej płacy (RN 34).

Nalez/y zarazem wyrazic� wątpliwos�c�, czy podatki są najlepszym
i wystarczającym s�rodkiem do kształtowania bardziej sprawiedliwego
podziału własnos�ci. Wydaje się, z/e problem jest znacznie głębszy i doty-
czy bardziej fundamentalnego zagadnienia, jakim jest dostęp do do� br
(inaczej mo� wiąc: podziału do� br) w skali globalnej. Podnoszenie tego ro-
dzaju wątpliwos� ci  moz/ e zostac�  okrzyknięte nowym komunizmem.
Pomijając kwestie nazewnictwa, wydaje się, z/e jes�li obecny „feudalizm”
relacji między bogatymi a biednymi nie zostanie rozwiązany w nowator-
ski sposo� b, prędzej czy po� z�niej zostanie zastosowana metoda tradycyjna,
czyli rewolucja, zazwyczaj przybierająca formę wojny. Ruchy migracyj-
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ne, kolejne kolorowe rewolucje, wybo� r partii i kandydato� w „antyesta-
blishmentowych”, tendencje protekcjonistyczne wskazują, z/e proces ten
juz/  został uruchomiony.

W  s�wietle  powyz/szych  rozwaz/an�  nie  moz/na  dokonac�  jedno-
znacznej oceny etycznej zaro� wno podatku progresywnego jak i liniowe-
go. Co do idei progresja jest zjawiskiem dopuszczalnym. Niemniej spoj-
rzenie na progresję ulega w ostatnich latach zmianie, poniewaz/  w oce-
nie systemo� w podatkowych coraz większą wagę przywiązuje się do od-
działywania podatko� w na efektywnos�c�  gospodarowania. „Skłania to do
ostroz/niejszego  wykorzystywania  progresji  podatkowej  oraz  dokład-
niejszego  analizowania  jej  ujemnych  skutko� w,  takich  jak:  osłabienie
motywacji  do  pracy,  hamowanie  przedsiębiorczos�ci,  zmniejszanie
skłonnos�ci do oszczędzania, tworzenie zachęty do unikania podatko� w
i rozwijania  nielegalnej  działalnos�ci”602.  Dokładnie  zbadane  czynniki
ekonomiczne mogą miec�  zatem decydujący wpływ na dobo� r systemu
podatkowego. Koncepcja podatku liniowego wydaje się byc� propozycją
atrakcyjną. Nalez/y jednak tak dobrac�  kluczowe parametry, aby na sku-
tek zmiany systemu nie nastąpiło pogorszenie sytuacji  najuboz/szych,
przeciwnie – w trosce o zmniejszenie niero� wnos�ci w podziale do� br na-
lez/y dołoz/yc�  staran� , by następował realny wzrost posiadania tej grupy
społecznej.

602 A. Krajewska, Dlaczego podatki..., dz. cyt., s. 90.
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3. Prawo podatnika do niskich podatków

Proces powiększania się do granic moz/ liwos�ci obszaro� w aktyw-
nos�ci pan� stwa powoduje, z/e jego funkcjonowanie uzalez/nione jest od
coraz większych dochodo� w, a więc podatki muszą wzrastac�. Drugą wy-
raz�nie widoczną tendencją jest  zastępowanie opodatkowania progre-
sywnego opodatkowaniem proporcjonalnym. Te  czynniki powodują, z/e
obciąz/enie podatkowe najuboz/szych będzie się zwiększac�.  Prowokuje
to do postawienia pytania o granice fiskalizmu, powyz/ej kto� rej podatki
nalez/ałoby nazwac� naruszeniem własnos�ci prywatnej, a więc kradziez/ą.
Pytanie z moralnego punktu widzenia brzmiałoby następująco: „Jakie
obciąz/enia fiskalne nalez/ałoby uznac�  za niemoralne ze względu na ich
wysokos�c�?”. Oczywis�cie zdefiniowanie konkretnych kwot jest niemoz/liwe,
nalez/ałoby zatem poszukac�  przesłanek, kto� re zmniejszyłyby odpowie-
dzialnos�c� moralną w przypadku niezapłacenia wygo� rowanego podatku.
Podstawą rozumowania jest zasada personalizmu i pro� ba stwierdzenia,
kiedy podatek moz/e naruszac� godnos�c� człowieka.

W dzisiejszych czasach coraz częs�ciej uwaz/a się, z/e pan� stwo po-
przez przymusowy pobo� r podatko� w dokonuje zamachu na prawo wła-
snos�ci, a więc kradnie603. Ideowym tłem takiego rozumowania jest indy-
widualizm,  kto� ry  wobec  konfliktu  jednostki  i społeczen� stwa  uznaje
pierwszen� stwo  osoby.  Deprecjonowanie  wymiaru  społecznego osoby
powoduje,  z/e  obowiązki  społeczne uwaz/ane są  za  zamach  na prawa
człowieka.  Zwolennicy  twierdzenia,  jakoby  pozbawienie  kogos�  do� br
bez jego zgody i pod przymusem jest działaniem przestępczym – choc�
sami wywodzą się z innych nurto� w filozoficznych – chętnie sięgają po
stanowisko s�w. Tomasza.  Swoje rozwaz/ania o podatkach umiejscowił
on w punkcie pos�więconym rozbojowi: „Jes� li natomiast władca wydzie-
rałby cos�  poddanym przemocą wbrew sprawiedliwos�ci, popełniłby ra-

603 Przekonanie to wyrażają  choćby tytuły publikacji o tematyce podatkowej:
T.  Rożek,  fiskusie  –  nie  kradnij,  „Gość  Niedzielny”,  2009,  nr  24,  s.  20;
M. Wojciechowski,  Siódme: Nie kradnij!, „Polonia Christiana”, 2009, nr 8,
s. 22–24; J.  M. Fijor,  Współczesne formy konfiskaty dóbr (skrót), w:  Kra-
dzież a rozwój gospodarczy, red. A. Chafuen i inni,  Warszawa 2006, s. 77–82;
R. Gwiazdowski, Podatki jako kradzież, w: tamże, s. 51–76.
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bunek i łotrostwo”604. Zdanie to nalez/y odczytac� w konteks�cie historycz-
nym s�redniowiecznych władco� w nakładających podatki w sposo� b uzna-
niowy i bardzo niero� wny. Zwraca ono uwagę na postawę rządzących,
odwołuje się do kryterium sprawiedliwos�ci w celu ocenienia ich zacho-
wania.  Z przytoczonego zdania  moz/na  wyciągnąc�  wniosek,  z/e  gdyby
władca wydzierał cos�  poddanym zgodnie ze sprawiedliwos�cią, nie był-
by to rabunek. Niestety s�w. Tomasz nie rozwinął pojęcia sprawiedliwo-
s�ci w odniesieniu do podatko� w, jest tu więc szerokie pole do interpreta-
cji. Stanowisko według kto� rego wszystkie podatki są rozbojem, wydaje
się byc�  nadinterpretacją nieuwzględniającą okolicznos�ci i wątpliwos�ci
zawartych w samym teks�cie. Katechizm Kos�cioła Katolickiego zdaje się
nie podzielac�  tego punktu widzenia, poniewaz/  w konteks�cie sio� dmego
przykazania wymienionych jest kilka działan�  „moralnie niegodziwych”,
ws�ro� d  nich  przestępstwa  podatkowe  (nr  2409).  Nakaz  wynikający
z przykazania jest więc odnoszony do nieuczciwych podatniko� w.

Podatki ze swej natury wkraczają w prawo własnos�ci podatni-
ka, w sferę wolnos�ci gospodarczej i prywatnos�ci. Koniecznym jest więc
pytanie o granice owej ingerencji. Charakterystyczne dla nowoz/ytnos�ci
przemiany, m.in. demokratyzacja pan� stw i wzrost obciąz/en�  fiskalnych,
a w s�wiecie  idei  indywidualizm  wraz  z afirmacją  wolnos�ci,  kaz/ą  na
nowo zdefiniowac� prawa podatnika. Byc� moz/e w tym nalez/ałoby szukac�
przyczyn wspo� łczesnych kontrowersji  i negatywnych opinii  na temat
systemu podatkowego, z/e dotychczasowe uzasadnienia odwołujące się
do dobra wspo� lnego, posłuszen� stwa władzy pan� stwowej nie trafiają do
mentalnos�ci wspo� łczesnego człowieka. Tę konstatację zdaje się podzie-
lac�  T.  Sommer, stwierdzając, z/e „za wspo� łczesnym systemem podatko-
wym  pan� stw  zachodnich  nie  ma  z/adnego  spo� jnego  systemu  zasad
i wartos�ci”605. Autor ten przedstawił dogłębną analizę systemu podatko-
wego z perspektywy libertarian� skiej.  Punktem wyjs�cia uczynił prawo
własnos�ci, kto� re „moz/e byc� traktowane jako to prawo człowieka, z kto� -
rego  wypływają  wszystkie  pozostałe,  stąd  nalez/y  mu  się  szczego� lna

604 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 18, Q66,8, dz. cyt., s. 144.
605 T. Sommer, Czy da się usprawiedliwić podatki? Czyli sposoby usprawiedli-

wiania podatków w świetle ideologii praw człowieka, Warszawa 2006, s. 130.
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uwaga i ochrona”606.  Zdanie to oddaje istotę w gruncie rzeczy nieroz-
wiązywalnego sporu o podatki:  przyjęcie okres� lonych załoz/en�  filozo-
ficznych warunkuje dalsze oceny. W tym wypadku uczynienie z własno-
s�ci prywatnej naczelnego kryterium rzeczywis�cie kaz/e ocenic�  obowią-
zek podatkowy jako gwałt na owej własnos�ci, a działania pan� stwa nega-
tywnie jako jej naruszenie. Obecnie opinia ta zyskuje na znaczeniu, na-
lez/y więc poddac�  pod refleksję postulat poszanowania własnos�ci pry-
watnej przez system podatkowy.

Klasyczne ujęcie etyki podatkowej po częs�ci uwzględniało po-
stulat  poszanowania  własnos�ci,  wyraz/ając  go  w zasadzie  zdolnos�ci
płatniczej obywatela. Jak pisał J.  B. Say, „porządek publiczny nie moz/e
wymagac�  ofiary  od poszczego� lnych rodzin.  A przeciez/  z/ądac�  od nich
ofiary, to znaczy zabrac� im to, co jest niezbędne”607. Jednoczes�nie nalez/y
zdac�  sobie  sprawę,  z/e  praktyczne zastosowanie  napotyka na barierę
w postaci  niemoz/liwos�ci  wyznaczenia precyzyjnych granic opodatko-
wania. Nie wystarczy powszechne odczucie (wymiar subiektywny), z/e
podatki są za wysokie. Wydaje się, z/e punktem odniesienia do rozwa-
z/an�  o zdolnos�ci  płatniczej powinny byc�  jasno okres� lone kryteria,  de-
finiowane w zalez/nos�ci od przyjętych załoz/en� . W Polsce badania tego
typu przeprowadza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, kto� rego jednost-
ką nadzorującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach
działalnos�ci  naukowej  wyznacza  on  wielkos�ci  minimum  socjalnego
oraz minimum egzystencji608. Minimum socjalne uwzględnia podstawo-
we potrzeby bytowe i konsumpcyjne. Przy konstruowaniu tej wartos�ci,
chodziło  ekspertom  o „wyznaczenie  granicy  wydatko� w  gospodarstw
domowych, mierzącej minimalnie godziwy poziom z/ycia. Wzorzec mini-
mum socjalnego jest więc modelem zaspokajania potrzeb na generalnie
niskim poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla reprodukcji sił wital-

606 Tamże, s. 128.
607 J. B. Say, Traktat..., dz. cyt., s. 776.
608 Opis badań oraz metodologia dostępne są w opracowaniu Instytutu Pracy

i Spraw Socjalnych, Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji –
dotychczasowe  podejście, Warszawa 2002,  w: https://ipiss.com.pl/wp-con-
tent/uploads/downloads/2012/08/rola_funk_min_soc_egz.pdf, wydruk z dnia
19.08.2015.
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nych człowieka na kaz/dym etapie jego biologicznego rozwoju, dla po-
siadania i wychowania potomstwa oraz dla utrzymania więzi ze społe-
czen� stwem”609. 

Inną  kategorią  jest  minimum  egzystencji,  nazywane  ro� wniez/
minimum biologicznym, kto� re stanowi dolną granicę ubo� stwa. „Zakres
i poziom zaspokajania potrzeb według minimum egzystencji wyznacza
granicę, poniz/ej kto� rej występuje biologiczne zagroz/enie z/ycia oraz roz-
woju psychofizycznego człowieka”610, umoz/liwia zatem jedynie biologiczne
przez/ycie. Tak więc ta kategoria nie uwzględnia potrzeby utrzymywania
więzi ze społeczen� stwem, w związku z tym w badaniu nie uwzględniono
koszto� w komunikacji, transportu, wypoczynku czy choc�by minimalnego
udziału w kulturze. W odniesieniu do Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka moz/na stwierdzic�, z/e osoba z/yjąca na poziomie minimum egzy-
stencji  nie  ma  dostępu  do  przysługujących  jej  praw  związanych
z uczestnictwem w z/yciu społecznym i nie ma szans osobistego rozwoju611.

Według  badan�  Instytutu  Pracy  i Spraw  Socjalnych  w roku
2015 kwota minimum socjalnego dla gospodarstwa pracowniczego 1-oso-
bowego wynosiła 1080 zł miesięcznie. Dla gospodarstw o większej liczbie
członko�w kwota ta wynosi od 840 zł do 937 zł na osobę612. Kwota mini-
mum egzystencji została oszacowana dla gospodarstwa pracowniczego
1-osobowego na kwotę 546 zł miesięcznie. Dla gospodarstw o większej
ilos�ci członko� w kwota ta wynosi od 441 zł do 478 zł na osobę613.

Analiza systemu podatkowego pozwoliła zauwaz/yc�, z/e w Polsce
jeszcze do 2016 roku istniał odpis od podatku kwoty 556 zł, co odpo-
wiadało kwocie wolnej od podatku 3091 zł (258 zł miesięcznie).  Tak

609 Tamże, s. 2.
610 Tamże, s. 2.
611 Por. ONZ, Powszechna..., dz. cyt., art. 25, 26, 27, 29.
612 Por. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,  Informacja o wysokości minimum

socjalnego w 2015 r., Warszawa 2016, w: https://www.ipiss.com.pl/wp-con-
tent/plugins/download-monitor/download.php?id=2141,  wydruk  z dnia
23.03.2017, s. 1.

613 Por. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,  Informacja o wysokości minimum
egzystencji w 2015 r., Warszawa 2016, w: https://www.ipiss.com.pl/wp-con-
tent/plugins/download-monitor/download.php?id=2142,  wydruk  z dnia
23.03.2017, s. 2.
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więc docho� d poniz/ej tej kwoty był nieopodatkowany, a przekroczenie
tego progu wiązało się z koniecznos�cią zapłacenia podatku w wysoko-
s�ci 18%. Poro� wnanie tej wielkos�ci z kwotą minimum egzystencji kaz/e
wyciągnąc�  wniosek, z/e Rzeczpospolita Polska nakładała obowiązek za-
płacenia podatku dochodowego ro� wniez/  na te osoby, kto� rych biologicz-
na egzystencja  jest  zagroz/ona.  Nie  ma wątpliwos�ci,  z/e  w ten sposo� b
pan� stwo naruszało zasadę zdolnos�ci  płatniczej podatnika. Do takiego
tez/  przekonania doszedł Trybunał Konstytucyjny,  kto� ry  orzekł o nie-
konstytucyjnos�ci tak niskiej kwoty wolnej od podatku614. Z moralnego
punktu widzenia nalez/y stwierdzic�, z/e pan� stwo nie tylko naruszało pra-
wo  własnos�ci,  ale  godziło  w biologiczną  egzystencję  obywatela615.
W tych przypadkach niezapłacenie podatku nie wiązałoby się z zacią-
gnięciem winy moralnej616.

O ile powiązanie kwoty wolnej od podatku z minimum egzy-
stencji wydaje się byc� wielce zasadne, to trudno jest zrobic� podobne od-
niesienie do minimum socjalnego, kto� rego kwota jest prawie dwa razy
wyz/sza. Ocena radykalna mo� wiłaby o tym, z/e pan� stwo nie ma prawa
pobierac�  podatku dochodowego od oso� b z/yjących poniz/ej kwoty mini-
mum socjalnego. W tym przypadku trzeba uwzględnic�  uwarunkowania
ekonomiczne pan� stwa, tym bardziej z/e znacznie trudniejsze jest przyję-
cie kryterio� w do ustalenia „minimalnie godziwego poziomu z/ycia”. Ce-
lem pan� stwa powinno byc� dąz/enie do takiej konstrukcji systemu podat-

614 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (K 21/14). Try-
bunał orzekł, że przepis ten przestanie obowiązywać 30 listopada 2016 roku.
Znowelizowana ustawa wprowadziła od 2017 roku kwotę wolną o charakterze
degresywnym: dla osób dotychczas znajdujących się w najniższym progu będzie
wynosiła 6600 zł, dla osób z trzeciego progu została zniesiona.  Taka konstrukcja
realizuje postulat etyczny dotyczący ochrony dochodów osób najuboższych, lecz
zarazem dodatkowo komplikuje sposób obliczania należności.

615 Wysokość kwoty wolnej od podatku stała się gorącym tematem kampanii wy-
borczych w 2015 r. W literaturze przedmiotu o niedostosowaniu tej kwoty do
minimum egzystencji możnabyło przeczytać już w latach 90. Por. A. Krajew-
ska, Moralne i ekonomiczne..., dz. cyt., s. 180.

616 W przypadku osób o najniższych dochodach najczęstszym przekroczeniem
przepisów jest praca „na czarno”, często o charakterze dorywczym. Wydaje
się słusznym, aby tego typu proste prace o niewielkim wynagrodzeniu miały
preferencyjne obciążenia fiskalne oraz mniejsze wymagania formalne.

239



kowego, aby nie naruszac�  tej kwoty, przykład wielu pan� stw s�wiadczy
o tym, z/e jest to moz/liwe do osiągnięcia (w krajach rozwiniętych kwota
wolna od podatku jest wielokrotnie wyz/sza niz/  w Polsce617). Podniesie-
nie jej „do poziomu poro� wnywalnego z krajami Unii Europejskiej mo-
głoby stanowic� istotne odciąz/enie całego społeczen� stwa. W szczego� lno-
s�ci odczułyby to gospodarstwa domowe o niskich dochodach, utrzymu-
jące się ze z�ro� deł  zarobkowych,  poniewaz/  oznaczałoby to «zaoszczę-
dzenie» częs�ci  s�rodko� w pienięz/nych z moz/liwos�cią przeznaczenia ich
na podniesienie stopy z/yciowej”618.

W  obecnym  systemie  podatek  pobierany  jest  takz/e  od  oso� b
o bardzo niskich dochodach, nawet tych z/yjących poniz/ej minimum eg-
zystencjalnego. Osoby z tej grupy są takz/e w duz/ej częs�ci beneficjenta-
mi ro� z/nych programo� w opieki społecznej. Nalez/y stwierdzic�, z/e pobie-
ranie podatku dochodowego od oso� b z/yjących na granicy ubo� stwa po
to, z/eby potem zwro� cic� w postaci s�wiadczen�  socjalnych, jest działaniem
nieetycznym. Takie postępowanie stoi w sprzecznos�ci z zasadą pomoc-
niczos�ci:  pan� stwo moz/e działac�  dopiero w sytuacji,  gdy obywatel lub
grupa obywateli  nie jest  w stanie samodzielnie zaspokoic�  podstawo-
wych potrzeb. Jes� li chodzi o aspekt psychologiczny, to osoba znajdująca
się w takim połoz/eniu dostaje negatywny, dla wielu takz/e upokarzający,
komunikat:  „Zapłac�  podatek,  a my potem o ciebie  (moz/e)  zadbamy”.
Wydaje się, z/e ze strony pan� stwa obywatel powinien otrzymac� zachętę:
„Postaraj się samodzielnie zabezpieczyc� swo� j byt”. Nie nalez/y się zatem
dziwic�, z/e tak wielu obywateli Polski musi korzystac�  z ro� z/nego rodzaju
zabezpieczen�  socjalnych,  skoro  pan� stwo  skonstruowało  mechanizm
skutecznego pozbawiania ich nawet koniecznych s�rodko� w do z/ycia.

Wprowadzenie wyz/szej kwoty wolnej od podatku spowodowa-
łoby zmniejszenie liczby oso� b korzystających z pomocy pan� stwa. Doty-
czyłoby to zwłaszcza tych, kto� rzy wypracowali niewielki docho� d, lecz
po opodatkowaniu skazani są na korzystanie z pomocy socjalnej. Nega-

617 Por. OECD, Central government personal income tax rates and thresholds,
w: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE_I1, wydruk z dnia
12.04.2017.

618 Ł. Arendt, J. Kowalski, Podatki dla ubogich, „Annales. Etyka w Życiu Gospo-
darczym”, 2003, tom 6, s. 233.

240



tywnym skutkiem obecnie  funkcjonującego rozwiązania  jest  większa
biurokracja po stronie pobierającej i kontrolującej pobo� r podatko� w, jak
ro� wniez/  większe zapotrzebowanie na pracowniko� w socjalnych. Niepo-
z/ądanym skutkiem jest takz/e zwiększająca się skala zatrudniania „na
czarno”, poniewaz/  osoby zdobywające niskie dochody są silnie zdeter-
minowane do ich ukrycia. Teoria uz/ytecznos�ci kran� cowej ma tu wyraz� -
ne zastosowanie – te niewielkie zarobki są szczego� lnie cenne, bo umoz/ -
liwiają przez/ycie.

Kwestia  zdolnos�ci  płatniczej  znacznie  komplikuje  się,  gdy  za
podmiot uznamy całą rodzinę, tj. wszystkie osoby będące na utrzyma-
niu podatnika. Obron� cy zasady neutralnos�ci podatko� w przyznają abso-
lutne pierwszen� stwo funkcji fiskalnej, uwaz/ają, z/e podatki prorodzinne
naruszają tę zasadę. Postulują, aby cele socjalne były realizowane auto-
nomicznie za pomocą systemu opieki społecznej. Opinia ta na gruncie
etyki nie moz/e byc� w pełni zaakceptowana. Podatki są bowiem rzeczy-
wistos�cią wielowymiarową,   głęboko ingerują w z/ycie indywidualnego
człowieka jak i w całą tkankę społeczną. Oddziaływanie to często ma
charakter negatywny. Zatem włas�ciwie prowadzona przez pan� stwo po-
lityka podatkowa musi je uwzględniac� i w jak największym stopniu mi-
nimalizowac�. System podatkowy nie jest w stanie zastąpic�  systemu po-
mocy społecznej. Chodzi raczej o komplementarnos�c�, a pewne rozwią-
zania zastosowane juz/  na etapie poboru podatko� w mogą przyczynic� się
do zmniejszenia  liczby oso� b  korzystających z redystrybucji  w sensie
s�cisłym. Inaczej mo� wiąc, mocna ingerencja podatkowa w grupy zagro-
z/one ubo� stwem spowoduje wzrost liczby beneficjento� w pomocy spo-
łecznej. Z punktu widzenia etyki nalez/y ro� wniez/  podkres� lic�, z/e dąz/enie
do ograniczania negatywnych skutko� w opodatkowania, kto� re uderzają
w okres� lone grupy obywateli, jest waz/niejsze od naruszenia technokra-
tycznie  rozumianej  zasady  neutralnos�ci  podatkowej.  Zwolenniko� w
efektywnos�ci  podatkowej  nalez/ałoby  zachęcic�  do  pogłębionego  spoj-
rzenia na efektywnos�c� pan� stwa jako całos�ci.

Ws�ro� d rozwiązan�  „prorodzinnych” dotyczących podatku docho-
dowego w pierwszym rzędzie wymienia się takie, kto� re dotyczą wszyst-
kich podatniko� w, ale mają dla rodziny istotne znaczenie. Nalez/ą do nich

241



m.in.: sposo� b obliczania koszto� w uzyskania przychodu, wielkos�c�  kwoty
wolnej od podatku, ilos�c�  i szerokos�c�  progo� w podatkowych oraz wyso-
kos�c� stawek podatkowych w przypadku skali progresywnej.   

Drugą grupę stanowią takie rozwiązania, kto� re są wprowadza-
ne do systemu s�wiadomie i mają na celu bezpos�redni wpływ na sytu-
ację  rodziny.  Często stosowaną formą jest  łączne opodatkowanie do-
chodo� w uzyskiwanych przez jej członko� w. W Polsce moz/liwe jest rozli-
czanie razem ze wspo� łmałz/onkiem lub z dzieckiem w przypadku oso� b
w pojedynkę sprawujących opiekę rodzicielską. W tym przypadku do-
chody sumuje się, a następnie dzieli przez dwa. Od tak obliczonej pod-
stawy opodatkowania nalicza się nalez/ny podatek według obowiązują-
cej skali. Na kon� cu wyliczoną kwotę podwaja się. Istotą tego rozwiąza-
nia jest moz/liwos�c�  zejs�cia do niz/szego progu podatkowego. Największą
oszczędnos�c�  uzyskuje ta rodzina, w kto� rej jest największa rozbiez/nos�c�,
na przykład jedna osoba jest w najwyz/szym progu, druga nie ma do-
chodo� w. Nalez/y zauwaz/yc�,  z/e polski system podatkowy jest tak skon-
struowany, z/e kwota wolna od podatku jest bardzo niska, a podatek we-
dług wyz/szej  stawki  32% płacą ci,  kto� rzy zarabiają  nieco  więcej  niz/
dwukrotnos�c�  przeciętnego wynagrodzenia. To powoduje, z/e zdecydo-
wana większos�c�  podatniko� w znajduje się w progu 18%, a tym samym
wspo� lne  opodatkowanie  nie  przynosi  im  z/adnej  korzys�ci.  Oszczęd-
nos�c�  mają najbogatsi – im większa kwota objęta jest stawką 32%, tym
większy zysk619. 

Względem tego rozwiązania  podnoszone są  zarzuty  zaro� wno
ekonomiczne, jak i moralne. Przeciwnicy twierdzą, z/e moz/ liwos�c� wspo� l-
nego opodatkowania przynosi  największe korzys�ci  najbogatszym, nie
ma okres� lonej grupy, ku kto� rej skierowana jest ta preferencja i nie ma
ona z/adnego celu stymulacyjnego. Argumenty te wydają się byc� słuszne
w s�wietle klasycznego rozumienia ro� wnos�ci podmioto� w. Konstrukcja ta
wykracza dalej i podmiotem prawa podatkowego czyni związek oso� b.
Tym samym lepiej uwzględnia społeczną naturę człowieka i podstawo-

619 Ministerstwo finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2014, w:
http://finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4245146/20150506_preferen-
cje+podatkowe+w+Polsce.pdf, wydruk z dnia 22.04.2017, s. 21.
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we relacje, kto� re on nawiązuje. Zarzut, z/e preferuje ona najbogatszych,
jest  czyniony  z perspektywy indywidualistycznej,  bo  nie  uwzględnia
dochodo� w drugiej osoby, a więc kondycji finansowej związku. Niemniej
rozwiązanie to wprowadza takz/e element niero� wnos�ci, gdy dwie rodzi-
ny mają identyczną sumę dochodo� w, ale z powodu przynalez/nos�ci do
innych progo� w podatkowych płacony przez nie podatek jest ro� z/ny. Tak
więc konstrukcję tę nalez/ałoby okres� lic�  jako społeczną łatę na indywi-
dualistycznym  systemie  podatkowym.  Jest  ona  w znacznym  stopniu
niedoskonała, ale nie nalez/y z tego wyciągac�  wniosku o jej likwidacji.
Wydaje się, z/e etyczny system podatkowy powinien w znacznie więk-
szym  stopniu  respektowac�  podmiotowos�c�  oso� b  pozostających  we
wspo� lnocie  materialnej.  Ministerstwo  finanso� w  ws�ro� d  pozytywnych
skutko� w tego rozwiązania zauwaz/a,  z/e  wspo� lne opodatkowanie mał-
z/onko� w  upraszcza  procedury  podatkowe  (jedno  zeznanie,  zamiast
dwo� ch) i zmniejsza koszty administracji podatkowej, co jest zjawiskiem
pozytywnym i oczekiwanym przez obywateli.

Kolejnym  rozwiązaniem  sprzyjającym  rodzinie  jest  ulga  na
dzieci  odpisywana  od  podatku.  Została  ona  po  burzliwych  debatach
podniesiona w 2007 roku ze 120 zł na 1145 zł rocznie620. Przeciwnicy
twierdzili, z/e jest ona zbyt duz/a, a tym samym w pełni mogą ją wyko-
rzystac�  tylko osoby o odpowiednio wysokich zarobkach. Według wyli-
czenia  Ministerstwa  finanso� w  „w  pełnej  wysokos�ci  z ulgi  na  jedno
dziecko (1112 zł w 2009 r.) moz/e skorzystac�  podatnik, kto� rego wyna-
grodzenie  brutto  ze  stosunku  pracy  przekroczy  miesięcznie  s�rednio
1798 zł (...) Podatnik z dwo� jką dzieci odliczy ulgę w pełnej wysokos�ci,
jez/eli będzie uzyskiwał wynagrodzenie w kwocie 2846 zł brutto mie-
sięcznie”621. Dalsze analizy wykazują, z/e rodzice 55% dzieci nie mogli w
pełni wykorzystac� tej ulgi. To wyliczenie pozwoliło autorom z Minister-
stwa finanso� w na wyciągnięcie wniosku, z/e „Paradoksalnie obecnie jest
to ulga dla podatniko� w o znacznych dochodach, gdzie samo istnienie,

620 Podwójna ulga na dzieci przyklepana przez prezydenta, w: http://wiadomo-
sci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4550855.html, wydruk z dnia 20.08.2015.

621 Ministerstwo finansów,  Preferencje podatkowe w Polsce,  Warszawa 2010,
dz. cyt., s. 23.
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czy wysokos�c�  ulgi na dziecko prawdopodobnie nie ma większego zna-
czenia przy planowaniu powiększenia rodziny”622. 

Wyraz�na  sugestia,  z/e  ulga  powinna  byc�  zniesiona,  poniewaz/
sprzeczna jest  z zasadą ro� wnos�ci,  nie została zrealizowana.  Od 2014
roku wzrosły kwoty odliczen�  na kolejne dzieci, i co najwaz/niejsze poja-
wił się nowy mechanizm zwrotu: jes� li kwota ulgi jest większa od kwoty
zapłaconego podatku, zwrot następuje z pobranych składek na ubezpie-
czenie społeczne.  Dzięki  takiemu rozwiązaniu ulga przez  zdecydowaną
większos�c�  podatniko� w moz/e byc�  w pełni wykorzystana i jest realnym
wsparciem finansowym (w 2015 roku rodzina z czwo� rką dzieci otrzy-
ma zwrot w wysokos�ci 6924 zł). Moz/na uznac�, z/e takie rozwiązanie jest
krokiem we włas�ciwym kierunku uwzględniającym zdolnos�c�  płatniczą
rodziny, a nie tylko pojedynczego podatnika.

Łatwo zauwaz/yc�, z/e postulat prorodzinnos�ci systemu podatko-
wego zawiera w sobie trudną do ominięcia przeszkodę. Wszelkiego ro-
dzaju  ulgi  przynoszą  korzys�c�,  przy  czym większą  bogatszym,  kto� rzy
mogą je w pełni wykorzystac�.  Dla uboz/szych w ten sposo� b „ocalone”
przed fiskusem kwoty będą zawsze cenne (według prawa uz/ytecznos�ci
kran� cowej), lecz nie będą rozwiązywały problemu niedoboru s�rodko� w.
Dlatego system podatkowy trzeba oceniac�  w konteks�cie całej polityki
prorodzinnej pan� stwa, nie zas�  jako zjawisko od niej oderwane. Przez to
niedoskonałe  rozwiązania  podatkowe  mogą  byc�  naprawione  w inny
sposo� b (np. transfery w ramach programu „Rodzina 500 plus”).

Z punktu widzenia sprawiedliwos�ci nalez/ałoby dokonac�  oceny
podatko� w pos�rednich. Posiadają swoją własną specyfikę, kto� ra powin-
na byc�  oceniona z punktu widzenia etyki.   Jest to tym bardziej istotne,
z/e mają one w czasach wspo� łczesnych największy udział w dochodach
budz/etu pan� stwa,  obecnie  w Polsce  stanowią 74% wszystkich wpły-
wo� w podatkowych.

Przez wielu komentatoro� w podatki pos�rednie uznawane są za
najbardziej sprawiedliwe. Z5 ro� dłem takich opinii są rozwaz/ania T.  Hob-
besa: „Ro� wnos�c� obciąz/enia podatkami zalez/y raczej od ro� wnos�ci spoz/y-

622 Tamże, s. 25.
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cia niz/  od majątku ludzi, kto� rych spoz/ycie jest takie samo. Jakaz/  jest ra-
cja, by ten, kto pracuje wiele i, oszczędzając, owoco� w swej pracy spoz/y-
wa niewiele, miał byc�  obciąz/ony więcej niz/  ten, kto, z/yjąc w pro� z/niac-
twie, zdobywa niewiele i wydaje wszystko, co zdobywa (...)? Gdy nato-
miast obciąz/enia podatkowe nakładane są na te rzeczy, jakie ludzie spo-
z/ywają, to kaz/dy człowiek płaci jednakowo za to, co zuz/ywa; i pan� stwo
nie zostaje oszukane przez zbytek i rozrzutnos�c�  ludzi prywatnych”623.
Podatki pos�rednie obciąz/ają zatem nie czysty docho� d, lecz dopiero kon-
sumpcję. Moz/na zatem powiedziec�  – dokonując pewnego uproszczenia
– z/e obywatel sam postanawia zapłacic�  podatek w momencie decyzji
o zakupie towaru.

Ws�ro� d zalet podatku VAT wymienia się takz/e zalety: dyscypli-
nuje płatniko� w i zniechęca do naduz/yc�, gdyz/  wymaga posiadania fak-
tur; opodatkowuje wartos�c�  dodaną, nie obciąz/a koszto� w; nie prowadzi
do podwo� jnego opodatkowania wydatko� w inwestycyjnych; umoz/ liwia
odliczenie dla eksportu i obciąz/enie dla importu. Wadami natomiast są:
niekorzystna  alokacja  produkcji  w kierunku  do� br  podstawowych,
wzrost cen i inflacji, spadek wartos�ci pieniądza, presja na wzrost wyna-
grodzen� , większe obciąz/enie do� br krajowych niz/  importowanych, poku-
sa naduz/yc�  i działan�  polegających na wyłudzaniu od pan� stwa zwrotu
podatku VAT, koniecznos�c�  uiszczenia podatku w momencie otrzymania
faktury, a nie goto� wki624.

Zastrzez/enie wobec podatko� w pos�rednich jest powaz/ne i odno-
si się do zasady zdolnos�ci płatniczej podatnika. W wielu przypadkach
łamią one tę zasadę.  O ile  w przypadku podatku od oso� b fizycznych
wprowadzeniem odpowiednio wysokiej kwoty wolnej od podatku moz/ -
na stosunkowo łatwo ochronic� docho� d najuboz/szych, o tyle w przypad-
ku  podatku  VAT  jest  to  niemoz/liwe.  Niero� wnos�ci  w funkcjonowaniu
tego podatku zauwaz/a nawet liberalnie nastawione Centrum im. Adama
Smitha: „Podatek VAT płacą zawsze ludzie mało i s�rednio zarabiający,
a nie, jak mylnie się przyjmuje, korporacje,  kto� re są tylko poborcami

623 T.  Hobbes,  Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego
i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 430.

624 Por. J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 189–193.
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tego podatku w imieniu rządu. VAT nie płacą osoby zamoz/niejsze, bo
odzyskują  VAT od prywatnej  konsumpcji  dzięki  swoim przedsiębior-
stwom”625. Argument o „dobrowolnos�ci” tego podatku jest słuszny, ale
przy wyz/szym stopniu dochodo� w. Dopiero człowiek o większej zamoz/ -
nos�ci moz/e podjąc�  decyzję o zakupie dodatkowych do� br lub powstrzy-
mac�  się, pozostając na niz/szym stopniu konsumpcji. Człowiek uboz/szy
cały swo� j docho� d wydaje na utrzymanie, bo jest zdeterminowany swoją
naturą biologiczną i społeczną. Co więcej,  procentowe obciąz/enie do-
chodu rodziny z tego tytułu jest tym wyz/sze, im niz/szy jest docho� d. Po-
lega to na tym,  z/e  osoby najuboz/sze wszystko przeznaczają  na kon-
sumpcję  obłoz/oną  podatkiem pos�rednim,  a osoby  zamoz/ne  tylko  jej
częs�c�.  I tak rodzina mająca do dyspozycji 2000 zł miesięcznie zapłaci
podatek VAT w wysokos�ci 23% od pełnej kwoty, czyli 460 zł. Rodzina
mająca 10000 zł, kto� ra na konsumpcję przeznacza tylko połowę, zapła-
ci podatek VAT w wysokos�ci 1150 zł, co stanowi 11,5% całego dochodu.
Z tego powodu podatki pos�rednie są nieraz okres� lane są jako degre-
sywne i oceniane jako niesprawiedliwe.  Podatek VAT „utrudnia bied-
niejszym dostęp  do  znacznej  częs�ci  do� br,  z jednej  strony,  z powodu
wzrostu ich ceny, z drugiej – z racji spadku realnych dochodo� w”626. 

Cechą podatko� w pos�rednich jest ich niewidocznos�c�. Polega ona
na tym, z/e przeciętny podatnik w praktyce nie wie, jaką kwotą zasila
w ciągu roku budz/et pan� stwa z tego tytułu. W przypadku podatku VAT
jest moz/liwe obliczenie takiej kwoty, musiałby się wykazac� daleko idącą
konsekwencją wobec siebie i swojej rodziny, aby skrupulatnie zliczac�
kwotę podatku z wszystkich otrzymanych faktur i paragono� w. Włas�ci-
wos�c� ta chętnie jest wykorzystywana przez władze, poniewaz/  wszelkie
zmiany w tych podatkach wywołują słabsze reakcje społeczen� stwa niz/
podwyz/ki podatko� w bezpos�rednich. Zauwaz/ył to juz/  w XVII wieku kro� l
szwedzki Karol Gustaw: „Podatki pos�rednie miały tę zaletę, z/e nie od-
czuwało się ich az/  tak bardzo jak podatki bezpos�rednie; uwaz/ano, z/e

625 Centrum  im.  Adama  Smitha,  Propozycja  korekty  systemu  podatkowego
Centrum im. Adama Smitha.  Dzień Wolności  Podatkowej,  Warszawa, 15
czerwca  2016,  w:  http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201606/d-
16-korekta_systemu-dwp-1.pdf, wydruk z dnia 30.03.2017, s. 2.

626 Por. J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 190.

246



«jest nadzieja, iz/  nie przyczynią się one do wybuchu jakiegos�  powsta-
nia», jak ocenił kalkulujący zawsze na chłodno kanclerz Axel Oxenstie-
na”627. Tak więc podniesienie akcyzy na paliwo jest znacznie łatwiejsze
niz/  ryzyko podniesienia wyborcom stawki podatku PIT. Ro� wnie popu-
larną metodą zwiększania wpływo� w do budz/etu pan� stwa są noweliza-
cje przepiso� w dotyczących VAT: zmieniane są sposoby klasyfikowania
produkto� w, interpretacje, zasady rozliczania koszto� w, kto� re powiększa-
ją obciąz/enia fiskalne w sposo� b „niewidoczny”.

Wielu  ekonomisto� w  uwaz/a,  z/e  reformy  podatkowe  powinny
w dalszym ciągu zwiększac�  znaczenie podatku VAT. Nie jest to opinia
jednogłos�na, J.  ZPyz/yn� ski stwierdza, z/e „podatek VAT jest największym
błędem europejskiej ekonomii, a wywołane przez niego zniekształcenie
cen stanowi jego najpowaz/niejszą ułomnos�c�  ekonomiczną i najcięz/sze
brzemię dla gospodarki bloku unijnego. Moz/na by wręcz powiedziec�, z/e
VAT jest cięz/ką chorobą Europy. Two� rcy tego podatku – ciesząc się, z/e
mają narzędzie podatkowe, kto� re nie obciąz/a koszto� w przedsiębiorstw
– zapomnieli o bardzo waz/nej kategorii koszto� w, jaką są koszty utrzy-
mania gospodarstw domowych (...) Podatek obciąz/ający ceny, płacony
na  etapie  ostatecznego  nabywcy,  zwiększa  jego  koszty  utrzymania,
musi zatem prowadzic� do redukcji efektywnego popytu globalnego. Re-
dukcja  popytu  moz/e  byc�  skompensowana  jedynie  przez  zwiększenie
wynagrodzen�  netto, dlatego ostatecznie koszty pracy muszą ulec zwięk-
szeniu, jes�li gospodarka jako całos�c�  ma nie ucierpiec�”628. Złagodzeniem
tego problemu jest stosowanie niz/szych stawek dla produkto� w podsta-
wowych, co w pewnym stopniu jest realizowane.

W ostatnich latach wyszło na jaw, z/e podatek VAT jest bardzo
podatny na naduz/ycia polegające na wyłudzaniu zwrotu wielkich kwot
od  fikcyjnych  transakcji.  Komisja  Europejska  szacuje,  z/e  w Polsce
w 2014 roku nie wpłynęło do budz/etu 39 mld zł, co odpowiada 24%
nalez/nego podatku629. 

Kolejnym podatkiem pos�rednim, przynoszącym znaczne wpły-
wy do budz/etu i jeszcze bardziej ukrytym przed wzrokiem podatnika,
627 P. Englund, Niezwyciężony, tłum. W. Łygaś, Gdańsk 2004, s. 150.
628 J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 200–201.
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jest akcyza. Konstrukcję tego podatku warto przeanalizowac�  na przy-
kładzie paliwa630.  Klient na stacji  benzynowej widzi na paragonie lub
fakturze cenę benzyny oraz kwotę naliczonego podatku VAT. W rzeczy-
wistos�ci płacony przez niego podatek jest znacznie wyz/szy: płatnikiem
akcyzy i opłaty paliwowej jest według prawa producent lub importer,
w rzeczywistos�ci jest ona w całos�ci przerzucana na konsumenta. Oby-
watel ma wprawdzie moz/ liwos�c� sprawdzenia o jakie kwoty chodzi, lecz
wymaga to od niego większego wysiłku i znajomos�ci gatunko� w paliw.
Z akcyzą związany jest jeszcze jeden ciekawy mechanizm: gdy wzrasta
kwota  akcyzy,  będąca  częs�cią  wartos�ci  netto  produktu,  zwiększa  się
takz/e kwota nalez/nego podatku VAT. Moz/na to nazwac�  „podwyz/ką po-
datku przez podwyz/kę podatku”. Paliwo jest zatem opodatkowane po-
dwo� jnie i duz/a częs�c�  obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, z/e ponad
50% kon� cowej ceny stanowią podatki, w przypadku wo� dek i papiero-
so� w wskaz�nik ten jest jeszcze wyz/szy i dochodzi do 80%. „Podatki mu-
szą byc�  jawne, czyli  podatnik musi wiedziec�,  z/e je płaci”631.  Tak więc
taką konstrukcję podatkową nalez/y ocenic�  jako nieetyczną, dlatego z/e
ukrywa przed obywatelami istotną wiedzę o wysokos�ci obciąz/enia. 

Przykład podatko� w w paliwie rodzi jeszcze jedno pytanie natu-
ry etycznej o to, czy mogą one stanowic�  połowę ceny towaru. W po-
wszechnej opinii jest to poziom zdecydowanie za wysoki, za przykład
podawane są Stany Zjednoczone, gdzie ceny paliwa są znacznie niz/sze
niz/  w Europie, a wynika to przede wszystkim z mniejszego obłoz/enia
ich podatkami. Niemniej w ocenie akcyzy na produkty energetyczne na-
lez/y uwzględnic�  takz/e względy ekologiczne – wyz/sza cena paliwa ma
mobilizowac�  rynek do produkcji  silniko� w bardziej  efektywnych  oraz
wywoływac�  okres� lone postawy konsumento� w np. korzystanie z komu-
nikacji zbiorowej. Z kolei wysokie akcyzy na alkohol i nikotynę mają na
celu ograniczenie spoz/ycia tych uz/ywek, pokrycie wyz/szych koszto� w le-

629 Center for Social and Economic Researc, Study and Reports on the VAT Gap
in the EU - 28 Member States. 2016 final Report, w: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/sites/taxation/files/2016–09_vat-gap-report_final.pdf,
wydruk z dnia 9.032017, s. 43.

630 Szczegółowe wyliczenie w rozdziale I, przypis 114.
631 T. Sommer, Czy..., dz. cyt., s. 71.
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czenia oso� b niszczących swo� j organizm tymi truciznami oraz koszto� w
społecznych632.  O wysokos�ci  podatku  decydują  więc  czynniki  poza-
fiskalne.  Wydaje  się  zatem,  z/e  w takiej  sytuacji  podwyz/ki  podatko� w
mogą byc�  stosowane wtedy, gdy pan� stwo chce osiągnąc�  konkretny cel
społeczny. Wzrost powinien byc� ustalany na drodze szerokiego consen-
su społecznego. Za nieetyczne moz/na uznac� takie podwyz/ki, kto� rych ce-
lem jest jedynie zwiększenie dochodo� w do budz/etu, a przesłanką ła-
twos�c� ukrycia wielkos�ci rzeczywistego obciąz/enia fiskalnego.

Ze swej natury podatek jest „podzieleniem się” z pan� stwem wy-
pracowanymi dochodami (podatki dochodowe) czy tez/  częs�cią posiada-
nego majątku (podatki majątkowe), podatki pos�rednie obciąz/ają przy-
cho� d powstający w wyniku wymiany handlowej produkto� w czy usług.
Jednak polski  prawodawca postanowił  podatkiem obciąz/yc�  wymianę
papieru, w tym przypadku faktur. W efekcie firmy muszą odprowadzac�
nalez/ny VAT nawet wtedy, gdy nie otrzymają pieniędzy od kontrahenta.
Oczywis�cie taki sposo� b poboru podatku nie ma z/adnego związku z po-
stulowaną zasadą zdolnos�ci podatkowej i przez wiele lat doprowadzał
wiele firm do powaz/nego zadłuz/enia wobec pan� stwa, kto� re wielokrot-
nie były przyczyną upadku. Obecnie funkcjonuje tzw. ulga na złe długi,
czyli moz/ liwos�c� odzyskania zapłaconego podatku, jes� li przeterminowa-
nie nalez/nos�ci  wynosi minimum 150 dni633.  Rozwiązanie to w znacz-
nym stopniu przyczyniło się do rozwiązania problemu, niemniej przed-
siębiorca w swojej działalnos�ci musi uwzględnic�  koniecznos�c�  czasowe-
go „zamroz/enia” s�rodko� w, co oczywis�cie wpływa na płynnos�c�  finanso-
wą firmy i zwiększa koszty działalnos�ci. Rozwiązanie takie jest wygod-
ne dla pan� stwa egzekwującego nalez/nos�ci podatkowe, z punktu widzenia

632 „Podatkowanie  grzechu  ma,  jak  sama  nazwa  wskazuje,  korzenie  religijne
i w Stanach Zjednoczonych zostało wprowadzone i uzasadnione przez pury-
tanów,  którzy  chcieli  w ten  sposób  dyscyplinować  zbłąkane  owieczki  (...)
Obecnie w tego typu usprawiedliwianiu nakładania danin doszło do pewnego
przesunięcia znaczeniowego – nie okłada się już wódki i papierosów podat-
kiem, bo nadmierne picie to grzech, tylko dlatego, że np. ich używanie niesie
za sobą określone konsekwencje zdrowotne, a co za tym idzie ekonomiczne,
za które później musi płacić państwo”. Tamże, s. 95.

633 Por. art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
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poszanowania własnos�ci prywatnej budzi wątpliwos�ci moralne. Dokonu-
jąc oceny, nalez/y jednak pamiętac�, z/e do takiej sytuacji doprowadza ten,
kto na czas nie reguluje swoich zobowiązan� . Moz/na to nazwac�  potro� jną
kradziez/ą, poniewaz/  pozbawia kontrahenta nalez/nych mu s�rodko�w, zobo-
wiązuje do zapłacenia podatku, a sam korzysta z odliczenia w kosztach.

Naliczenie nalez/nos�ci od wirtualnych dochodo� w doprowadzało
firmy do szybkiego popadania w długi wobec fiskusa. Poprzez zastoso-
wanie  rygoru  natychmiastowej  wykonalnos�ci  pan� stwo  było  szybsze
i skuteczniejsze w egzekucji nalez/nos�ci niz/  sądowe dochodzenie zale-
głych długo� w przez przedsiębiorco� w.  Decyzja wydana przez organ po-
datkowy w pierwszej instancji na podstawie ordynacji podatkowej z 29
sierpnia 1997 r. podlegała natychmiastowemu wykonaniu, a wniesione
odwołanie  nie  zawieszało  egzekucji.  „Przyjęcie  zasady,  z/e  wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarz/onej decyzji, sprawia, iz/
decyzja organu podatkowego pierwszej instancji jest natychmiast wy-
konalna. Decyzja nieostateczna jest zatem tytułem wykonawczym, a na
jej podstawie moz/e byc�  podjęte postępowanie egzekucyjne”634.  Prawo
to uległo zmianie z dniem 1 stycznia 2009 roku i obecnie jes� li podatnik
złoz/y  odwołanie  od decyzji,  jej  wykonanie  jest  zawieszane.  Niemniej
ustawodawca zostawił administracji „furtkę” w postaci czterech warun-
ko� w, jes� li kto� rys�  z nich jest spełniony organ pierwszej instancji moz/e
wydac� decyzję o natychmiastowej wykonalnos�ci. Tego typu rozwiązania
zwiększają skutecznos�c�  egzekwowania decyzji podatkowych, ale łamią
podstawowe prawa człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
mo� wi,  z/e  „kaz/dy człowiek oskarz/ony o popełnienie przestępstwa ma
prawo, aby uznawano go za niewinnego dopo� ty, dopo� ki nie udowodni
mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w kto� rym
zapewniono mu wszystkie konieczne s�rodki obrony”635.  W przypadku
natychmiastowej wykonalnos�ci decyzji podatkowej wystarczy jedna de-
cyzja  urzędnika,  w niekto� rych  przypadkach  nawet  bez  weryfikacji
przez  wyz/szą  instancję,  aby  pozbawic�  obywatela  majątku.  Skutkiem
634 N.  Półtorak, A.  Tałasiewicz,  Reżim natychmiastowej wykonalności decyzji

podatkowych w ustawodawstwie państw Unii Europejskiej, „Analizy. Biuro
Analiz Sejmowych”, 2008, nr 3(3), s. 3.

635 ONZ, Powszechna..., dz. cyt., art. 11.1
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tego są upadłos�ci firm, zwłaszcza małych, kto� re na skutek zablokowa-
nia kont tracą płynnos�c�  finansową. W wymiarze finansowym prowadzi
to nieraz do bankructwa, a w wymiarze personalnym do ludzkich tragedii
(choroby psychiczne, nałogi, konflikty rodzinne, w skrajnych przypadkach
samobo� jstwa). Podatnik ma oczywis�cie moz/liwos�c� dochodzenia swoich ra-
cji przed sądem, ale w tym przypadku nie moz/na oprzec� się wraz/eniu, z/e
wymiar  sprawiedliwos�ci  funkcjonuje  na  odmiennych  zasadach  niz/
w przypadku wszystkich innych spraw. W sensie prawnym to podatnik
skarz/y organ podatkowy, a de facto udowadnia swoją niewinnos�c�. 

W s�wietle powyz/szych rozwaz/an�  nalez/y stwierdzic�,  z/e prawo
o natychmiastowej wykonalnos�ci jest wysoce nieetyczne, a decyzje tego
rodzaju podejmowane przez urzędniko� w – choc� w pełni legalne – nale-
z/y  uznac�  za  niemoralne.  Zadaniem  władzy  jest  strzez/enie  porządku
prawnego i przeciwdziałanie  działaniom przestępczym,  ale  nie moz/e
się ono odbywac� ze szkodą dla niewinnych ludzi. W tym przypadku roz-
wiązanie najprostsze i najtan� sze nie moz/e byc� akceptowane ze względu
na  ewidentną  kolizję  z wyz/szymi  prawami  przysługującymi  osobie.
Pan� stwo powinno dąz/yc�  do wprowadzenia rozwiązan�  systemowych –
takz/e na poziomie całej Unii Europejskiej – a nie poprzestawac� jedynie
na działaniach doraz�nych.

4. Problem przywilejów i legalnego unikania

płacenia podatków

Problemem zro� z/nicowania obciąz/enia podatkowego oso� b bied-
niejszych  i bogatych  jest  ujmowany  jako  sprawiedliwos�c�  pionowa.
Opro� cz tego rozro� z/nia się takz/e sprawiedliwos�c�  poziomą, kto� ra jest za-
stosowaniem zasady ro� wnos�ci wobec prawa w systemie podatkowym
i mo� wi,  z/e  dwie osoby osiągające jednakowy docho� d powinny płacic�
podatek identycznej wysokos�ci. Na poziomie teorii nie budzi ona więk-
szych kontrowersji. W praktyce podatnicy (dotyczy to przede wszyst-
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kim podmioto� w gospodarczych) poszukują moz/liwos�ci obniz/enia swo-
ich nalez/nos�ci wobec budz/etu pan� stwa, co moz/e prowadzic�  do niespra-
wiedliwos�ci  w tym obszarze.  Zarzut  ten  jest  podnoszony np.  wobec
międzynarodowych korporacji, kto� re oskarz/a się, z/e płacą w Polsce za
małe podatki, transferując większos�c� zysko� w za granicę. Konieczna jest
zatem refleksja moralna dotycząca preferencji podatkowych w kontek-
s�cie potencjalnej niero� wnos�ci między podatnikami.

Negatywna postawa podatniko� w wobec danin i chęc� zmniejsze-
nia  ich  moz/e  byc�  realizowana na dwa podstawowe  sposoby:  legalny
i nielegalny. 

Działania legalne (tax avoidance) A. Gomułowicz i J. Małecki na-
zywają „unikaniem podatku”,  kto� re  „polega na redukcji,  ograniczeniu
obciąz/en�  podatkowych za pomocą metod i s�rodko� w dozwolonych przez
prawo  podatkowe.  Unikanie  podatko� w  nie  jest  postępowaniem  nie-
etycznym.  Jest  nastawione  na  wykorzystanie  tych  moz/liwos�ci,  kto� re
w ramach i granicach obowiązujących przepiso� w podatkowych zmniej-
szają poziom obciąz/en�  podatkowych”636. Gdy działania te podejmowane
są w sposo� b kompleksowy, mo� wi się o s�wiadomie podejmowanej „opty-
malizacji podatkowej”637 lub „obchodzeniu” podatku638.

Działania nielegalne (tax evasion) autorzy podręcznika „Podatki
i prawo podatkowe” okres� lają mianem „uchylania się od podatku”, kto� re
„polega na podejmowaniu działan�  zakazanych przez prawo podatkowe,
a prowadzących do minimalizacji obciąz/en�  podatkowych lub do całko-
witej ich eliminacji działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem po-
datkowym”639. 

Nalez/y pamiętac�, z/e w skomplikowanym systemie podatkowym
rozro� z/nienie między tym, co legalne, a tym, co nielegalne, nie zawsze

636 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 282.
637 Por. A. Werner, Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej, „Studia i Pra-

ce. Kolegium Zarządzania i finansów.  Szkoła Główna Handlowa”, 2013, ze-
szyt 126, s. 58–59.

638 Obchodzenie  podatków,  w:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obchodzenie_po-
datków, wydruk z dnia 10.04.2017.

639 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 282.
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jest łatwe. „Przepisy prawa podatkowego, co do zasady nie zawierają
norm zakazujących lub nakazujących okres�lonych działan� , lecz zwykle
wskazują na konsekwencje danego postępowania czy danego zdarze-
nia. W konsekwencji, niejednokrotnie trudno jest ustalic�, czy konkretne
działania, a szczego� lnie cały szereg skomplikowanych kolejno dokony-
wanych transakcji, ma jednoznacznie legalny charakter w s�wietle prze-
piso� w podatkowych”640.  Pomocnymi kryteriami  jest  motyw działania,
jego charakter pozorny oraz rozmiar osiąganych korzys�ci641. Brak wy-
raz�nej granicy między działaniami legalnymi a nielegalnymi zauwaz/yc�
moz/na takz/e w uz/ywanych okres�leniach. „Unikanie opodatkowania” na-
biera znaczenia pejoratywnego, gdy słowo to uz/ywane jest w kontek-
s�cie wprowadzonej w Polsce klauzuli ogo� lnej przeciwko unikaniu opo-
datkowania,  kto� ra ma przeciwdziałac�  praktyce zmniejszenia nalez/no-
s�ci642.  Ro� wniez/  „optymalizacja podatkowa” staje się w niekto� rych wy-
padkach działaniem nielegalnym, często wtedy dodaje się przymiotnik
„agresywna”,  dla  podkres� lenia  maksymalnego wykorzystania istnieją-
cych przepiso� w i luk w prawie. 

Co do zasady nalez/y przyjąc�, z/e działania niezgodne z prawem
są działaniem niemoralnym. Dla oso� b podejmujących się działan�  niele-
galnych waz/ny jest tylko zysk, nie liczy się obowiązujące prawo, a moz/-
na przypuszczac�, z/e w jeszcze mniejszym stopniu prawo moralne. 

Skutkiem uchylania się od podatko� w są w pierwszym rzędzie
mniejsze wpływy do budz/etu pan� stwa. To powoduje, z/e pan� stwo w celu
zebrania zakładanych s�rodko� w, musi podnies�c� podatki innym obywate-
lom: „Z powodu oszustwa jednych, inni, postępujący uczciwie, mogą byc�
obciąz/eni  dodatkowo  wyz/szymi  s�wiadczeniami,  co  słusznie  będzie

640 G.  Szysz,  Unikanie a uchylanie się od opodatkowania, czyli granica opty-
malizacji  podatkowej,  w:  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-
podatkowe/unikanie-a-uchylanie-sie-od-opodatkowania-czyli-granica-opty-
malizacji-podatkowej/18fkn, wydruk z dnia 10.04.2017.

641 Por. J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Warszawa 1996, s. 50.
642 Por. B.  Brzeziński,  A.  Olesińska,  Klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu

opodatkowania w Australii, w: finanse publiczne i prawo finansowe..., dz. cyt.,
s.  370. A.  Olesińska,  Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania –
moda czy konieczność?, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych”, 2016, nr 5(209), s. 1.
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traktowane jako niesprawiedliwe”643. To tłumaczy, dlaczego niepłacenie
podatko� w Kos�cio� ł interpretuje ro� wniez/  jako przekroczenie VII przyka-
zania (por. KKK 2409). A więc jes� li ja nie zapłacę podatku, tę kwotę bę-
dzie musiał uis�cic�  ktos�  inny. Jes� li pan� stwo wykorzysta inną moz/liwos�c�
i w celu uzupełnienia s�rodko� w dodatkowo zadłuz/y się, ten cięz/ar zosta-
nie przeniesiony na przyszłe pokolenia. Ponadto zjawisko to powoduje
wzrost niesprawiedliwos�ci – uchylający się zapłacą mniej, a ci, kto� rzy
płacą  uczciwie,  zapłacą  jeszcze  więcej.  Cięz/ar  tego  grzechu  wzrasta
wtedy, gdy podatko� w unikają bogatsi, poniewaz/  brakującą kwotę zapła-
cą biedniejsi, mający zazwyczaj ograniczone moz/ liwos�ci uchylania się
i są mniej „zaradni w z/yciu”. O powadze tego problemu s�wiadczy wiel-
kos�c�  szarej strefy. Według Banku S5wiatowego wynosiła ona w Polsce
w 2007 roku 29,1% PKB644.  Opodatkowanie tej częs�ci gospodarki po-
zwoliłoby na znaczne zmniejszenie obciąz/en�  podatkowych645. 

Niesprawiedliwos�c�  obciąz/en�  powstająca  w wyniku  uchylania
się od podatko� w ma szczego� lnie dotkliwe skutki dla gospodarki. Wpro-
wadza znaczną niero� wnos�c�  między podmiotami, przez co te, kto� re rze-
telnie regulują nalez/nos�ci względem skarbu pan� stwa, nie mogą podołac�
nieuczciwej konkurencji. Zakło� cony zostaje proces wymiany rynkowej,
przewagę  zyskują  ci,  kto� rzy  na  skutek  działalnos�ci  w szarej  strefie
mogą zaproponowac� klientom korzystniejszą cenę. Najczęstszym oszu-
stwem jest w tym przypadku nierejestrowana (tj.  bez rachunko� w czy

643 S. Ogrodnik, Podatek…, dz. cyt., s. 167–168.
644 The World Bank,  Shadow  Economies  All  over  the  World, 2010, s.  27,  w:

http://go.worldbank.org/0PVEQZM6H0, wydruk z dnia 31.03.2017. Krajowe
badania są bardziej korzystne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sza-
cuje, że w 2016 roku w Polsce wynosiła 19,7%, a według GUS-u jeszcze kilka
punktów procentowych mniej. Por. J.  Fundowicz i inni,  Szara strefa w pol-
skiej gospodarce w 2016 roku, http://www.ibngr.pl/content/download/2173/
20176/file/Szara%20strefa%202016.pdf, wydruk z dnia 10.04.2017, s. 19–20. 

645 PKB w Polsce w 2007 r. wyniósł 1177 mld zł. Obłożenie więc szarej strefy po-
datkiem w wysokości 20% dałoby kwotę w wysokości 68 mld zł, większą niż
łączny dochód z podatków od osób fizycznych i osób prawnych (w 2010 r. –
62 mld zł). Por. Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu
i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r., Warsza-
wa 2009, w: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_kom_dot_def_dlug_inst
_rz_i_sam_w_22_10_2008.pdf.pdf, wydruk z dnia 12.04.2017, s. 1.
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faktur) sprzedaz/  towaro� w, a zwłaszcza usług646. Występowanie tego zja-
wiska powoduje, z/e dotychczas uczciwi podatnicy, wkraczają na drogę
nieuczciwos�ci. „Uwien� czona sukcesem nieuczciwos�c�  podatkowa wpły-
wa następnie na obniz/anie się przeciętnego poziomu moralnos�ci podat-
kowej. Znajduje bowiem ona chętnych nas�ladowco� w”647. To moz/e spo-
wodowac�, z/e będą istniec�  całe działy gospodarki, w kto� rych uczciwym
będzie  bardzo trudno prowadzic�  działalnos�c�  (np.  usługi  remontowo-
budowlane s�wiadczone w domach oso� b prywatnych, sprzedaz/  obwoz� -
na, handel na targowiskach, bazarach, giełdach samochodowych itd.)648.

Skutkiem  nielegalnego  zmniejszania  obciąz/en�  podatkowych
jest przyzwyczajenie do zła.  „Nalez/y pamiętac�,  z/e pierwsze przestęp-
stwo budzi poczucie winy u podatnika. Stopniowo jednak, jes�li popeł-
niane są dalsze oszustwa, to poczucie winy maleje i powstaje nowe, ne-
gatywne  przyzwyczajenie  –  unikanie  płacenia  podatko� w”649.  O takim
zjawisku moz/na było mo� wic� w czasach PRL. Choc� moz/na uznac�, z/e oko-
licznos�ci tamtych czaso� w w wielu przypadkach znosiły winę moralną
(np.  stosowanie  przez  pan� stwo  domiaro� w  podatkowych,  kto� re  były
ewidentną niesprawiedliwos�cią,  a ich jedynym celem było niszczenie

646 M. Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego Branży RTV i IT „Cyfrowa Polska”, w kontekście wy-
łudzeń podatku VAT na sprzęcie  elektronicznym, stwierdził,  że „Oszustwa
uderzały też bezpośrednio w uczciwych przedsiębiorców. Po pierwsze: nie by-
liśmy już w stanie konkurować z oszustami, bo ich oferta zawsze była o kilka-
naście procent tańsza niż nasza. Po drugie: wielu przedsiębiorców bało się in-
westować w rozwój biznesu, w budowę sieci dystrybucji. Po trzecie: narastało
niebezpieczeństwo, że przedsiębiorcy zostaną nieświadomie wplątani w kon-
takty z oszustami. Biznes zaczął nieufnie podchodzić do potencjalnych part-
nerów, ograniczał liczbę kontrahentów, a to negatywnie wpłynęło na inwesty-
cje i możliwość rozwoju nowych firm. Uczciwy biznes zaczął się po prostu
kurczyć. No i po czwarte: w grę wchodziły kwestie podatkowe, bo w razie za-
kupu towaru od oszustów przedsiębiorca ryzykował wysokimi karami”.
M.  Wośko, M. Siudaj,  Biznes nie boi się dobrej zmiany, „Gazeta Bankowa”,
2017, nr 4(1192), s. 7.

647 A. Dylus, XI. Płać podatki..., dz. cyt., s. 64.
648 Por.  Business  Centre  Club,  Szara  strefa.  Raport  na  temat  najczęstszych

oszustw  podatkowych, red.  M. Barszcz, Warszawa  2010,  w:  http://www.
bcc.org.pl/uploads/media/ksiega_oszustw_podatkowych.pdf, wydruk  z dnia
31.03.2017, s. 6.

649 S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 189.
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sektora prywatnego), to u wielu pozostało „przyzwyczajenie” do ukry-
wania swoich dochodo� w. 

Zagadnieniem trudniejszym do analizy jest unikanie opodatko-
wania, czyli podejmowanie działan�  zgodnych z prawem lub na granicy
prawa w celu zmniejszenia obciąz/en�  fiskalnych. Zjawisko to okres� la się
mianem optymalizacji podatkowej. Jako zasadę nalez/y przyjąc�, z/e dzia-
łania legalne są ro� wniez/  dopuszczalne z moralnego punktu widzenia.
Chrzes�cijanin pamięta, z/e nie zawsze działanie dopuszczalne przez pra-
wo będzie postępowaniem dobrym. Prawo stanowione nie będzie bo-
wiem nigdy w całos�ci zbiez/ne z wartos�ciami moralnymi, tym bardziej
gdy obecnie niekto� re nurty filozoficzne s�wiadomie odrzucają taki punkt
widzenia. Katolik s�wiadomie obserwujący z/ycie polityczne zauwaz/a po-
nadto,  z/e prawo niejednokrotnie ustanawiane jest  pod wpływem sil-
nych grup intereso� w (lobbing). Dlatego tak istotne jest, aby o dopusz-
czalnos�ci  danego postępowania decydowało  odniesienie  do wartos�ci,
prawa intencja oraz włas�ciwie uformowane sumienie.

Pierwszą formą legalnego zmniejszania obciąz/en�  podatkowych
jest wykorzystanie ulg i zwolnien�  przewidzianych przez ustawy podat-
kowe. Takie zachowanie, mimo z/e jego skutkiem jest zmniejszenie po-
datku,  nie moz/e byc�  oceniane negatywnie, poniewaz/  jest  ono częs�cią
systemu podatkowego.  Rząd wykorzystuje  podatki  dla stymulacji  za-
chowan�  podatniko� w,  wykorzystuje  je  jako  narzędzie  w prowadzeniu
polityki gospodarczej. Błędne jest przekonanie, z/e podatki nie powinny
byc�  w ten sposo� b wykorzystywane. Poniewaz/  kaz/dy podatek wpływa
na zachowanie podatniko� w, waz/ne jest, aby te zaburzenia rynku były
przewidziane podczas stanowienia prawa. S5wiadome ich wykorzysty-
wanie nazywane jest funkcją interwencyjną i powinno byc� podejmowa-
ne ze względu na występowanie waz/nego interesu publicznego. „Stoso-
wanie interwencjonizmu wpływa takz/e na wzrost produkcji krajowej,
a tym samym na ograniczenie importu i zwiększenie pozycji konkuren-
cyjnej nie tylko poszczego� lnych regiono� w, ale w efekcie całego kraju”650.

650 J.  Chodakowska,  Specjalne strefy ekonomiczne jako konkurencyjny instru-
ment interwencjonizmu gospodarczego, „Acta Universitatis Lodziensis. Fo-
lia Oeconomica”, 2010, nr 243, s. 21.
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Stosowanie ulg i zwolnien�  jest prawie tak stare jak samo opo-
datkowanie.  Juz/  w staroz/ytnos�ci  ustanawiano strefy wolnego handlu
w niekto� rych portach, miastach czy wyspach. W s�redniowieczu lokacja
miasta wiązała się zazwyczaj z jakims�  przywilejem, w ten sposo� b stara-
no się pozyskac� kupco� w i wzmocnic�  jego znaczenie651. Ponadto istniały
tzw. hanze, czyli związki miast handlowych. „W portach hanzeatyckich
wyznaczone były  specjalne obszary,  gdzie  towary z pominięciem ceł
były składowane, przepakowywane i dalej eksportowane”652. Dla zacho-
wania  konkurencyjnos�ci  innych  miast  na  obszarach  tych  działalnos�c�
produkcyjna była zabroniona.

Preferencje  podatkowe  przypisane  do  wybranych  obszaro� w
ro� wniez/  dzis�  są chętnie stosowane w wielu krajach dla zwiększenia ich
atrakcyjnos�ci dla inwestoro� w i lepszego wykorzystania potencjału653.
W Polsce  gło� wnym  motywem  było  przyciągnięcie  inwestoro� w  do
miejsc, kto� re charakteryzowały się duz/ym bezrobociem, często spowo-
dowanym upadkiem duz/ych zakłado� w pracy z czaso� w PRL.  Pierwszą
strefę utworzono w 1995 roku w Mielcu, obecnie funkcjonuje czterna-
s�cie Specjalnych Stref Ekonomicznych z licznymi podstrefami. Pozwole-
nie na działalnos�c�  w strefie wiąz/e się ze zobowiązaniem okres�lonych
inwestycji oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Nastawione są one na
działalnos�c�  produkcyjną,  niekto� re  branz/e  i rodzaje  działalnos�ci  nie
mają moz/ liwos�ci  wstępu.   Dzięki  strefom pozyskano inwestoro� w,  po-
wstały klastry branz/owe, w pewnym stopniu dzięki temu miasta i gmi-
ny włączone do podstref mogą stymulowac�  proces przenoszenia prze-
mysłu w miejsca, gdzie została ku temu przygotowana infrastruktura654.

651 Por. K.  Wilk,  Strefy uprzywilejowane ekonomicznie motorem rozwoju go-
spodarczego, „Zarządzanie i finanse”, 2013, nr 2, cz. 3, s. 444–445.

652 M.  Kozaczka,  Specjalne  strefy ekonomiczne w Polsce  2008–2014,  Lublin
2015, s. 17.

653 W 2008 roku istniało około 3000 stref w 135 krajach. Por. tamże, s. 18.
654 To oczywiście tylko wybrane skutki istnienia stref ekonomicznych, całościo-

wa ocena tej formy interwencji wykracza poza zakres pracy. Więcej o mode-
lach stref i wpływie na gospodarkę, zob. R. Patusiak, J. Keller, Wpływ Spe-
cjalnych  Stref  Ekonomicznych  na  gospodarkę  Polski,  „Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu  Szczecińskiego  –  finanse,  Rynki  finansowe,  Ubezpieczenia”,
2014, nr 65 (802), s. 30–31.
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Kaz/da  preferencja  przez  zwolenniko� w  ograniczania  roli  pan� -
stwa w gospodarce traktowana jest jako niesprawiedliwos�c�, gdyz/  stwa-
rza lepsze warunki danej grupie odbiorco� w. W pewnym stopniu moz/e
byc�  to zarzut  prawdziwy,  gdy na przykład nowe firmy mają bardziej
preferencyjne warunki niz/  te dłuz/ej istniejące na rynku. Wydaje się, z/e
nie będzie niero� wnos�cią stworzenie korzystnych warunko� w dla oso� b,
kto� re  rozpoczynają  działalnos�c�  gospodarczą,  na  początku  inwestują
swoje s�rodki i nie mają  jeszcze pozycji na rynku. Tego typu preferencja
będzie rozwijała przedsiębiorczos�c�  obywateli i zmniejszała prawdopo-
dobien� stwo monopolizacji  rynku.  Z drugiej  strony  korzys�ci  powinny
byc� na tyle zbalansowane, aby nie stanowiły zagroz/enia dla istniejących
firm. Ocena z punktu widzenia etyki danej preferencji zawsze będzie
złoz/ona i niejednoznaczna. W tym konteks�cie nalez/ałoby wyrazic�  wąt-
pliwos�c�,  czy  w przypadku  słabos�ci  wielu  polskich  przedsiębiorstw
stwarzanie preferencji dla firm zagranicznych nie powoduje zaburzenia
konkurencyjnos�ci. 

Dopuszczenie  do  duz/ych  niero� wnos�ci  między  podmiotami
moz/e spowodowac�, z/e z moralnego punktu widzenia usprawiedliwione
moz/e  zostac�  działanie  zmierzające  do  zmniejszenia  opodatkowania,
gdy firma będzie traciła na konkurencyjnos�ci.  Przesłanką będzie nie-
sprawiedliwos�c�  pozioma, gdy dwaj podatnicy będący w podobnej sytu-
acji będą płacic�  zupełnie ro� z/ne podatki. Kaz/dorazowa ocena będzie do-
konywana w wielu aspektach. Zarzut nieuczciwej konkurencji musi byc�
dobrze umotywowany,  nie moz/e  byc�  pretekstem dla ukrycia własnej
słabos�ci czy niekompetencji w biznesie. W pierwszej kolejnos�ci powin-
ny byc� poszukiwane legalne działania, zmierzające do przywro� cenia za-
burzonej sprawiedliwos�ci.

O ile  ulgi  i zwolnienia są elementem intencjonalnie wprowa-
dzonym przez ustawodawcę do systemu prawnego i mają charakter in-
terwencyjny,  to  podatnicy  podejmują  takz/e  inne  czynnos�ci  w celu
zmniejszenia obciąz/enia. 

System  podatkowy  ma  wpływ  na  podejmowaną  przez  firmy
działalnos�c�. Patrząc na to od strony podmiotu, przedsiębiorca przy po-
dejmowaniu decyzji  uwzględnia skutki podatkowe. Tym samym stają
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się one kosztem, kto� ry musi byc� uwzględniony w rachunku ekonomicz-
nym, dąz/y się do jego redukcji jak kaz/dego innego. Szeroka działalnos�c�
prowadzona w wielu krajach oraz stojące na wysokim poziomie działy
prawne sprzyjają prowadzeniu optymalizacji podatkowej. Sama w so-
bie nie jest niczym złym, w swej podstawowej formie jest po prostu wy-
borem  najkorzystniejszej  formy  opodatkowania  przewidzianej  przez
ustawodawcę655.  Bardzo często optymalizacja wychodzi  poza aspekty
podatkowe,  poniewaz/  dotyczy  takz/e  innych  obszaro� w  prowadzonej
działalnos�ci, np. ro� z/ne regulacje dotyczące odpowiedzialnos�ci.

Optymalizację podatkową ułatwia wykorzystywanie luk w pra-
wie. Ocena moralna takiego postępowania nie jest jednoznaczna. Z jed-
nej strony to, co nie jest zakazane, jest dozwolone, a obywatel nie ma
obowiązku c�wiczenia się w empatii wobec rządu i odkrywania ducha
ustawy oraz intencji  ustawodawcy (zazwyczaj są nimi jak największe
wpływy do budz/etu). 

W celu obrony podatnika przed niejasnym prawem po wielu la-
tach wprowadzono do polskiego prawa zasadę rozstrzygania wątpliwo-
s�ci na korzys�c�  podatnika (in dubio pro tributario). Oznacza to, z/e w sy-
tuacjach wątpliwos�ci co do tres�ci przepiso� w prawa nie będzie naduz/y-
ciem skorzystanie z rozwiązania bardziej dla siebie korzystnego. Wpro-
wadzeniu tej zasady, bez wątpienia słusznej w wymiarze etycznym, to-
warzyszył  kontekst  polityczny  prezydenckiej  kampanii  wyborczej
z 2015 roku. Sama zasada została uchwalona jeszcze przed referendum,
w kto� rym prezydent Bronisław Komorowski pytał się obywateli o za-
sadnos�c�  jej wprowadzenia. Miała uzdrowic�  relacje z urzędnikami, uła-
twic�  z/ycie przedsiębiorcom, dodac�  im pewnos�ci, z/e w sytuacjach wąt-
pliwych nie będą pociągani do odpowiedzialnos�ci. Następnie Minister-

655 „Instrumenty optymalizacji  podatkowej  umożliwiające kształtowanie  zobo-
wiązań podatkowych można podzielić na instrumenty o działaniu fundamen-
talnym, np. zmiana formy prawnej czy przeniesienie siedziby do kraju stosu-
jącego łagodniejszą politykę podatkową, instrumenty kompleksowe obejmu-
jące wiele czynności formalnych, np. zmiana roku podatkowego z kalenda-
rzowego na inny okres kolejnych 12 miesięcy, oraz bieżące instrumenty opty-
malizacji, m.in. wybór metody i sposobu amortyzacji”. K. Gruziel, Istota i za-
łożenia  optymalizacji  podatkowej  –  wybrane  aspekty,  „Zeszyty  Naukowe
SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej”, 2009, nr 77, s. 179.
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stwo  finanso� w  wyjas�niło  w interpretacji  ogo� lnej,  z/e  nie  chodzi
o wszystkie wątpliwos�ci, lecz jedynie te dotyczące tres�ci przepiso� w pra-
wa.  W praktyce  rozstrzyganie  wątpliwos�ci  na  korzys�c�  podatnika  nie
działa, w 2016 roku (pierwszym roku obowiązywania) nie zostało zasto-
sowane ani razu, choc� podatnicy zwro�cili się o to w 262 wnioskach, wska-
zując np.  niejednolite orzecznictwo sądowe.  „«Okazuje się,  z/e  jedynymi
osobami w Polsce, kto� re nie mają wątpliwos�ci co do interpretacji prawa
podatkowego, są urzędnicy aparatu skarbowego» – mo� wi Przemysław
Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej”656.

Z drugiej strony podatnik moz/e s�wiadomie dąz/yc� do maksymal-
nego wykorzystania zapiso� w prawa i jego nies�cisłos�ci, co ma związek
z tzw.  agresywną optymalizacją.  „Najbogatszych fiskus nie  dopadnie.
Broni  ich europejskie prawo, podatki od dochodo� w będą płacic�  tam,
gdzie zechcą. Podobnie jak ich firmy, kto� re takz/e optymalizują się po-
datkowo na potęgę. Według danych Ministerstwa finanso� w zyski firm
za 2013 r.  były o 8 proc. większe. Ale wpłacone przez nie podatki do-
chodowe (CIT) o 28 proc. niz/sze. S5 redni biznes tez/  kombinuje”657. Cho-
dzi zazwyczaj o działania, kto� re nie mają związku z normalnym prowa-
dzeniem biznesu, a ich zastosowanie podyktowane jest jedynie uzyska-
niem obniz/enia podatko� w658. Dlatego „zaro� wno unikanie opodatkowa-
nia,  jak  i uchylanie  się  od podatko� w mogą byc�  uznane za sprzeczne
z obowiązującymi normami etycznymi. Rzeczywista społeczna szkodliwos�c�
zachowan�  zabronionych przez ustawodawcę moz/e byc�  bowiem znacz-
nie mniejsza niz/  analogiczna szkodliwos�c� operacji finansowych lege ar-
tis wykorzystujących ułomnos�ci legislacyjne prawa podatkowego”659. 

656 P. Wojtasik, fiskus głuchy na prawo, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 63 z dnia 16 III, s. A1.
657 J. Solska, ZUS nie mus, „Polityka”, 2014, nr 40 z dnia 1 X, s. 36.
658 O tym, jak skomplikowane to mogą być konstrukcje prawne, niech świadczy

sentencja jednego z wyroków NSA: „nie można uznać za odsetki w rozumie-
niu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jako wynagrodzenie za
okres korzystania z kapitału, kwoty zaliczek wypłacanych odsetek za okres,
w którym emitent w niniejszej sprawie nie korzystał z kapitału wskutek wy-
konania opcji wcześniejszego wykupu obligacji, wcześniejszego zwrotu kapi-
tału”. NSA, sygn. akt II FSK 1969/16.

659 T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 61.
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Obecnie  rozwaz/ania  etyczne  dotyczące  moz/ liwos�ci  legalnego
unikania opodatkowania są znacznie łatwiejsze. Stało się to na skutek
wprowadzenia do Ordynacji podatkowej w 2016 roku klauzuli ogo� lnej
przeciwko  unikaniu  opodatkowania  (antyabuzywnej),  czyli  przeciw-
działającej tak rozumianej optymalizacji660. Ma ona uporządkowac� system
prawa podatkowego i wyznaczyc�  granice dopuszczalnej optymalizacji
podatkowej. Według niej niekto� re legalne działania zastosowane w celu
uniknięcia opodatkowania stają się nielegalnymi. Tak więc w tym przy-
padku o dopuszczalnos�ci danego postępowania nie decyduje rodzaj po-
dejmowanych działan� , lecz zamierzony skutek. Inaczej mo� wiąc, podat-
nik  ma  prawo  prowadzic�  działalnos�c�  gospodarczą  według  własnego
uznania, z ro� z/nymi skutkami podatkowymi. Zabronione są te działania,
kto� re nie słuz/ą celom gospodarczym, kto� re w sposo� b sztuczny prowa-
dzą do celu, kto� ry by się dało osiągnąc� prostszymi metodami661.

Wykorzystywanie nies�cisłos�ci prawa w wielu przypadkach jest
uzalez/nione od uz/ycia niemoralnych metod. Taki przypadek nalez/y oce-
nic�  jednoznacznie  jako  oszustwo  podatkowe.  Zazwyczaj  wiąz/e  się
z przedstawieniem innego stanu niz/  jest faktycznie, co w terminologii
urzędowej nazywane jest „pos�wiadczeniem nieprawdy”, a w moralnos�ci
kłamstwem662. Przez lata trwały „podchody” polskich przedsiębiorco� w
z fiskusem odnos�nie do rejestracji  aut osobowych.  W celu odliczenia
VAT-u i akcyzy rejestrowano je jako auta cięz/arowe („z kratką”), pro� bo-
wano jako bankowozy (z zamontowaną skrytką)663, na firmę zarejestro-
waną za granicą.  Z moralnego punktu widzenia wina lez/y  po  dwo� ch

660 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa, Dz. U.  2017, poz.
201, dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”.

661 Ze względu na stosunkowo krótki czas obowiązywania tego przepisu trudno
powiedzieć, w jaki sposób będą do niego podchodziły Urzędy Skarbowe i jaka
będzie wykładnia sądów.

662 Można je podzielić na kilka grup: 1) oszustwa związane z pracą – praca „na
czarno”, zaniżanie faktycznej wysokości wynagrodzenia lub czasu pracy; 2)
oszustwa związane z ukrywaniem przychodu – nierejestrowanie działalności,
nierejestrowanie obrotu (bez paragonów), fikcyjne faktury VAT; 3) zawyżanie
kosztów firmy – zaliczanie w koszty fikcyjnych faktur, „kupowanie kosztów”.

663 Ł.  Bąk,  Bankowozy: Minister finansów nie lubi ferrari z sejfem,  „Dziennik
Gazeta Prawna”, 2012, nr 202 z dnia 17 X, s. A4.
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stronach: podatnicy wykorzystują samochody firmowe do prywatnych
celo� w, co jest niesprawiedliwos�cią wobec oso� b nieprowadzących dzia-
łalnos�ci i nie mogących kupic� auta bez VAT-u, oraz pan� stwa, kto� re uczci-
wym podatnikom nie dawało moz/liwos�ci odliczenia pojazdu faktycznie
wykorzystywanego do działalnos�ci gospodarczej. Obecnie problem zo-
stał w znacznym stopniu rozwiązany przez moz/liwos�c� 50 proc. odlicze-
nia dla samochodu słuz/ącego do celo� w prywatnych i słuz/bowych, oraz
pełnego  dla  samochodo� w,  dla  kto� rych  prowadzona  jest  szczego� łowa
ewidencja przejazdo� w (tzw. kilometro� wka). 

Złoz/onym problemem jest optymalizacja podatkowa przy uz/y-
ciu operacji międzynarodowych w tzw. „rajach podatkowych” (tax ha-
ven),  w polskim prawie okres� lanych jako „kraje i terytoria  stosujące
szkodliwą konkurencję podatkową”664. Tym mianem okres� lane są pan� -
stwa, w kto� rych przepisy są wyjątkowo korzystne przywileje dla obco-
krajowco� w i kapitału  zagranicznego,  „posiadają  one w swoich syste-
mach  prawnych  niezwykle  liberalne  przepisy  dotyczące  zakładania
działalnos�ci gospodarczej, poboru podatko� w, funkcjonowania banko� w,
administracji”665. Istotnymi cechami tych pan� stw są symboliczne wiel-
kos�ci  opodatkowania,  duz/a  swoboda  podejmowania  operacji  i brak
nadzoru, anonimowos�c�  co do oso� b i z�ro� deł ich dochodo� w oraz dyskre-
cja polegająca na braku wspo� łpracy prawnej z innymi krajami.

Raje podatkowe są przede wszystkim dobrym miejscem uciecz-
ki przed wysokim opodatkowaniem, niejednokrotnie mogą słuz/yc�  pra-
niu brudnych pieniędzy. „Wykorzystywane są przez bogatych przedsię-
biorco� w oraz ich firmy, do transferowania zysko� w i unikania płacenia
podatko� w w krajach macierzystych”666.  Według badan�  Międzynarodo-

664 Por. Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 16 maja 2005 r.  w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 94, poz. 790).

665 P.  Filip,  Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych dzia-
łalności  gospodarczej,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Rzeszowskiego”,
2009, nr 15, s. 372.

666 B. Nogalski, J. Śniadecki, Moralny aspekt podatków i doradztwa podatko-
wego w świetle współczesnej wykładni etyki, w: Etyka a podatki i doradz-
two podatkowe, red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, Z. Godecki, Po-
znań 2006, s. 25.
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wego Funduszu Walutowego raje podatkowe goszczą ok. 4 tysiące ban-
ko� w,  2 miliony  spo� łek  i prawie  70%  funduszy  finansowych  s�wiata.
Przypada na nie znaczna częs�c�  s�wiatowych przepływo� w finansowych
(podobno od 30 do 40%), a wartos�c� aktywo� w  w formie lokat i inwesty-
cji finansowych sięga kilku biliono� w dolaro� w667. Kraje OECD, w tym takz/e
Polska, posiadają ustawodawstwo związane ze zwalczaniem tzw. nie-
uczciwej konkurencji. Działania te mają ograniczoną skutecznos�c�,  we-
dług  szacunko� w  „kraje  nie  będące  rajami  podatkowymi  utraciły  na
rzecz  tych ostatnich  wpływy  wynoszące  ok.  255 miliardo� w  dolaro� w
USA. Ok. 40% tej kwoty przypada na Stany Zjednoczone, zas�  na Niemcy
i Francję po ok. 10%, nic więc dziwnego, z/e kraje te wykazują szczego� l-
ną  aktywnos�c�  i podejmują  zdecydowane  pro� by  odzyskania  s�rodko� w
bezkarnie  wypływających  do  podatkowo  bardziej  przyjaznych  kra-
jo� w”668. Umowy, traktaty i konwencje  mające na celu ułatwienie prowa-
dzenia działalnos�ci gospodarczej, doprowadziły do sytuacji, z/e między-
narodowe  koncerny  „swoje  zyski  transferują  z jednej  jurysdykcji  do
drugiej, zmieniając w ten sposo� b to, co w latach 20. [XX wieku – PK]
miało chronic� przed podwo� jnym opodatkowaniem w schematy podwo� j-
nego nieopodatkowania”669.

Konkurencja podatkowa między pan� stwami moz/e byc�  uczciwa
lub nieuczciwa670. Pan� stwo moz/e uznac�  preferencje dla inwestoro� w za
opłacalne, poniewaz/  dzięki nim powstaną nowe miejsca praca i przy-
czynią się do rozwoju gospodarczego671, ale nie moz/e stosowac� rozwią-
zan� , kto� re przez działania pozorne (np. formalne przeniesienie siedziby

667 Por. L. Winter, Raje podatkowe. Raport specjalny, tłum. K. Węgrzecki, War-
szawa 2005, s. 20.

668 Tamże, s. 30.
669 P.  Aldrick,  Giganci  unikali  podatków,  w końcu jednak dopada ich  kara,

„Polska”, 2016, nr 71 z dnia 2 IX, s. 35.
670 Ministerstwo finansów mówi o „szkodliwej  konkurencji  podatkowej”.  Por.

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.  w sprawie
określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podat-
kową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. z 4 maja
2015 r. poz. 600.

671 Ocena moralna globalizacji i zjawiska przenoszenia produkcji nie jest jedno-
znaczna, wykracza jednak poza zakres niniejszej pracy.
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firmy nazywane zmianą rezydencji podatkowej) odbierałyby dochody
innym krajom. Pan� stwa te nie mają uprawnienia do pobierania podat-
ko� w od oso� b i firm, kto� re są na ich terenie zarejestrowane, ich ustawo-
dawstwo łamie bowiem zasadę rezydencji i zasadę z�ro� dła. Kaz/de pan� -
stwo ma prawo do opodatkowania tych dochodo� w, kto� rych z�ro� dło znaj-
duje się na jego terytorium. Zasada rezydencji mo� wi z kolei, z/e pan� stwo
ma prawo opodatkowac�  tych obywateli, kto� rzy znajdują się na jego
terytorium, niezalez/nie od tego, gdzie osiągnęli z�ro� dło dochodo� w. Przy
czym „miejsce rezydencji” nie moz/e byc�  rozumiane w sensie prawnej
rejestracji  obywatela,  ale  „powinno byc�  ogo� lnie  rozumiane jako kraj,
z kto� rym podatnik posiada najbliz/sze osobiste związki”672. Definicję tę
moz/na uzupełnic� o sformułowanie, z/e rezydentem jest się w tym kraju,
z kto� rego infrastruktury, do� br kultury, administracji, słuz/b ochrony ko-
rzysta się na co dzien� .  Tak więc działanie rajo� w podatkowych nalez/y
uznac�  za niemoralne, poniewaz/  kraje te przejmują częs�c�  dochodu z in-
nych pan� stw, kto� ra im się nie nalez/y. Jest to forma kradziez/y dokonywa-
na na skalę międzynarodową. 

Przeciwko rajom podatkowym przemawia ro� wniez/  to, z/e uła-
twiają one pranie brudnych pieniędzy. W krajach tych ułatwione jest
zacieranie  s� lado� w  poprzez  wielokrotne  międzynarodowe  transakcje
bankowe673.  Pobieranie  opłat  za  anonimowos�c�  –  bo  tak  nalez/ałoby
okres�lic�  te  działania  –  jest  z moralnego  punktu  widzenia  udziałem
w tych nielegalnych operacjach i powinno byc�  postrzegane jako forma
paserstwa.  „Poniewaz/  globalizacja  dotyczy  nie  tylko  skali  legalnych
działan�  gospodarczych, ale ro� wniez/  działan�  nielegalnych, problem pra-
nia pieniędzy na tak wielka skalę wymaga podjęcia globalnych admini-
stracyjnych przeciwdziałan� ”674. Jednoczes�nie kraje te nie są nastawione
na wspo� łpracę międzynarodową w obawie przed utratą zaufania posia-
daczy kont i inwestoro� w. „Praktyka pokazuje, z/e w toku prowadzonych

672 T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 54.
673 M. Hryniewicka, Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa

gospodarczego,  „Ruch Prawniczy,  Ekonomiczny  i Socjologiczny”,  2014,
nr 4, s. 323.

674 E. Gołębiowska, Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy, Warszawa 2014, s. 29.
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postępowan�  karnych lub karnych skarbowych (m.in. o czyny stanowią-
ce oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, działanie na szkodę spo� łek)
bardzo trudno jest uzyskac� od władz tych krajo� w jakiekolwiek informacje,
kto� re w większos�ci przypadko� w stanowią kluczowe dowody w sprawie.
W konsekwencji  znaczna  częs�c�  takich  postępowan�  jest  umarzana,
często po wielu latach bezskutecznych interwencji, ro� wniez/  o charakte-
rze dyplomatycznym”675. 

W starciu z potęz/nymi organizacjami finansowymi, kto� re czer-
pią gigantyczne korzys�ci z istnienia rajo� w podatkowych, rządy krajo� w
wydają się byc�  bezsilne. Jedno z najnowszych badan�  „wskazało pewne
dowody na fakt, z/e pan� stwa w Europie S5 rodkowo-Wschodniej nie są od-
porne  na  przenoszenie  zysko� w  przez  spo� łki  międzynarodowe”676.
W ostatnich latach temat ukrywania pieniędzy przed opodatkowaniem
poruszył opinię publiczną za sprawą afer nagłos�nionych przez media.
Okazało się, z/e w czasie kryzysu, gdy pan� stwa szczego� lnie potrzebowa-
ły funduszy, duz/e firmy i majętni obywatele ukrywali swoje dochody za
granicą. Znaczącą osobą, kto� ra umoz/liwiała tego typu praktyki, jest szef
Komisji  Europejskiej Jean-Claude Juncker.  Jako premier Luksemburga
przez 19 lat  nie widział  niczego niewłas�ciwego w umoz/liwieniu 340
s�wiatowym  koncernom  uniknięcia  opodatkowania  w ich  rodzimych
krajach, odbywało się to na podstawie poufnych umo� w. Na tym przykła-
dzie moz/na zauwaz/yc�, z/e działania niemoralne zazwyczaj dokonywane
są  potajemnie,  w tym  przypadku  model  „uzgodnien� ”  łamał  ro� wniez/
podstawową  zasadę  ro� wnos�ci  wobec  prawa  wszystkich  podmioto� w.
Oczywis�cie Juncker nie ponio� sł z/adnych konsekwencji, przeciwnie, na-
dal  przewodzi  działaniom Unii  Europejskiej.  W tej  sytuacji  nie moz/e
dziwic�  brak skutecznos�ci w przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Praktyka
umo� w z międzynarodowymi koncernami jest tematem stosunkowo no-
wym, z jednej strony umoz/liwia przyciągnięcie inwestoro� w, z drugiej

675 C. Michalczuk, Współpraca prawna w sprawach karnych z „rajami podat-
kowymi”, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 9, s. 136.

676 Za Zemiata, Glopolis,  Demnet, Lapas, IGO & Ekvilib Institute,  Uciekające
podatki.  Czy firmy w Europie Środkowo-Wschodniej płacą uczciwą część
podatków, Warszawa 2017, w: http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/
Runaway_taxes_A4_PL.pdf, wydruk z dnia 10.04.2017, s. 4.
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pozbawia pan� stwa dochodo� w. „Rządy powinny zatem regularnie ogła-
szac�  szczego� łowe  informacje  na  temat  koszto� w  zachęt  podatkowych
oraz umo� w, jakie zawierają ze spo� łkami międzynarodowymi”677.

Podobny wydz�więk miała jedna z najgłos�niejszych spraw po-
datkowych w ostatnich latach. Komisja Europejska w 2016 roku uznała,
z/e Irlandia niezgodnie z europejskim prawem przyznawała zwolnienia
podatkowe i nakazała firmie Apple zapłacic� nalez/ne podatki w wysoko-
s�ci 13 mld euro wraz z odsetkami za lata 2003–2014.  Oskarz/eni uwa-
z/ają, z/e jest to zarzut bezpodstawny, motywowany politycznie, batalia
sądowa nadal trwa. Sprawa ma oczywis�cie charakter międzynarodowe-
go sporu, amerykan� ski Departament Stanu uwaz/a to za szykanowanie
firm z USA. „Uzyskanie przez Komisję Europejską od Apple zwrotu po-
datku oznaczałoby mniejsze wpływy do budz/etu amerykan� skiego”678.

Szerokim echem odbiła się w 2015 roku sprawa szwajcarskiej
filii banku HSBC („SwissLeaks”), kto� ra ukryła pieniądze ponad 200 tys.
obywateli  z ponad 200 krajo� w,  w tym 512 podmioto� w powiązanych
z Polską. Szacuje się, z/e klienci banku zdeponowali łącznie ok. 75 mld
dolaro� w. Na skutek presji międzynarodowej wywołanej przez tę aferę
tajemnica bankowa w Szwajcarii została bardzo mocno ograniczona679.
Kolejną aferą o podobnym kształcie był wyciek w 2016 roku ponad 11 mln
dokumento� w z działającej w Panamie kancelarii prawnej i podatkowej
Mossack Fonseca nazwany „Panama Papers”.  Lista podmioto� w korzy-
stających z usług tej kancelarii od 1976 roku liczy 200 tys. W tym przy-
padku zwro� ciła uwagę obecnos�c�  polityko� w,  m.in.  prezydenta Ukrainy

677 Tamże, s. 4.
678 A.  Mostrous,  A.  Rogan,  Irlandia  wyjątkowo hojnie  udzielała  koncernom

zwolnień podatkowych, „Polska”, 2016, nr 71 z dnia 2 IX, s. 34.
679 „Niektórzy klienci w ogóle nie pozostawiali danych kontaktowych. Mogli jed-

nak zarządzać majątkiem osobiście i wypłacać pieniądze wyłącznie w oddzia-
le banku w Szwajcarii albo przy użyciu karty wystawionej na konto nume-
ryczne.  Mogli  przynosić  pieniądze  w walizkach,  bo  bank  o nic  nie  pytał.
W identyfikacji klienta pomagał m.in. zawód. Jak ustalili dziennikarze ICIJ,
konta  numeryczne  były  szczególnie  popularne  wśród  «gospodyń  domo-
wych».  Jedną  z nich  była..  saudyjska  księżniczka  Lolowah  bint  Faisal  Al
Saud”. E. Górecki, HSBC Private Bank kierował prosto do raju, „Puls Bizne-
su”, 2015, nr 26, s. 8.
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Petro Poroszenko, z Polski byłego prezydenta Warszawy i członka Plat-
formy Obywatelskiej, a obecnie przewodniczący Stronnictwa Demokra-
tycznego  Pawła  Piskorskiego680.  Pokłosiem  tej  afery  było  powołanie
w czerwcu 2016 roku przez Parlament Europejski komisji s�ledczej, kto� ra
dokonuje (do czerwca 2017 roku) oceny działan�  Komisji Europejskiej
i pan� stw członkowskich w zakresie prania brudnych pieniędzy i unika-
nia płacenia podatko� w681. Ujawnione afery nie spowodowały pociągnię-
cia do odpowiedzialnos�ci znacznej liczby uchylających się przed opo-
datkowaniem obywateli, bezkarne pozostały takz/e banki biorące udział
w tym  procederze.  Praktycznym  sposobem  zwiększania  bezkarnos�ci
wpływowych oszusto� w podatkowych jest okrojenie administracji skar-
bowej. Jest to metoda bezpieczna, poniewaz/  nie powoduje napięc�  spo-
łecznych, przeciwnie często jest przeprowadzana pod szczytnymi ha-
słami redukcji biurokracji. Jedynym krajem, kto� ry powaz/nie potrakto-
wał kwestie odpowiedzialnos�ci była Islandia, gdzie po krachu banko-
wym w 2008 roku skazano kilkadziesiąt wysoko postawionych bankie-
ro� w i urzędniko� w na kary więzienia oraz konfiskatę majątku682. Moz/na
zaobserwowac�,  z/e  pogrąz/one w długach  wspo� łczesne pan� stwa  coraz
bardziej potrzebują dochodo� w, tym samym coraz s�mielej spoglądają na
korzystające dotychczas z uprzywilejowanej pozycji wielkie koncerny.
W czerwcu 2017 roku kraje przynalez/ące do OECD podjęły w Paryz/u
konwencję, kto� ra przeciwdziałac�  ma unikaniu opodatkowania. „Do tej
pory zdarzało się bowiem, z/e docho� d wypracowany w firmie działającej
na skalę międzynarodową nie był opodatkowany w z/adnym z pan� stw, w
kto� rych miała swoje oddziały.  OECD nazywała to wręcz «erozją bazy

680 I.  Szpala,  Rachunek  nieprawdopodobieństwa.  Panama  Papers  –  bizne-
sowo-polityczna ruletka Pawła Piskorskiego, „Gazeta Wyborcza”, 2016, nr 83
z dnia 9 IV, s. 25.

681 Parlament Europejski, Stiglitz: UE powinna przewodniczyć globalnej walce
z unikaniem płacenia podatków, w:  http://www.europarl.europa.eu/pdfs/
news/public/story/20161114STO51063/20161114STO51063_pl.pdf, wydruk
z dnia 31.03.2017.

682 Por. E.  Joly,  Sprawiedliwość klasowa na straży bezkarności fiskalnej. Pa-
nama Papers  to  wierzchołek  góry lodowej,  tłum.  Z.  M.  Kowalewski,  „Le
Monde Diplomatique”, 2016, nr 6(124), s. 9–10.
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opodatkowania», a globalne straty z tego powodu oszacowała na 100–
240 mld dol. rocznie”683. 

Zwolennicy rajo� w podatkowych argumentują, z/e istnienie kra-
jo� w o preferencyjnych stawkach podatkowych jest rodzajem konkuren-
cji w skali międzynarodowej. Wytwarzają one pos�rednią presję do ob-
niz/ania opodatkowania w krajach rozwiniętych. O ile rzeczywis�cie moz/-
na mo� wic� o konkurencji podatkowej pomiędzy pan� stwami w celu przy-
ciągania inwestoro� w i kapitału na przykład przez preferencyjne stawki
CIT, konkurencja „normalnych” pan� stw z rajami podatkowymi jest nie-
moz/liwa. Poniewaz/  nie stwierdzono, aby tego typu konkurencja powo-
dowała obniz/ki podatko� w, nalez/ałoby uznac� tego typu argumentację za
formę usprawiedliwiania własnego postępowania. 

Raje podatkowe uznawane są przez niekto� rych za miejsca słu-
z/ące do obrony „cięz/ko zarobionych pieniędzy” przed podatkami obo-
wiązującymi w krajach ich pochodzenia, kto� re „uwaz/ają za niemoralnie
wysokie”684. Korzystając z nich, wyraz/ają swoje niezadowolenie i walczą
z komunizmem: „Marks i Engels wskazali w «Manifes�cie» dziesięc�  pod-
stawowych dro� g do komunizmu, a ws�ro� d nich… wprowadzenie wyso-
kiego,  progresywnego  podatku  dochodowego  (...).  Niewątpliwie  jest
przedziwnym paradoksem historii, z/e ten postulat (...) został spetryfiko-
wany w polskim systemie prawnym przy udziale ugrupowan�  politycz-
nych,  kto� re  w swojej  retoryce  odwołują  się  do  «antykomunizmu»”685.
Przy okazji zarabiają na pos�rednictwie i doradztwie prawnym dla pod-
mioto� w chcących przenies�c� się do raju.

Dzięki optymalizacji za pos�rednictwem raju podatkowego  po-
datnicy mają moz/liwos�c� redukcji koszto� w. Ł. Adamski stwierdza, z/e „co-
raz więcej  przedsiębiorco� w przenosi  swoje firmy do krajo� w bardziej
przyjaznych gospodarczo.  W Polsce otwierają ich przedstawicielstwa.
Czy jest to moralne? Oczywis�cie! firma, kto� ra płaci niskie podatki (choc�-

683 P. Rochowicz, Świat walczy z oszustami, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 131 z dnia
7 VI, s. A1.

684 Tamże, s. 25.
685 R.  Nogacki,  Optymalizacja  podatkowa,  http://kancelaria-skarbiec.pl/raje-

podatkowe/optymalizacja.htm, wydruk z dnia 12.03.2017.
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by za granicą) by byc�  bardziej konkurencyjna moz/e pozwolic�  sobie na
obniz/kę cen.  Skorzystają na tym konsumenci”686.  Warto zauwaz/yc�,  z/e
autor  definiuje  moralnos�c�  takiego  postępowania  na  podstawie  tylko
jednego argumentu i to nie do kon� ca prawdziwego. Rachunek ekono-
miczny (w tym wypadku cena dla konsumenta)  nie  zawsze jest  taki
prosty, poniewaz/  coraz bardziej do s�wiadomos�ci obywateli dociera, z/e
„tanie” produkty z zagranicy prowadzą do upadku własnego przemysłu,
utraty dochodu poprzez likwidację miejsc pracy i zmniejszenia wpły-
wo� w do budz/etu. Stąd w epoce globalizacji na popularnos�ci zyskują po-
stulaty  protekcjonizmu  i odbudowy  gospodarczej  własnego  kraju
(np. kampania wyborcza Donalda Trumpa). Ponadto autor nie podej-
muje wątku, jaki to ma wpływ na konkurencję, kto� ra chce się kierowac�
„nowoczesnym  patriotyzmem”  i płacic�  podatki  w kraju.  Dotychczas
upublicznione dokumenty pozwalają stwierdzic�, z/e raje podatkowe są
narzędziem dla najbogatszych, dla małych przedsiębiorco� w są za trud-
ne do wykorzystania, a przy tej skali działalnos�ci nieopłacalne. Dla wie-
lu stają się dodatkową pułapką, gdy opierają się jedynie na „wiedzy z in-
ternetu”. Z tej perspektywy nalez/y stwierdzic�, z/e istnienie rajo� w podat-
kowych powoduje nieuczciwą konkurencję najbardziej  sprzyjając du-
z/ym organizacjom o złoz/onej strukturze włas�cicielskiej  i organizacyj-
nej, tym samym sprzeczna jest z powszechnie przyjętym rozumieniem
sprawiedliwos�ci poziomej.

Korzystanie z rajo� w podatkowych budzi powaz/ne zastrzez/enia
etyczne. L.  Winter rozpoczyna swo� j poradnik słowami: „Ksiąz/ka ta jest
przewodnikiem dla oso� b i firm, kto� re cenią swoje cięz/ko zarobione pie-
niądze oraz pragną je lokowac�  efektywniej,  ale zgodnie z prawem”687.
Analiza tego zdania, wyraz/ającego podejs�cie oso� b korzystających z ra-
jo� w podatkowych, pozwoli dostrzec, z/e z punktu widzenia moralnos�ci
chrzes�cijan� skiej zawiera ono kilka błędo� w.

686 Ł. Adamski, Czy etyczne jest niepłacenie podatków?, w: http://ekonomia.opo-
ka.org.pl/etyczny-biznes/649.1,Czy_etyczne_jest_nieplacenie_podatkow.html,
wydruk z dnia 31.03.2017.

687 L. Winter, Raje..., dz. cyt., s. 17.
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A.  Wyraz/a  ono  dominującą  perspektywę  indywidualistyczną.
Celem podejmowanego działania jest jedynie chęc�  ocalenia „cięz/ko za-
robionych pieniędzy”, odniesienie do dobra wspo� lnego jest niezauwa-
z/alne. Unikanie opodatkowania w kraju, w kto� rym się mieszka, jest for-
mą naduz/ywania wspo� lnych do� br: osoba korzysta z nich, nie partycy-
pując w ich utrzymaniu („pasaz/er na gapę”). Jest oczywis�cie osobą wol-
ną, ale w swoich wyborach powinna byc�  konsekwentna – powinna za-
mieszkac� w tym pan� stwie, w kto� rym zdecydowała się płacic� podatki.

B.  Pogląd,  z/e  działanie  człowieka  powinno  byc�  „efektywne”,
sprowadza osobę do homo oeconomicus. Z punktu widzenia moralnos�ci
bardzo rzadko zdarza się, aby działania najbardziej zyskowne zawiera-
ły w sobie najwięcej dobra. Chrzes�cijanin powinien wybierac� rozwiąza-
nia najlepsze z moralnego punktu widzenia, nawet wtedy, gdy wiąz/e się
to z mniejszym zyskiem czy nawet kosztami, poniewaz/  pewne wartos�ci
nie są na sprzedaz/ . Według autora płacenie podatko� w w swoim kraju
jest „nieefektywne”, tym samym tego rodzaju opinie obniz/ają moralnos�c�
podatkową obywateli. Oczywis�cie ma prawo do własnej opinii – i za-
pewne jest ona w znacznej mierze prawdziwa – ale proponowane przez
niego rozwiązanie nie przyczyni się do poprawy sytuacji.

C.  Autor  podkres� la,  z/e  korzystanie z rajo� w podatkowych jest
zgodne  z prawem.  Przede  wszystkim  nalez/y  pamiętac�,  z/e  zgodnos�c�
z prawem nie zawsze s�wiadczy o moralnos�ci postępowania. Wydaje się,
z/e  tego  typu argumentacja  ma za  zadanie  rozwiac�  wątpliwos�ci  tych,
kto� rzy  mają  słabiej  uformowane  sumienie.   Ponadto  owa  „zgodnos�c�
z prawem” jest zazwyczaj iluzoryczna, poniewaz/  wykorzystanie rajo� w
podatkowych  jest  przewaz/nie  złamaniem krajowego  ustawodawstwa
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„przeciwrajowego”688.  Pan� stwa te zazwyczaj oferują daleko idącą dys-
krecję na temat oso� b i firm u nich zarejestrowanych, aby nie naraz/ac� ich
na odpowiedzialnos�c�  we własnym kraju. W. Modzelewski przypomina,
z/e działalnos�c�  rajo� w podatkowych była odpowiedzią na poszukiwania
amerykan� skiej mafii, w latach siedemdziesiątych XX wieku, skutecznych
sposobo� w na pranie duz/ej ilos�ci brudnych pieniędzy. Dlatego dzis�  „owo
agresywne  planowanie  podatku  obciąz/one  jest  mafijnym  grzechem
pierworodnym. Warto o tym pamiętac�  oceniając tych, kto� rzy uczestni-
czyli w tym procederze”689. 

Ro� z/ne formy preferencji  i ulg stosowane przez pan� stwa, oraz
zabiegi  podejmowane  przez  samych  przedsiębiorco� w  mające  za  cel
zmniejszenie obciąz/en�  podatkowych sprawiają, z/e między firmami po-
jawiają się znaczne niero� wnos�ci. Jest to sprzeczne z ideą sprawiedliwo-
s�ci, postulującą, aby kaz/dy miał takie same szanse i był ro� wny wobec
prawa. W wyniku kolejnych skandali narasta niezadowolenie opinii pu-
blicznej, a coraz powaz/niejsze kryzysy gospodarcze w uprzemysłowio-
nych krajach umacniają presje,  aby ograniczyc�  zjawisko uchylania się
od opodatkowania: „Spo� łki będą płacic�  tyle, ile są winne, a nie tyle, ile
chcą. Zasada ta powinna obowiązywac� juz/  od dawna”690.

Chrzes�cijanin powinien pamiętac�, z/e ocena moralna jego postę-
powania nie zalez/y jedynie od zgodnos�ci  z prawem, lecz uwzględnia

688 Tzw. ustawa o rajach podatkowych (de facto nowelizacja ustaw o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych) obowiązuje od 1 stycz-
nia 2015. Jej wprowadzenie nie przebiegało bezproblemowo, „zamiast  wy-
drukować ustawę zaraz po podpisaniu, Rządowe Centrum Legislacji zwlekało
aż  do 3 października.  Wyszło wówczas na jaw, że  przez takie  zaniechanie
firmy działające w rajach podatkowych zaczną płacić podatki dopiero w 2016
r., a nie – jak zakładał rząd – już w 2015”. A.  K.  Czerniak,  Wyścig do raju,
w: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1595037,1,ustawa-o-rajach-
podatkowych-czyli-jak-nie-tworzyc-prawa.read,  wydruk  z dnia  12.03.2017.
Prokuratura nie dopatrzyła się działania na szkodę skarbu państwa, sprawa
zakończyła się wyciągnięciem konsekwencji służbowych wobec odpowiedzial-
nych urzędników oraz pospieszną nowelizacją skracającą okres vacatio legis.

689 W. Modzelewski,  Kiedy optymalizacja podatkowa staje się oszustwem wg
Kodeksu  Karnego,  w:  http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/
kontrola-skarbowa/697499,Kiedy-optymalizacja-podatkowa-staje-sie-oszu-
stwem-wg-Kodeksu-Karnego.html, wydruk z dnia 18.05.2017.

690 P. Aldrick, Giganci…, dz. cyt., s. 35.
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takz/e zamierzony cel (intencję), powstały skutek oraz inne okoliczno-
s�ci, do kto� rych w pierwszym rzędzie trzeba zaliczyc�  uz/yte s�rodki. Ko-
nieczna jest ro� wnowaga między troską o własne dobro a troską o dobro
wspo� lne, pomiędzy interpretacją wątpliwos�ci na swoją korzys�c�  a agre-
sywną optymalizacją. Cnota roztropnos�ci umoz/ liwia człowiekowi wie-
rzącemu dobo� r najwłas�ciwszej s�ciez/ki postępowania, by pogodzic�  ro� z/ -
ne cele. Ponadto chrzes�cijanin nie powinien poprzestawac�  na pytaniu
o moralnos�c�  płacenia  podatko� w,  powinien  takz/e  zwro� cic�  uwagę  na
moz/liwos�c�  podjęcia działan�  pozytywnych, prowadzących do przemian
w z/yciu społecznym.
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Rozdział V

Rola Kościoła w kształtowaniu 

moralności podatkowej

Postawa obywateli zalez/y od wielu ro� z/nych czynniko� w, zaro� w-
no aktualnych, jak ro� wniez/  ukształtowanych w przeszłos�ci. Powszech-
nie uwaz/a się, z/e w Polsce w obszarze postaw społecznych moralnos�c�
jest niska. Znaczącą rolę w jej kształtowaniu – choc� w czasach przemian
religijnych i społecznych wydaje się, z/e słabszą niz/  w przeszłos�ci – ma
Kos�cio� ł. Jest to oddziaływanie wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe,
dlatego  w konteks�cie  tematu moralnos�ci  podatkowej  nalez/y  zwro� cic�
uwagę, czy i w jaki sposo� b zagadnienia te obecne są w ro� z/nych obsza-
rach duszpasterskiego oddziaływania. Rozdział ten dotyczy problemu
transferowania katolickiej nauki społecznej do powszechnej s�wiado-
mos�ci wierzących w celu kształtowania postaw zgodnych z katolicką
moralnos�cią.

W paragrafie 1. zostały przywołane oficjalne wypowiedzi i do-
kumenty, kto� re odnoszą się do tematu podatko� w. Ponadto na podstawie
przeprowadzonej analizy omo� wiony został sposo� b przedstawiania po-
datko� w w kaznodziejstwie oraz katechezie szkolnej. Paragraf 2. przed-
stawia duszpasterstwo specjalistyczne przedsiębiorco� w, kto� rych temat
podatko� w dotyczy w największym stopniu. Następnie ukazana jest rola
s�wieckich w kształtowaniu odpowiednich postaw w s�rodowiskach ich
aktywnos�ci, zaangaz/owanie obywatelskie oraz moc s�wiadectwa, a takz/e
rola nieposłuszen� stwa wobec niemoralnego prawa  (par. 3). Zwien� cze-
niem pracy jest paragraf 4. dotyczący kształtowania postaw i przemia-
ny z/ycia ludzi wierzących poprzez praktykę sakramentu pokuty i pojed-
nania. Nie moz/na bowiem ulec pokusie przemiany s�wiata, kto� ra nie roz-
poczynałaby się od nawro� cenia ludzkiego serca do Boga.
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1. Podatek jako temat nauczania Kościoła

Wspo� łczes�nie  wyraz�nie  zauwaz/alne  jest  osłabienie  tradycyj-
nych  wartos�ci,  w obszarze  obowiązko� w  społecznych  moz/na  mo� wic�
o kryzysie moralnos�ci podatkowej. Indywidualistyczny i konsumpcyjny
styl z/ycia jednostki przyczynia się do atomizacji z/ycia społecznego. Po-
lega ona na rozpadzie tradycyjnych więzi  społecznych i erozji  społe-
czen� stwa obywatelskiego: „Jez/eli promocja własnego «ja» jest pojmo-
wana w kategoriach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do
negacji drugiego człowieka. (...) W ten sposo� b społeczen� stwo staje się
zbiorowos�cią jednostek z/yjących obok siebie, ale nie połączonych wza-
jemnymi więzami: kaz/dy pragnie zrealizowac�  własne cele niezalez/nie
od innych, czy wręcz dąz/y do własnych korzys�ci kosztem innych” (EV 20).
Oczywistym skutkiem takiej postawy jest mniejsza akceptacja dla obo-
wiązko� w obywatelskich oraz niechęc�  do osobistego zaangaz/owania dla
dobra wspo� lnego. „Etyka publiczna ulega dzisiaj wyraz�nemu osłabieniu
z powodu  panującej  kultury  utylitarystycznej  i indywidualistycznej,
kto� ra od wewnątrz powoduje erozję samej jej nos�nej konstrukcji”691.
To sprawia, z/e pojęcie „dobra wspo� lnego”, kluczowe dla etyki społecz-
nej, jest dezawuowane, a nieraz uwaz/ane za przestarzałe i identyfiko-
wane z socjalizmem. Kryzys w rozumieniu dobra wspo� lnego skutkuje
obniz/eniem moralnos�ci społecznej,  opartym na tym pojęciu. „Im bar-
dziej z/ywa jest s�wiadomos�c�, z/e to my stanowimy pan� stwo, a nie jacys�
«oni»,  tym mniej  jest  problemo� w z moralnos�cią podatkową”692.  Para-
doksalnie,  w demokracji  dającej  większe  moz/ liwos�ci  uczestnictwa
w kształtowaniu polityki i postaw społecznych, o� w podział nasila się.
Władza  staje  się  adresatem indywidualistycznych  potrzeb  obywateli,
kto� rzy oczekują ich zaspokojenia, stają się roszczeniowi, a w zaangaz/o-
waniu społecznym aktywnos�c� ogranicza się do ochrony intereso� w wła-
snej  grupy społecznej.  Z drugiej  strony biernos�c�  obywateli  na płasz-
czyz�nie  społecznej  jest  s�wiadomie  wykorzystywana  przez  polityko� w,

691 M.  Toso,  Etyka publiczna i sprawiedliwość  społeczna, tłum.  T.  Żeleźnik,
„Społeczeństwo”, 2004, nr 3, s. 433.

692 A. Dylus, XI. Płać podatki..., dz. cyt., s. 64.
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kto� rzy  umiejętnie  stymulują  oczekiwaniami  wyborco� w,  aby  osiągnąc�
poz/ądany efekt w postaci wyboru na kolejną kadencję.

W Polsce zjawisko kryzysu społecznego potęgowane jest przez
szczego� lne dos�wiadczenie historii. W czasie zaboro� w, okupacji i pano-
wania narzuconego systemu socjalistycznego Polacy nauczyli się konte-
stowac� władzę. Była ona postrzegana jako cos�  wrogiego, obcego, przed
czym nalez/ało się bronic�. W powszechnej s�wiadomos�ci nie istniała ko-
notacja, z/e władza słuz/y dobru wspo� lnemu. Sprzeciw wobec decyzji ob-
cej władzy był postrzegany jako czyn patriotyczny. Polacy musieli na-
uczyc� się, jak w niesprzyjających warunkach ocalic� swo� j język i kulturę,
patriotyzm, religijnos�c�  itd. Przed rabunkiem ze strony władzy musieli
ocalic�  takz/e swoje dobra materialne. Jedynym ratunkiem było „kombi-
nowanie” w celu ukrycia dochodo� w. Nie pozostało to bez wpływu na
dalszą przyszłos�c�. Po zmianie ustroju, mimo z/e władza wybierana jest
spos�ro� d narodu i przez sam naro� d,  nadal jest postrzegana jako „oni”.
Trzeba ze smutkiem przyznac�, z/e klasa polityczna przez kolejne „wojny
na go� rze” nie daje dobrego przykładu troski o pan� stwo. Decyzji rządzą-
cych nie odczytuje się w kategorii dobra wspo� lnego, lecz raczej z go� ry
przypisuje się im niesprawiedliwos�c�  i sprzyjanie „swoim”, silniejszym
grupom nacisku.  „Stąd zmiany ustroju politycznego naszego pan� stwa
i transformacja gospodarki, jakie nastąpiły, nie zdołały zmienic�  utrwa-
lonych w poprzednich latach postaw i mentalnos�ci  względem podat-
ku”693. Wielu obywatelom do dzis�  wydaje się, z/e nalez/y oszukiwac� pan� -
stwo, istnieje duz/e przyzwolenie społeczne dla oszustw podatkowych
i nie są one postrzegane jako kradziez/ . J. Sokołowski pisał w 1993 roku,
z/e „degradacja moralnos�ci, jaka dokonała się nie tylko zresztą w aspek-
cie powinnos�ci podatkowych, będzie rzutowac�, jak się wydaje, takz/e na
postawy  obywateli  w przyszłos�ci”694.  Kos�cio� ł  zdaje  sobie  sprawę,  z/e
przyczyny tego stanu rzeczy są złoz/one. Zauwaz/a, z/e religijnos�c�  Pola-
ko� w ma niewielki wpływ na kształtowanie zasad i modeli  z/ycia spo-
łeczno-gospodarczego695.

693 S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 176.
694 J. Sokołowski, Przyczyny unikania podatków, „Przegląd Podatkowy”, 1992, nr 3, s. 3.

275



Podejmowane działania polegające na przemianie mentalnos�ci
nie daje szybkich rezultato� w i spektakularnych efekto� w. Pesymistyczne
nastawienie kazałoby stwierdzic�,  z/e pomimo znanych od lat bolączek
systemu podatkowego, pozytywne zmiany nie następują. Byc� moz/e jed-
na z przyczyn lez/y w tym, z/e zmiany są powierzchowne, nie dotykają
istoty zagadnienia. „Nie ma jednak innej drogi,  by dokonac�  głębokich
przemian, jak tylko ta, na kto� rej konkretnym przemianom struktur pan� -
stwowych będzie towarzyszyc�  zaufanie społeczne. Kaz/dy obywatel po-
winien uwaz/ac�  pan� stwo za swoje. Jednak tak to juz/  jest, z/e tylko to, na
co ma się realny wpływ, to, co moz/na kontrolowac�, rozliczac� i darzyc� za-
ufaniem, moz/na uwaz/ac� za swoje”696. Zmiana mentalnos�ci jest procesem
czasochłonnym, co utrudnia jej ocenę. Moz/na poro� wnac�  ją do ewange-
licznej przypowies�ci o wzros�cie kro� lestwa na podobien� stwo gorczycy –
sam proces wzrostu ros� liny jest trudno dostrzegalny dla obserwatora.

Odbudowywania wypaczonej moralnos�ci, pogłębianie rozumie-
nia dobra wspo� lnego oraz wspo� łodpowiedzialnos�ci za władzę i pan� stwo
to zadania, kto� re stoją przed społeczen� stwem. „Utrwalenie zasad moral-
nych w społeczen� stwie stanowi podstawę ładu gospodarczego w kaz/dej
dziedzinie, takz/e w polityce podatkowej i w postawach obywateli wzglę-
dem pan� stwa i jego prawa”697. Waz/ną rolę w tym obszarze powinien ode-
grac�  Kos�cio� ł.  Teologia objawiona pozwala harmonijnie połączyc�  czło-
wieka stworzonego i odkupionego przez Boga, obdarzonego wyjątkową
indywidualnos�cią,  z charakterem  wspo� lnotowym Ludu  Boz/ego.  „Ide-
ałem byłoby przeniknięcie duchem chrzes�cijan� skim struktur s�wiata, re-
lacji międzyludzkich i organizacji społecznych, tak, aby oddały się one
całkowicie na słuz/bę interpersonalnej miłos�ci,  chrzes�cijan� skiej komu-
nii”698. Sobo� r Watykan� ski II stwierdził, z/e „gdy poszczego� lni ludzie, jak
i całe grupy dbac�  będą o cnoty moralne i społeczne w sobie samych

695 Por. B. Biela, Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle II Polskiego Sy-
nodu Plenarnego, „Teologia Praktyczna”, 2002, tom 3, s. 244.

696 A. Zadroga, Podatki..., dz. cyt., s. 160.
697 S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 176.
698 H. U. von Balthasar, L. Giussani, Miejsce chrześcijanina w świecie, tłum. K. Ku-

bis, A. Porębski, Kraków 2003, s. 92.
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i szerzyc� je w społeczen� stwie”, wtedy będą „powstawali prawdziwie nowi
ludzie i two� rcy nowej ludzkos�ci” (KDK 30), co jest celem moralnos�ci.

Katolicka nauka społeczna ma do spełnienia waz/ną funkcję in-
spirującą. Ukazuje wartos�ci, kto� re powinny byc�  zachowane ze względu
na godnos�c� człowieka i na dobro wspo� lne. Społeczne nauczanie ma wy-
miar  praktyczny,  kto� re  „nie  chce  byc�  abstrakcyjnym  i zawieszonym
w pro� z/ni  głoszeniem ogo� lnych prawd,  lecz perswazyjnie zorientowa-
nym  mo� wieniem  do  konkretnych  odbiorco� w  –  ludzi  dobrej  woli”699.
Tym samym Kos�cio� ł nie podejmuje działan� , kto� re prowadziłyby wprost do
zmiany ustroju, czy w tym przypadku do zmiany systemu podatkowego.

W nauczaniu społecznym Kos�cioła nie istnieje systematyczne
ujęcie finanso� w, pieniądza, rynko� w finansowych, inwestycji czy tez/  po-
datko� w. Nie byłoby moz/ liwym do opracowania, gdyz/  rzeczywistos�ci te
nieustannie ewoluują,  pojawiają się nowe zjawiska,  kto� re moz/na po-
strzegac� odmiennie w zalez/nos�ci od okolicznos�ci. Dlatego w oficjalnych
dokumentach Kos�cioła zauwaz/alny jest pewien poziom ogo� lnos�ci, po-
dejmowane są problemy najistotniejsze dla ładu społecznego. „Kos�cio� ł,
Stolica  Apostolska,  Episkopaty,  a w s�lad  za  nimi  teologowie,  uczeni,
duszpasterze, s�wieccy, wszyscy – stale musimy czuwac�,  az/eby nie za-
po� z�niac�  się  w stosunku do rzeczywistych problemo� w i proceso� w”700.
Kos�cio� ł, odczytując „znaki czasu”, stale niejako odnawia swoje orędzie,
na nowo implikując je do nowych wyzwan�  i sytuacji.

Nauczanie społeczne Kos�cioła ze swej natury pozostaje w sta-
nie swoistego napięcia. Z jednej strony Kos�cio� ł wierny swojemu posłan-
nictwu nie podejmuje działan�  politycznych i nie dąz/y do konfrontacji
z władzą. Z drugiej strony nie moz/e przechodzic� obojętnie obok cierpie-
nia  człowieka,  musi  bronic�  przysługujących  mu  praw,  co  wiąz/e  się
z piętnowaniem niemoralnych działan�  rządzących. Od mądros�ci paste-
rzy zalez/y, czy między tymi dwoma wymiarami będzie panowała ro� w-
nowaga.  Błędem Kos�cioła  jest  zaro� wno bezpos�rednie  zaangaz/owanie

699 F.  Kampka,  Antropologiczne  i społeczne  podstawy  ładu  gospodarczego
w świetle nauczania Kościoła, Lublin 1995, s. 78.

700 V. Possenti, Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczy-
ma kard. Karola Wojtyły, tłum. R. Skrzypczak, Warszawa 2007, s. 63.
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polityczne, choc�by było umotywowane najbardziej szczytnymi ideami
(np.  odrzucona  przez  Kos�cio� ł  teologia  wyzwolenia),  jak  tez/  postawa
lęku przed wskazywaniem przewinien�  moralnych ludzi władzy. W kon-
teks�cie wspo� łczesnych nieprawidłowos�ci polskiego systemu gospodar-
czego i politycznego W. Chrostowski w następujący sposo� b okres� la rolę
księz/y: „(...) duchowni nie mogą stawac�  się sprzymierzen� cami pan� stwa
w s�ciąganiu podatko� w. Nawet więcej, powinnos�cią duchownych, powin-
nos�cią moralisto� w byłoby to, co było powinnos�cią staroz/ytnych proro-
ko� w: napiętnowanie tych zjawisk, pokazywanie ich. Czy to się dzieje?
Oto jest pytanie. Czy to nie jest jeszcze jeden przykład, z/e religia i mo-
ralnos�c�  spychane  są  do  sfery  prywatnos�ci?  Bo  gdyby  zabierac�  głos
w tych sprawach, to sądy moralne byłyby bardzo dosadne”701.  Nalez/y
zatem przyjrzec� się, w jaki sposo� b Kos�cio� ł przekazuje wiernym naucza-
nie społeczne dotyczące obowiązku podatkowego.

A. Dokumenty i oficjalne wypowiedzi Kos�cioła

W Polsce tematyka podatkowa poruszona została podczas II Pol-
skiego Synodu Plenarnego (1991–1999) oraz w dokumencie kon� cowym
„Kos�cio� ł  wobec z/ycia  społeczno-gospodarczego”.  W diagnozie stwier-
dzono,  z/e  polski  system podatkowy jest  niekorzystny dla rodzin,  nie
uwzględnia liczby oso� b pozostających na utrzymaniu podatnika. Zwro� -
cono  uwagę  na  globalizację,  kto� ra  sprzyja  przenoszeniu  działalnos�ci
przemysłowej do krajo� w o niz/szym opodatkowaniu, a nadmierne po-
datki w kraju utrudniają rozwo� j przedsiębiorczos�ci i powiększają szarą
strefę. Pilnym zadaniem jest reforma systemu podatkowego, kto� ra sprzy-
jałaby tworzeniu nowych miejsc pracy.  Synod Plenarny ws�ro� d  działan�
moralnie  niegodziwych  wymienia  przestępstwa  podatkowe,  w innym
miejscu stwierdza, z/e „w jaskrawej niezgodzie z powszechnym powoła-
niem do s�więtos�ci stoi (...) dopuszczanie się oszustw podatkowych”702.

701 W.  Chrostowski,  Konferencja wygłoszona podczas rekolekcji dla przedsię-
biorców, Kazimierz Dolny 8–10 kwietnia 2011 r., w: http://www.duszpaster-
stwotalent.pl/podatki/, dostęp dnia 11.02.2017, nagranie audio od 6'25''.

702 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, s. 240. Zob. także s. 30,
38, 64, 67, 69.
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W listach pasterskich Episkopatu Polski po 1989 roku tematyka
społeczna  była  podejmowana  najczęs�ciej  w konteks�cie  bezrobocia.
Pojawiały się tematy dotyczące przemian gospodarczych, niesprawie-
dliwos�ci  z nimi związanych oraz wymagan� ,  jakimi powinny kierowac�
się władze. Waz/nym tematem było stanowisko Kos�cioła odnoszące się
do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ostatnich latach tematyka
społeczna jest jakby mniej obecna w oficjalnych wypowiedziach, wyjąt-
kiem jest dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez
Radę ds. Społecznych „W trosce o człowieka i dobro wspo� lne” (2012 r.),
kto� ry ma aspiracje byc�  résumé dotychczasowych przemian gospodar-
czych i społecznych. Temat obciąz/en�  fiskalnych przywołany jest tylko
raz,  w sposo� b pos�redni,  gdy stwierdzono,  z/e  rozwo� j  przedsiębiorstw
społecznych,  „kto� re swoją  działalnos�c�  kształtują  na podstawie moty-
wo� w innych niz/  tylko finansowy zysk”, będzie zalez/ał między innymi od
systemu podatkowego703. Drugiego nawiązania do podatko� w moz/na do-
szukiwac�  się – choc�  jest to interpretacja szeroka – w stwierdzeniu, z/e
istotnym elementem dobra wspo� lnego jest ochrona własnos�ci prywat-
nej704. Inne przypomnienie znalazło się w dokumencie przygotowanym
przez tę samą radę pt. „Chrzes�cijan� ski kształt patriotyzmu” (2017 r.),
płacenie podatko� w zostało uznane za jedną z postaw obywatelskich,
składających się na kształt wspo� łczesnego patriotyzmu705.

Temat formacji społecznej w konteks�cie podatko� w podjął w li-
s�cie do kapłano� w swojej diecezji abp Jo� zef Michalik: „Innym kryterium
wraz/liwos�ci sumien�  (...) jest nasz stosunek do podatko� w nakładanych
przez pan� stwo, kto� re jestes�my zobowiązani płacic�, bowiem troska o do-
bro wspo� lne jest naszym obowiązkiem. Cały problem w tym, z/e i dzisiaj
są wątpliwos�ci czy wszystkie podatki i cięz/ary społeczne są sprawie-
dliwe?”.  Dalej  piętnuje fiskalizm oraz niesprawiedliwos�c�  między po-

703 Por. Konferencja Episkopatu Polski,  W trosce o człowieka i dobro wspólne,
Warszawa – Tarnów 2012, pkt 40, s. 58.

704 Por. tamże, pkt 24, s. 38.
705 Por.  Konferencja  Episkopatu  Polski,  Chrześcijański  kształt  patriotyzmu,  w:

http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-
episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/,  wydruk  z  dnia
28.04.2017.
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datkami dla firm polskich a zagranicznymi koncernami. Wyraz/a takz/e
przekonanie, „z/e podatki nakładane w Polsce na księz/y w sumieniu nas
obowiązują”706.

W  programie  duszpasterskim  Kos�cioła  w Polsce  na  rok
2007/2008 „Bądz�my uczniami Chrystusa” zostało zawarte przesłanie
dotyczące podatko� w w tres�ci dotyczącej 29. niedzieli zwykłej, gdy od-
czytywany  jest  w liturgii  fragment  o monecie  cezara.  Stwierdzono:
„W Ewangelii  Jezus  błogosławi podatek płacony pan� stwowej  władzy.
Dodajmy, z/e szanuje przy tym układ polityczny i uznaje prawo do po-
datku okupanta rzymskiego”707. Poruszony jest takz/e dylemat dotyczący
podatko� w  nieakceptowanych  przez  obywatela:  „Istnieją  podatki  nie-
sprawiedliwe według naszych mnieman� . Istnieją władze, kto� re nie po-
siadają  prawa  do  s�ciągania  podatku.  Istnieją  nieprawidłowos�ci  przy
ustanawianiu wysokos�ci podatku i przy jego płaceniu. Z tego labiryntu
nie ma wyjs�cia, poniewaz/  jedna nieuczciwos�c� pociąga za sobą następną.
Jezus nie wdaje się w dyskusje na temat uczciwos�ci podatku pan� stwo-
wego”. Przesłaniem jest stwierdzenie, z/e Jezus „wzywa do spłacenia po-
datku wobec Boga. Jes� li to zostanie uczynione w sumieniu zgodnie ze
sprawiedliwos�cią,  to  wyjs�cie  z labiryntu otworzy się  samo.  Człowiek
sprawiedliwy wobec Boga, jest sprawiedliwy zawsze i wszędzie. Uczen�
Jezusa jako obywatel jest wezwany do s�wiadectwa uczciwos�ci”708.

Warte  dostrzez/enia  jest  stanowisko  Komisji  Episkopato� w
Wspo� lnoty Europejskiej (COMECE), kto� ra wypowiedziała się w kontek-
s�cie wychodzących na jaw umo� w wielkich korporacji z rządami pan� stw
dotyczących preferencyjnych warunko� w prowadzenia biznesu. Komisja
wzywa pan� stwa członkowskie do ro� wnego traktowania przedsiębior-
co� w, poniewaz/  ustalanie niz/szych sto� p opodatkowania dla wpływowych
koncerno� w sprzeciwia się sprawiedliwos�ci społecznej i przez obniz/enie

706 J.  Michalik, „Ubóstwo kapłana realizacją Ewangelii”  (pełny tekst listu do
kapłanów), 28 listopada 2010 r., w: http://jmichalik.episkopat.pl/dokumen-
ty/3517.0,Ubostwo_kaplana_realizacja_Ewangelii_pelny_tekst_listu_do_ka-
planow.prn, wydruk z dnia 10.02.2017.

707 E. Staniek, H. Witczyk, Bądźmy uczniami Chrystusa, w: Katechetyka i kate-
cheza u progu XXI wieku, Poznań 2007, s. 98.

708 Tamże, s. 99.
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konkurencyjnos�ci małych firm jest działaniem wbrew zasadom wolnego
rynku. COMECE zauwaz/a,  z/e „w sytuacji  rosnącego ubo� stwa praktyki,
kto� re pozwalają korporacjom zapłacic�  niewiele lub nawet nic, są nie-
zrozumiałe dla obywateli”.  Przywileje te zostały  nazwane „raz/ącymi”,
poniewaz/  wpływają  na niero� wnos�c�  dochodo� w i bogacenia  się społe-
czen� stwa.  Przez to klasa s�rednia  ulega osłabieniu,  natomiast  bogatsi
cieszyc�  się  mogą  coraz  większymi  przychodami.  COMECE  wzywa
wszystkie zaangaz/owane podmioty do wspo� łpracy „na rzecz większej
sprawiedliwos�ci podatkowej”709.

Jednym  z nielicznych  opracowan�  temato� w  podatkowych
z punktu widzenia teologii katolickiej jest dokument diecezji mediolan� -
skiej „Sulla questione fiscale. Contributo alla riflessione”710. Odnosi się
do specyficznych włoskich problemo� w (na przykład silnej regionaliza-
cji),  podejmuje  zagadnienia  doktrynalne,  lecz  ma  ro� wniez/  charakter
duszpasterski. Jego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich.

B. Kaznodziejstwo

Najbardziej rozpowszechnioną w Kos�ciele formą nauczania jest
kaznodziejstwo. W duszpasterstwie ogo� lnym w ten włas�nie sposo� b na-
stępuje  przekazanie  wiernym tres�ci  doktrynalnych.  Homilie,  kazania
okolicznos�ciowe, rekolekcje parafialne są okazją do podjęcia tematyki
społecznej. W polską tradycję kazania patriotyczne są głęboko wpisane,
Kos�cio� ł nie pozostawał obojętny wobec problemo� w Ojczyzny. Wymaga-
ło to nieraz heroicznej odwagi kapłano� w, za taką postawę ofiarę z/ycia
złoz/ył bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wydaje się, z/e dzis�  księz/a unikają tema-
to� w społecznych, obawiając się zarzutu uprawiania polityki z ambony.
Kaz/dy wypowiedziany sąd bardzo łatwo ocenic�  jako  sprzyjanie  kon-
kretnej partii, popieranie lub krytykowanie rządu. Poruszanie tematyki
podatkowej jest  tym trudniejsze,  z/e  jak dotychczas wykazano,  nauka

709 COMECE: firma Apple powinna zapłacić zaległe podatki, w: http://episkopat.pl/
comece-firma-apple-powinna-zaplacic-zalegle-podatki/, wydruk z dnia 21.02.2017.

710 Commissione Diocesana „Giustizia e pace”,  Sulla questione fiscale. Contri-
buto alla riflessione, Milano 2000.
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Kos�cioła nie rozwiewa wszystkich wątpliwos�ci, a jeszcze bardziej bra-
kuje odniesien�  do konkretnych zagadnien� .

Dla wiernych homilia „jest tym «miejscem», gdzie z/ywi się wia-
ra. Totez/  specyficzny wkład wiary w rozumienie nauki społecznej Ko-
s�cioła i w rozwiązywanie problemo� w w jej duchu ma w homilii ciągłe
dopełnienie nadziei i motywacji czerpanych z Ewangelii”711. Spotkanie z
Chrystusem jest siłą zdolną do uruchomienia energii moralnych, kto� re
są potrzebne,  aby nauka ta nie pozostała teorią,  lecz w konkretnych
s�rodowiskach nabierała z/ywotnos�ci i pociągającej mocy. Okazją do pod-
jęcia tematu obowiązko� w obywatelskich i powinnos�ci moralnej są „po-
datkowe”  fragmenty  Pisma  S5więtego  zawarte  w liturgii  słowa.  Frag-
ment „Podatek na s�wiątynię” (Mt 17,24–27) odczytywany jest co roku
w poniedziałek  19.  tygodnia  zwykłego.  „Posłuszen� stwo  władzy  pan� -
stwowej” (Rz 13,1–7) nie znajduje się w cyklu czytan�  mszalnych. Pery-
kopa  „Sprawa  podatku”  dotycząca  monety  cezara,  jest  odczytywana
w wersji mateuszowej (Mt 22,15–22) w 29. niedzielę w roku A712. Gło-
szone homilie powinny wyjas�niac�  kontekst sło� w Jezusa oraz tłumaczyc�
wspo� łczesne nauczanie Kos�cioła na temat podatko� w. Powinny takz/e za-
wierac�  odniesienia do z/ycia słuchających, gdyz/  „kazanie powinno miec�
nie tylko wymiar biblijny, ale i antropologiczny. Oznacza to, z/e kazno-
dzieja,  zwracając się ze słowem Boz/ym do wspo� łczesnego człowieka,
musi uwzględniac� jego egzystencjalne pytania i problemy”713. 

Częstotliwos�c�  i sposoby interpretacji fragmento� w Nowego Te-
stamentu odnoszących się  bezpos�rednio do podatko� w okres�lono po-
przez  analizę  kazan�  zamieszczonych  w dwo� ch  najpopularniejszych
w Polsce czasopismach z pomocami homiletycznymi, czyli „Bibliotece
Kaznodziejskiej” (dalej BK) oraz „Wspo� łczesnej Ambonie” (dalej WA).
Analizie poddano kazania z 29.  niedzieli  roku A,  począwszy od roku

711 A. M.  Triacca,  Nauka społeczna i homilia, tłum. J.  Jarco, „Społeczeństwo”,
1999, nr 3, s. 570.

712 Cykl czytań niedzielnych podzielony jest na lata A, B i C. Oznacza to, że fragment
ten odczytywany jest co trzy lata.

713 E.  Wiszowaty,  Od kazania tematycznego do homilii, „Studia Warmińskie”,
2002, t. 39, s. 392.
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1990714 (tj.  1990,  1993,  1996,  1999,  2002,  2005,  2008,  2011,  2014).
W BK drukowane są dwa kazania dla dorosłych i  jedno dla dzieci
(w ostatnich latach pojawia się czasem czwarte kazanie). W WA jest zawsze
jedno  kazanie  dla  dorosłych,  dla  młodziez/y  i dla  dzieci.  Jes� li  chodzi
o analizę tematyki podatkowej nalez/ałoby z tej liczby odjąc� kazania dla
dzieci, co daje ostatecznie liczbę 38 przeanalizowanych kazan� . Wstępne
badanie ujawniło zaskakującą sytuację: bardzo często włas�nie w tym
terminie wypadała niedziela misyjna, obchodzona w przedostatnią nie-
dzielę paz�dziernika. Choc� odczytywany był fragment ewangelii dotyczą-
cy monety podatkowej, BK publikowała wtedy kazania o tematyce mi-
syjnej (tak było w roku 1990, 1993, 1996, 2002).

Stałym elementem homilii,  odnoszących  się  do  wspomnianej
perykopy, jest wytłumaczenie tła historycznego. Kaznodzieje zwracają
uwagę na to, kim byli pytający i w czym krył się ich podstęp, wyjas�niają
kwestię podatku płaconego okupantowi i monety z wizerunkiem. Na-
stępnie stwierdzają: „Cezara jest obraz i napis na denarze. A co nalez/y
do Boga?”, co pozwala im przejs�c�  do znacznie łatwiejszych dla księdza
rozwaz/an�  dotyczących relacji człowieka wobec Boga. W tym momencie
moz/liwos�ci  dalszego rozwijania  mys�li  na temat prymatu Boga są juz/
praktycznie nieograniczone. Zdecydowana większos�c� homilii zbudowa-
na jest według tego schematu.

Wiele z przeanalizowanych homilii dotyczyło styku spraw Bo-
z/ych i ziemskich. Dos�c� często napięcie to zostało wykorzystane do potę-
pienia materialistycznej koncepcji z/ycia, przywołano inne słowa Jezusa:
„Nie moz/ecie słuz/yc�  Bogu i Mamonie!” (Łk 16,13), mo� wiono o pienią-
dzach,  kto� re  mogą  zawładnąc�  człowiekiem  i stac�  się  waz/niejsze  od
Boga. Kilkakrotnie pojawiło się s�więtowanie niedzieli jako przykład sy-
tuacji, gdy człowiek przez pracę czy handel nie oddaje Bogu tego, co się
Jemu nalez/y.  Nieco rzadziej występują nawiązania do s�wiata polityki,
takie jak autonomia spraw ziemskich, szacunek wobec władzy; niekie-
dy wprost wyraz/ona jest zachęta do zaangaz/owania s�wieckich w spra-
wy publiczne. Pojawia się ro� wniez/  temat odpowiedzialnos�ci rządzących

714 Ze względu na zupełny inny sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej,
a w niej obszaru podatków, analiza wcześniejszych tekstów byłaby bezcelowa.
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za dobro wspo� lne, wezwanie do mądros�ci i sprawiedliwos�ci oraz posza-
nowania prawa naturalnego,  praw człowieka i praw religijnych oso� b
wierzących. W przypadku naduz/yc�  władzy przywoływane są słowa s�w.
Piotra, z/e „Trzeba bardziej słuchac� Boga niz/  ludzi” (Dz 5,29). 

Z punktu widzenia analizy moralnos�ci podatkowej najistotniej-
sze  są  te  fragmenty  homilii,  kto� re  wyraz/ają  przesłanie  skierowane
wprost do słuchaczy. Chodzi zatem o interpretację wspo� łczesnego obo-
wiązku podatkowego w s�wietle Objawienia, zostaną one poniz/ej zapre-
zentowane.

W „Bibliotece Kaznodziejskiej” A. Kalbarczyk porusza temat dy-
lemato� w podatkowych, lecz udziela odpowiedzi bardzo ogo� lnej: „Dzi-
siejsza Ewangelia wprowadza mnie w problematykę stosunku chrzes�ci-
jan do pan� stwa, polityki i politycznego zaangaz/owania. Kto Bogu oddaje
to,  co do Boga nalez/y,  a mianowicie swoje uszy i serce,  ten znajdzie
klucz do tego problemu”715.  Zauwaz/a,  z/e Biblia nie daje gotowych re-
cept, akcentując rolę wiary i sumienia.

Sz. Sułkowski we wprowadzeniu do homilii stwierdza, z/e ZPydzi
„pewnie nie lubili cezara, tak jak my nie kochamy urzędu podatkowego.
No bo kto� z/  z nas lubi płacic�  podatki, pozbywac� się częs�ci tego, co z mo-
zołem wypracował? Naszą niechęc�  potęguje fakt, iz/  pieniądze oddane
pan� stwu wydawane są nieraz na finansowanie spraw, kto� rych osobis�cie
nie akceptujemy”. Dalej tłumaczy przesłanie Ewangelii, by w konkluzji
polecic�  szacunek dla władzy pan� stwowej, na wzo� r Jana Pawła II, kto� ry
szanował rządzących, ro� wnoczes�nie nie szczędząc im sło� w krytyki. Stąd
wynika zachęta  zawarta  na kon� cu  homilii:  „Rozliczajmy  się  uczciwie
z podatko� w”716.

W 2008 roku M.  Kubiak homilię „Wezwani do odpowiedzialno-
s�ci” w całos�ci  pos�więca tematowi podatko� w.  Autor przytacza kontro-
wersje z Włoch, gdy premier zaapelował, by Kos�cio� ł jasno nauczał, z/e
niepłacenie ich jest grzechem. Dalej podaje przykłady typowych dyle-
mato� w polskiego podatnika, przytacza nauczanie Jana Pawła II na te-

715 BK 1999, nr 3–4(143), s. 194.
716 BK 2005, nr 5(149), s. 137.
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mat dobra wspo� lnego. W konkluzji stwierdza, z/e słowa Jezusa to „za-
proszenie do uczciwego i odpowiedzialnego z/ycia – nie tylko w kwestiach
dotyczących  płacenia  podatko� w”717.  W ten  sposo� b  chrzes�cijanin  daje
s�wiadectwo swojej wiary Bogu i odpowiedzialnos�ci za pan� stwo.

R. Fron�  tłumaczy, z/e Jezus nie nawołuje do rewolucji. Podstawą
relacji społecznych jest szacunek dla Boga i jego praw. W konkluzji za-
wiera kilka zdan�  dotyczących podatku: „Cezar się upomina, a Bo� g czeka.
Podatek nalez/ny pan� stwu – VAT, PIT, CIT, rolny, les�ny, od spadko� w i da-
rowizn,  akcyza.  Jak  mawiali  włos�cianie  w cesarstwie  austro-węgier-
skim: «od myszy do cesarza, wszystko z/yje z gospodarza». Jednakz/e po-
datek jest potrzebny, by funkcjonowało pan� stwo, będące wspo� lnym do-
brem całego społeczen� stwa. Dlatego oszustwa podatkowe, «przekręty»
w ustalaniu wysokos�ci podatku są piętnowane, traktowane jako prze-
stępstwo i grzech”718.

Siostra A.  Zio� łkowska w homilii do młodziez/y akcentuje temat
uczciwos�ci, stwierdzając, z/e „Jes� li dobrze spłacamy podatek Panu Bogu,
to nie będziemy się złos�cic� na podatek pan� stwowy”719.

W 2011 roku M. Kubiak przekłada słowa Jezusa na język wspo� ł-
czesny: „oddajcie urzędowi skarbowemu to, co się jemu nalez/y. Płac�cie
co miesiąc opłatę za radio i telewizję. Nigdy nie jedz�cie na gapę tramwajem
czy autobusem. Za wszystkie usługi wystawiajcie faktury z VAT-em”720.

We „Wspo� łczesnej Ambonie” w 1999 roku W. Rakocy przytacza
dylemat: „Ludzie wierzący pytają niekiedy (szczego� lnie ci bogatsi) o to,
czy mogą oszukiwac� urząd skarbowy, a pozyskane w ten sposo� b pienią-
dze przeznaczyc� na cele dobroczynne”, motywując to marnotrawstwem
władzy.  Po analizie fragmentu Ewangelii  udziela odpowiedzi: „Nalez/y
płacic� podatki i pomagac� ubogim. Tego drugiego nie nalez/y czynic� kosz-
tem dobra wspo� lnego, nawet jez/eli mamy powaz/ne zastrzez/enia co do
rozdziału pieniędzy przez pan� stwo”721.
717 BK 2008, nr 5(152), s. 93.
718 BK 2008, nr 5(152), s. 96.
719 BK 2008, nr 5(152), s. 97.
720 BK 2011, nr 5(155), s. 107.
721 WA 1999, nr 4, s. 24.
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W kazaniu dla dzieci S. Bielecki stwierdza, z/e „Mamy obowiązki
wobec społecznos�ci,  w kto� rej  z/yjemy, oraz obowiązki  wobec Boga”722

oraz  przytacza  fragment  listu  do  Rzymian  o posłuszen� stwie  władzy,
w kto� rym pojawia się bezpos�rednie nawiązanie do podatko� w. Ro� wniez/
S.  Czerwik w 2008 roku przytacza słowa s�w.  Pawła i stwierdza:  „Na
podstawie tych sło� w naszego Pana trzeba przyjąc�,  z/e na obywatelach
danego kraju spoczywa obowiązek płacenia sprawiedliwie ustalonych
podatko� w, kto� rych celem jest utrzymanie pan� stwa oraz instytucji ko-
niecznych  dla  jego  prawidłowego  funkcjonowania  i tworzenia  dobra
wspo� lnego”723.

W tym samym roku R. Dudała całe kazanie pos�więcone podat-
kom kieruje do młodziez/y. Na początku kro� tko tłumaczy czym są podat-
ki, wspomina o często słusznym niezadowoleniu obywateli. Przytacza
zdanie papiez/a Benedykta XVI, z/e „dobry chrzes�cijanin musi byc�  uczci-
wym obywatelem, płacącym podatki. (...) Obowiązki wierzących wobec
społecznos�ci,  z/ycia  politycznego  pozostają  ciągle  aktualne  i ukazują
wspo� łzalez/nos�c�  pomiędzy wiarą i z/yciem, pomiędzy Ewangelią i kultu-
rą (31 paz�dziernika 2007)”724.  Po analizie tres�ci  perykopy kieruje do
młodych  przesłanie:  „Dzisiejsza  Ewangelia  rozpoczyna  się  lapidarnie
rzuconym zdaniem: «Wtedy faryzeusze odeszli  i naradzali  się,  jak by
podchwycic�  Go w mowie» (Mt 22,15). I dzis�  to chwytanie «na słowie»
Jezusa zdaje się nie ustawac�: wykorzystywanie luk prawnych, omijanie
przepiso� w, niepłacenie podatko� w, brak poszanowania dobra wspo� lne-
go. Tak będzie dopo� ty, dopo� ki nie odkryjemy, z/e sumiennos�c�  wobec Ce-
zara umacnia gorliwos�c�  wobec Boga. I odwrotnie. Po prostu: jaki oby-
watel, taki chrzes�cijanin – nie dziwi nic…”725.

Podsumowując analizę tres�ci  homilii  od roku 1990 opubliko-
wanych w dwo� ch najwaz/niejszych pismach słuz/ących jako pomoce ka-
znodziejskie,  moz/na stwierdzic�,  z/ e  w ogo� lnej  liczbie 38 znaleziono
jedynie dwie w całos�ci pos�więcone płaceniu podatko� w (w 2008 roku

722 WA 2002, nr 4, s. 37.
723 WA 2008, nr 4, s. 17.
724 Zob. przypis 416.
725 WA 2008, nr 4, s. 22.
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M. Kubiak i R. Dudała). W siedmiu innych znalazły się pojedyncze zda-
nia  czy  akapity,  w kto� rych  kaznodzieje  zwracali  się  z bezpos�rednim
przesłaniem do słuchających. Pozostałe homilie interpretują słowa Je-
zusa w sposo� b  ogo� lniejszy,  nie  odnosząc  się  do  wspo� łczesnego obo-
wiązku podatkowego. Biorąc pod uwagę, z/e łączna liczba homilii opu-
blikowanych w tych pismach od 1990 roku dochodzi do 10000, liczba
tych nawiązujących do podatko� w jest nad wyraz skromna726. Potwier-
dzałoby to obserwację autora oraz ludzi biznesu skupionych w duszpa-
sterstwie przedsiębiorco� w, z/e tematy podatkowe i inne tematy gospo-
darcze praktycznie nie są poruszane z ambony.

Tematy  dotyczące  gospodarki,  pieniędzy  i wolnego  rynku  są
domeną ks. Jacka Gniadka, werbisty przez wiele lat pracującego na mi-
sjach w Afryce. Częs�c�  jego kazan�  jest dostępna na osobistej stronie in-
ternetowej  www.jacekgniadek.com,  zostały  takz/e  wydane  drukiem
w zbiorze „Ekonomia Boz/a i ludzka. Kazania wolnorynkowe”. W pozycji
tej rozdział 18 odnosi się do tematyki podatkowej i zawiera pięc� kazan� :
„Jezus płaci  podatek pogło� wny”,  „Podchwytliwe pytanie”,  „Prawdziwa
władza”, „Klasyczne zasady podatkowe”, „Negatywny wpływ wysokich
podatko� w” oraz „Sprawiedliwy podatek”727. 

C. Katecheza szkolna

Waz/nym obszarem wychowania religijnego i formacji moralnej
młodych ludzi jest katecheza szkolna. Tematy dotyczące z/ycia społecz-
nego  podejmowane  są  zwłaszcza  na  etapie  ponadgimnazjalnym
(uczniowie szko� ł s�rednich i zawodowych w wieku 15–18 lat). W tym
okresie młodzi ludzie osiągają dojrzałos�c�  płciową, duz/y stopien�  wraz/ li-
wos�ci,  zwiększenie moz/liwos�ci  intelektualnych oraz przygotowują się

726 Metodologia badania zakładała jedynie analizę tych homilii, gdzie tematyka
podatkowa „powinna” się pojawić. Być może po analizie wszystkich opubliko-
wanych homilii (co byłoby zadaniem bardzo czasochłonnym) pojawiłyby się
ona również w innych miejscach. Niemniej w przekonaniu autora wydaje się
to mało prawdopodobne i nie wpłynęłoby w sposób istotny na obraz podat-
ków w kaznodziejstwie.

727 Por. J. Gniadek, Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe, Warsza-
wa 2013, s. 127–132.
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do pełnienia roli człowieka dorosłego. Młodziez/  kształtuje swoją toz/sa-
mos�c�,  ustala  priorytety.  Dokonuje  pierwszych  wyboro� w  dotyczących
kierunku  kształcenia  mających  wpływ  na  przyszłe  zaangaz/owania.
Duz/a częs�c�  oso� b w tym okresie marzy o osiągnięciu sukcesu zawodo-
wego i materialnego. W tym konteks�cie konieczna jest formacja spo-
łeczna, kto� rej celem jest „uzdolnienie ludzi do osądzania spraw docze-
snych w s�wietle prawdy, rozwijanie zdolnos�ci planowania własnej ak-
tywnos�ci w sposo� b odpowiedzialny, aby byli zdolni is�c�  za tym, co praw-
dziwe i słuszne”728.

W podstawie programowej z 2010 roku przewidziany jest cały
dział  pos�więcony zasadom z/ycia  społecznego,  kto� ry  powinien zostac�
zrealizowany w drugiej klasie liceum oraz trzeciej technikum. Na tym
etapie  katechizacji  uczen�  powinien  nabyc�  konkretną  wiedzę,  tak  by
„uzasadniac�  prawdę, iz/  miłos�c�  ojczyzny jest jednym z wymiaro� w reali-
zacji przykazania miłos�ci”. Powinien takz/e „ilustrowac�  zasadę, iz/  dzia-
łalnos�c�  polityczno-społeczna jest dąz/eniem do dobra wspo� lnego” oraz
„analizowac�  wpływ poszanowania prawa własnos�ci  na z/ycie społecz-
ne”729. Uczestnictwo chrzes�cijanina w z/yciu społeczen� stwa i narodu po-
winien odczytac�  jako realizację postawy słuz/by. Podstawa programowa
ujęta  jest  w sposo� b  ogo� lny,  nie  zawiera bezpos�rednich odniesien�  do
obowiązku podatkowego.

Konkretne omo� wienia szczego� łowych zagadnien�  z/ycia społecz-
nego powinny znalez�c� się w podręcznikach, kto� re są punktem odniesie-
nia  dla  poszczego� lnych  jednostek  lekcyjnych.  Analizie  tres�ci  zostały
poddane wszystkie aktualne podręczniki dla tego poziomu nauczania
(wszystkie serie składają się z trzech tomo� w dla poszczego� lnych klas li-
ceum),  wydane przez Wydawnictwo WAM, Jednos�c�,  S5więtego Wojcie-
cha, Wydawnictwo s�w. Stanisława oraz Gaudium.

728 K. Skoczylas,  Wartości przekazywane na katechezie kształtujące społeczne
zachowania,  „Teologia  i Człowiek.  Kwartalnik  Wydziału  Teologicznego
UMK”, 2013, nr 2, s. 141–142.

729 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 77.
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Temat podatko� w najobszerniej omo� wiony jest w podręczniku
Wydawnictwa Gaudium w rozdziale 37 zatytułowanym „Ojczyzna naszą
matką”730. Przytoczony jest punkt 2240 z Katechizmu Kos�cioła Katolic-
kiego mo� wiący o posłuszen� stwie władzy pan� stwowej, fragment z Listu
do Rzymian (13,7) o oddawaniu jej podatku i cła. Cytat „Oddajcie cezarowi
to, co nalez/y do cezara, a Bogu to, co nalez/y do Boga” (Mt 22,21) umiesz-
czony jest w akapicie o obywatelskim nieposłuszen� stwie jako uzasadnie-
nie rozro� z/nienia między słuz/bą Bogu a słuz/bą wspo� lnocie politycznej.

W  podręcznikach  S5więtego  Wojciecha  podatkom pos�więcony
jest jeden akapit w rozdziale 31 „Własnos�c�  a z/ycie w społeczen� stwie”:
„Pan Jezus uznaje prawo do podatko� w (por. Mt 17,24; Rz 13,5–7). Moty-
wem płacenia podatko� w jest dobro wspo� lne, kto� re wymaga, aby oby-
watele ponosili pewne koszty. Niepłacenie podatku lub oszustwa w tej
materii  są  moralnym naduz/yciem”731.  Przytoczony  jest  ponadto  frag-
ment  punktu  75  z Konstytucji  duszpasterskiej  o Kos�ciele  w s�wiecie
wspo� łczesnym, mo� wiący o obowiązku s�wiadczenia pan� stwu usług ma-
terialnych potrzebnych dla dobra wspo� lnego.

Podręczniki  Wydawnictwa  WAM  tematu  podatko� w  nie  poru-
szają. Jedynie w rozdziale pos�więconemu patriotyzmowi732 znalazł się
bardziej ogo� lny cytat z punktu 2239 Katechizmu Kos�cioła Katolickiego,
iz/  „Podporządkowanie  prawowitej  władzy  i słuz/ba  na  rzecz  dobra
wspo� lnego  wymagają  od  obywateli  wypełniania  ich  zadan�  w z/yciu
wspo� lnoty politycznej”.

W serii podręczniko� w Wydawnictwa Jednos�c�: „W blasku Boz/ej
prawdy”, „Na drogach wiary”, „W bogactwie miłos�ci”, a takz/e w podręcznikach
Wydawnictwa s�w. Stanisława: „Mocni wiarą”, „Mocni nadzieją”, „Mocni
miłos�cią” z/adnych odniesien�  do tematyki podatkowej nie znaleziono.

730 Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy szkół po-
nadgimnazjalnych, red. R. Strus, W. Galant, M. Zając, Lublin 2013, s. 120–122.

731 Moje miejsce w świecie. Podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy szkół
ponadgimnazjalnych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2013, s. 126.

732 Por.  Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii  dla II
klasy liceum oraz II i III klasy technikum, red. Z. Marek, F. Rzepka, T. No-
sek, Kraków 2003, s. 215.
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We wszystkich podręcznikach poruszone są zagadnienia doty-
czące pracy, patriotyzmu i obowiązko� w wobec Ojczyzny, władzy pan� -
stwowej, zaangaz/owania chrzes�cijan w z/ycie społeczne, lecz szczego� ło-
wa analiza kaz/e stwierdzic�,  z/e  bezpos�rednie nawiązania do obowiąz-
ko� w podatkowych są obecne jedynie w dwo� ch seriach podręczniko� w na
pięc� dopuszczonych do nauczania katechezy w szkole s�redniej.

Analiza posługi duszpasterskiej Kos�cioła kaz/e stwierdzic�, z/e te-
mat podatko� w poruszany jest fragmentarycznie, brakuje całos�ciowego
uzasadnienia obciąz/en�  podatkowych z punktu widzenia etyki katolic-
kiej.  Problem ten dotyczy nie tylko podatko� w, ale takz/e wielu innych
spraw społecznych. Moz/na mo� wic�  o daleko idącej pows�ciągliwos�ci pa-
sterzy Kos�cioła, kto� rzy w swoich opiniach odwołują się do wartos�ci uni-
wersalnych, lecz brakuje odniesienia wobec konkretnych dylemato� w lu-
dzi wierzących.  Szczego� lnie istotna byłaby ocena fiskalizmu,  ochrona
najuboz/szych w aspekcie  prorodzinnos�ci  systemu  podatkowego oraz
sposo� b postrzegania obowiązku podatkowego wobec naduz/yc�  pan� stwa
takich jak marnotrawstwo czy wydawanie s�rodko� w na niemoralne cele.
Do rzadkos�ci nalez/ą wypowiedzi o obowiązku moralnym, do tego stop-
nia, z/e tym nielicznym nadaje się znamiona pewnej sensacyjnos�ci: oto
Kos�cio� ł  kaz/e płacic�  podatki733.  Moz/na powiedziec�,  z/e przytoczony po-
wyz/ej postulat ks. Chrostowskiego, aby księz/a nie stawali się sprzymie-
rzen� cami pan� stwa w s�ciąganiu podatko� w, jest realizowany, lecz w nieco
innym ujęciu niz/  postulowane przez autora – temat podatko� w jest po
prostu niezwykle rzadko poruszany w kaznodziejstwie czy katechizacji.
Nalez/ałoby zatem poszukac� jego obecnos�ci w duszpasterstwie specjali-
stycznym, czyli kierowanym do okres� lonych grup wiernych.

733 Np. J.  Stryczek,  Strefa wolna od etosu,  w: http://wiadomosci.dziennik.pl/
opinie/artykuly/472180,ksiadz-jacek-stryczek-strefa-wolna-od-etosu.html,
wydruk z dnia 15.10.2014; B. Bartołd, Jeśli władza..., dz. cyt.
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2. Podatek jako temat duszpasterstwa przedsiębiorców

Nauczanie Kos�cioła dotyczące podatko� w, choc�  jest adresowane
do wszystkich obywateli, szczego� lnie powinno docierac�  do ludzi odpo-
wiedzialnych za kształt z/ycia gospodarczego. Dzięki przywo� dczej roli li-
dero� w biznesu firmy mogą wypracowywac� dobra, dawac� pracę i utrzy-
manie pracownikom. Od ich postawy i decyzji zalez/y,  czy daniny pu-
bliczne będą płacone, czy tez/  będzie panowała mentalnos�c� indywiduali-
styczna, kto� ra nie bierze pod uwagę sposobu oddziaływania firmy na
szeroko rozumiane otoczenie. Polem pracy z katolikami zaangaz/owany-
mi w ro� z/ne inicjatywy gospodarcze powinny byc�  duszpasterstwa spe-
cjalistyczne.

Duszpasterstwo Przedsiębiorco� w i Pracodawco� w TALENT jest
jedną z form działalnos�ci duszpasterskiej Kos�cioła katolickiego w Pol-
sce adresowaną do ludzi biznesu. Prowadzone jest przez Zgromadzenie
Księz/y Najs�więtszego Serca Jezusowego.  Księz/a  z tego zgromadzenia,
odpowiedzialni za dzieło734, wraz z wspo� łpracującymi kapłanami oraz
licznym  gronem  oso� b  s�wieckich,  organizują  rekolekcje,  konferencje
oraz regularne spotkania  tematyczne w ponad dwudziestu miastach,
odpowiadając w ten sposo� b na duchowe potrzeby przedsiębiorco� w735.
Organizatorzy szacują, z/e kaz/dego roku uczestniczy w spotkaniach kil-
kaset oso� b, kilka tysięcy pozostaje w kontakcie mailowym (newsletter),
przez  stronę  internetową  www.duszpasterstwotalent.pl  oraz  media
społecznos�ciowe. 

734 Od 2002 roku koordynatorem duszpasterstwa jest ks. Grzegorz Piątek, obec-
nie jego współpracownikiem jest ks. Paweł Leszko.

735 „Współczesne nam przekształcenia duszpasterstwa idą między innymi w kie-
runku rozwoju duszpasterstwa funkcjonalnego, ponadparafialnego. Ujawnia
ono różnicowanie się oczekiwań wiernych adresowanych w stronę Kościoła;
wiernych należących choćby do różnych środowisk zawodowych. Takie dusz-
pasterstwo z konieczności  zakłada wyraziste  zaangażowanie  laikatu,  wszak
traktuje wprost o jego sprawach”. A. Potocki, Podmiotowość i demokratyza-
cja  – paradygmaty dialogu duchownych i świeckich,  w:  Laikat i ducho-
wieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia,
red. J. Baniak, Poznań 2010, s. 226.
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Duszpasterstwo czerpie inspirację od załoz/yciela Zgromadze-
nia Księz/y Sercano� w o. Leona Jana Dehon (1843–1925), kto� ry w XIX-
wiecznej  Francji  był  prekursorem działalnos�ci  duszpasterskiej ws�ro� d
fabrykanto� w, gorliwym głosicielem społecznej mys�li Kos�cioła736. Działa-
jąc  w ubogich  robotniczych  s�rodowiskach,  doszedł  do  wniosku,  z/e
uzdrowienie  stosunko� w  społecznych  –  w opozycji  do  proponowanej
przez komunizm walki klas – wymaga prawdziwego braterstwa. Stąd
rozpoczął na szeroką skalę działalnos�c� duszpasterską ws�ro� d włas�cicieli
fabryk wło� kienniczych z okolic Saint-Quentin. 

Wyro� z/niającym się przedsiębiorcą, wspo� łpracującym z o. Deho-
nem, był Leon Harmel prowadzący w Val-des-Bois szwalnię737. Wspo� l-
nie dla około 20 tysięcy robotniko� w i przedsiębiorco� w zorganizowali
cztery pielgrzymki  do Rzymu (1885,  1887,  1899,  1891)  pod hasłem
„Francuski s�wiat pracy”.  „Dzięki tej  inicjatywie papiez/  Leon XIII  miał
okazję bezpos�rednio spotkac�  się z robotnikami i poznac�  ich problemy.
Ocenia się, z/e spotkania te dały impuls do przygotowania i ogłoszenia
przełomowej dla społecznego zaangaz/owania Kos�cioła encykliki Rerum
novarum z 1891 roku”738. S5wiadczyc� o tym moz/e takz/e gorliwos�c�  o. Le-
ona Dehona w propagowaniu papieskiej encykliki. Narzędziem ku temu
był  „Chrzes�cijan� ski  podręcznik  społeczny”739 jego  autorstwa,  kto� ry
przetłumaczony na kilkanas�cie języko� w przez następne lata słuz/ył mię-
dzy innymi formacji społecznej w seminariach duchownych740.  O. De-
hon uwaz/ał, z/e obowiązkiem kapłana jest wyjs�cie do ludu w celu na-
wiązania stosunko� w opartych na sprawiedliwos�ci i solidarnos�ci. Szcze-
go� lną odpowiedzialnos�c� spoczywa na pracodawcach – chrzes�cijan� skich

736 Por. G.  Manzoni, Leon Dehon. Człowiek o wielkim sercu, tłum. A.  Włoch,
Kraków 1991, s.  221–240.

737 Por. tamże, s.  236–247.
738 G. Piątek, Léon Harmel (1829–1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotni-

kom,  „Talent.  Biuletyn  Duszpasterstwa  Przedsiębiorców  i Pracodawców”,
2006, nr 4(21), s. 3.

739 L. Dehon, Manuel social chrétien, Paris 1894. O rozwoju tej pozycji w kolej-
nych wydaniach i jej roli por. J. Manzoni,  Leon Dehon i „Rerum novarum”,
„Dehoniana. Wydanie polskie”, 1990, nr 1(68), s. 29–30.

740 Por. P. Cerocchi, Leone Dehon i "przekształcanie świata", „Społeczeństwo”,
2005 nr 3, s. 547.
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przedsiębiorcach, dla kto� rych same inicjatywy miłosierdzia nie wystar-
czają, trzeba dojs�c� do reformy struktur741.

Dzis�  ta  misja  jest  kontynuowana  i aktualizowana,  poniewaz/
„Kos�cio� ł zawsze zobowiązany jest do badania znako� w czasu i interpre-
towania ich w s�wietle Ewangelii, tak aby w sposo� b dostosowany do kaz/ -
dego pokolenia mo� gł odpowiadac� na odwieczne pytania ludzi o sens z/y-
cia  doczesnego”  (KDK 4).  Odpowiedzią  na wyraz/ane przez przedsię-
biorco� w dylematy moralne było spotkanie, kto� re odbyło się 12 grudnia
1999 roku w Wyz/szym Seminarium Misyjnym Księz/y Sercano� w w Stad-
nikach  (gmina  Dobczyce  w Małopolsce)  i zgromadziło  kilkunastu
przedsiębiorco� w. Ta nowa forma duszpasterska miała pomo� c ludziom
biznesu w wypełnianiu przesłania Jana Pawła II wypowiedzianego pod-
czas homilii w Legnicy: „Zwracam się tu przede wszystkim do tych bra-
ci w Chrystusie, kto� rzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwodzic�  wizji
szybkiego zysku kosztem innych. Strzez/cie się wszelkich pokus wyzy-
sku. W przeciwnym razie kaz/de dzielenie eucharystycznego Chleba sta-
nie się  dla was wyrzutem i oskarz/eniem”742.  Kilka lat  po� z�niej  papiez/
podkres� lił rolę tego dzieła: „Doniosłym i jednoczes�nie nowym kierun-
kiem Waszego apostolatu i zaangaz/owania się Zgromadzenia – wyrasta-
jącym z inspiracji Ojca Dehona i jego osobistego zaangaz/owania spo-
łecznego – jest  niedawno zainicjowane duszpasterstwo przedsiębior-
co� w i pracodawco� w. Jego celem jest duchowa i społeczna formacja tych,
kto� rzy tworzą nowe miejsca pracy, oraz troska, aby podejmowana przez
nich działalnos�c�  gospodarcza była zgodna z wymogami ewangelicznej
miłos�ci i sprawiedliwos�ci społecznej”743.

741 A. Tessarolo, Zaangażowanie społeczne ojca Dehona i jego duchowość, „De-
honiana. Wydanie polskie”, 1990, nr 1(68), s. 185–186.

742 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na dawnym radziec-
kim lotnisku wojskowym, Legnica 2 czerwca 1997 r., w: Jan Paweł II,  Piel-
grzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, red. J. Poniewierski, Kraków
2005, s. 896.

743 Jan Paweł II, List Ojca Świętego do księży sercanów z okazji jubileuszu 75-
lecia obecności Zgromadzenia w Polsce, 2 sierpnia 2003 r., w:  Uwierzyli-
śmy  Miłości.  75  lat  obecności  Zgromadzenia  Księży  Sercanów  w Polsce
1928–2003, red. G. Pisarek, Kraków 2004, s. 12.

293



Adresatami,  do  kto� rych  skierowana  jest  działalnos�c�  Duszpa-
sterstwa TALENT, są przede wszystkim włas�ciciele małych i s�rednich
przedsiębiorstw,  menedz/erowie  odpowiedzialni  za  działalnos�c�  firm,
osoby mające bezpos�redni wpływ na zatrudnionych. Są to zatem ci, kto� -
rzy decydują o pracy innych, o kierunkach rozwoju firm i sposobach
działalnos�ci.  W przypadku  włas�cicieli  dochodzi  do  głosu  ro� wniez/
aspekt posiadania znacznego majątku. Zazwyczaj są to osoby decydują-
ce o funkcjonowaniu przedsiębiorstw,  mające wpływ na postawy in-
nych, z inicjatywą i wykształceniem, co uprawnia do postrzegania sie-
bie  jako  oso� b  odpowiedzialnych  za  kształt  systemu  gospodarczego
i społecznego. Duszpasterstwo „skierowane jest do grupy ludzi, kto� rzy
po zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce rozpoczęli prowadze-
nie własnych firm. Ws�ro� d nich jest bardzo wielu katoliko� w, kto� rzy trak-
tują zaangaz/owanie w przedsiębiorczos�c�  jako rozwinięcie Boz/ego daru
i wypełnienie Jego przykazania, by czynic� sobie ziemię poddaną”744.

Dokonując charakterystyki uczestniko� w spotkan�  od strony reli-
gijnej, nalez/y podkres� lic�, z/e w większos�ci są to katolicy s�wiadomi swo-
jej wiary, chcący z/yc� nią na co dzien� . W z/yciu zawodowym dos�wiadczają
wielu dylemato� w moralnych, poszukują takich sposobo� w prowadzenia
działalnos�ci, by nie wiązały się one z wyrzutami sumienia. Napięcia te
dotyczą kilku obszaro� w: względem pan� stwa (tu pojawia się m.in. temat
podatko� w i składek społecznych, ale takz/e przetargo� w), pracowniko� w
(sprawiedliwe  wynagradzanie,  motywowanie,  premie,  upomnienia,
zwalnianie), kliento� w (etyka reklamy, relacja cena-jakos�c�)  czy kontra-
hento� w  (nieuczciwa  konkurencja).  W tym  obszarze  duszpasterstwo
czerpie z dziedzictwa katolickiej nauki społecznej, by znajdowac� odpo-
wiedzi na pytania dotyczące etyki w biznesie.

Drugim obszarem działalnos�ci duszpasterskiej jest rozwo� j z/y-
cia duchowego. Teoretyczne rozwaz/ania dotyczące moralnos�ci są waz/ -
ne, jednak ich rolą jest umacnianie duchowos�ci  przedsiębiorcy. Zada-
niem duszpasterstwa jest prowadzic�  ludzi do głębszej relacji z Bogiem

744 R.  Krupa,  Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców. Zamierzenia,
cele, realizacja, „Talent. Biuletyn Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Praco-
dawców”, 2001, nr 1(1), s. 2.
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poprzez  sakramenty  s�więte,  modlitwę  czy  pogłębioną lekturę Pisma
S5więtego.  Rolą  duszpasterzy  jest  takz/e  kierownictwo  duchowe  tych
przedsiębiorco� w, kto� rzy potrzebują takiej formy wsparcia. 

Duszpasterstwo Przedsiębiorco� w i Pracodawco� w TALENT jest
otwarte dla kaz/dego zainteresowanego,  nie  wiąz/e  się  z z/adną formą
członkostwa. Niemniej uczestnicy tworzą nieformalne s�rodowisko oso� b
zjednoczonych woko� ł wspo� lnego dzieła. Moz/na zatem mo� wic�  o wierze
przez/ywanej we wspo� lnocie oso� b. Podobny status społeczny oraz po-
dobne dylematy i problemy ułatwiają interakcję. Dla wielu oso� b wła-
s�nie wymiar wspo� lnoty ma istotne znaczenie dla rozwoju wiary, poma-
ga czerpac� ze s�wiadectw innych, a niekiedy ma odzwierciedlenie w bez-
pos�rednich formach wsparcia i wzajemnej pomocy. 

Podstawową  formą działalnos�ci  duszpasterstwa są  Spotkania
z Talentem odbywające się w kilkunastu miastach Polski745, przy para-
fiach,  wspo� lnotach zakonnych lub innych os�rodkach duszpasterskich.
Odbywają się co miesiąc, trwają ok. 3 godzin, w programie jest zawsze
Msza S5więta, prelekcja prowadzącego oraz dyskusja uczestniko� w. Kaz/ -
de spotkanie posiada swo� j temat, kto� ry jest elementem rocznego planu
formacyjnego. W 2017 roku tytuł programu brzmi: „BOGActwo przed-
siębiorcy. Dla ziemi i dla nieba”. W latach poprzednich podejmowano te-
maty: „Reewolucja lidera” (2016 r.), „JP2 dla biznesu” (2015 r.), „Efek-
tywne zarządzanie przez wiarę” (2014 r.).  Tematy opracowywane są
przez duszpasterzy we wspo� łpracy z osobami s�wieckimi, tres�c� spotkania
jest udostępniona na stronie programu www.bogactwoprzedsiebiorcy-
.pl. Waz/nymi spotkaniami z punktu widzenia rozwoju z/ycia duchowego
przedsiębiorco� w są rekolekcje wielkopostne, w 2017 roku odbyły się w
3 os�rodkach (Gro� dek nad Dunajcem, Krako� w, Kazimierz Dolny), podjęte
zostały tematy: „Między piekłem a niebem – rekolekcje o pieniądzach”,
„Modlitwa lidera” oraz „Pomys�lnos�c�  ewangeliczna – poko� j, rados�c�, do-
bra materialne”. Poruszaną tematykę moz/na stres�cic�  w pojęciu „ducho-
wos�c� przedsiębiorcy”. 

745 W czerwcu 2017 spotkania odbyły się w 26 miejscach. Aktualne lokalizacje
i terminy dostępne są na stronie www.bogactwoprzedsiebiorcy.pl/terminy/.
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Nauczanie Kos�cioła odnoszące się do przedsiębiorco� w jest za-
warte  w szeregu  dokumento� w,  z kto� rych  trzeba  wymienic�  przede
wszystkim Konstytucję o Kos�ciele w s�wiecie wspo� łczesnym „Gaudium
et spes” Soboru Watykan� skiego II,  encykliki  społeczne Jana Pawła II,
w szczego� lnos�ci „Laborem exercens” o godnos�ci pracy ludzkiej, a takz/e
adhortację  „Christifideles  laici”,  kto� ra  podkres� la  rolę  oso� b  s�wieckich.
Pewną trudnos�cią jest rozproszenie tres�ci, co powoduje z/e osoby odpo-
wiedzialne za duszpasterstwo przedsiębiorco� w wezwane są do wnikli-
wych studio� w nad nauczaniem społecznym Kos�cioła, aby wiernie je od-
czytywac�  w konteks�cie  aktualnych dylemato� w polskich  przedsiębior-
co� w.  Taką pro� bą  zebrania  i przekazania  istotnych tres�ci  jest  wydany
w 2012 roku dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lide-
ra biznesu. Refleksja”. Jest to jak dotąd jedyny dokument Stolicy Apo-
stolskiej  skierowany  wprost  do  tej  grupy  oso� b,  ukazujący  ich  rolę
w s�wiecie i w Kos�ciele. Autorzy dokumentu przypominają, z/e Magiste-
rium Kos�cioła nie oferuje gotowych rozwiązan�  technicznych lub modeli
do  zaprezentowania,  jednak  rozwiązywanie  kwestii  społecznych  po-
winno byc� zakorzenione w Ewangelii.

Fakt,  z/e  w powstaniu dokumentu istotną rolę odegrali  ludzie
s�wieccy, praktycy biznesu, jest widoczny w tres�ci. Moz/na powiedziec�, z/e
w sposo� b najpełniejszy ze wszystkich dotychczasowych dokumento� w
definiuje, czym jest powołanie przedsiębiorcy. Przestrzega przed zjawi-
skami negatywnymi,  pokusami wspo� łczesnego s�wiata,  ws�ro� d kto� rych
niespo� jnos�c� pomiędzy wyznawaną wiarą a z/yciem codziennym jest naj-
większym  zagroz/eniem.  Inspiruje  poprzez  ukazanie  lidera  biznesu
spo� jnego wewnętrznie,  kto� ry poprzez s�wiadectwo staje się promoto-
rem dobra w swoim s�rodowisku. To dzięki ludziom sumienia, aktyw-
nym i kreatywnym w podejmowanej  przez  siebie  działalnos�ci,  moz/e
dojs�c�  do  przezwycięz/enia  negatywnych  zjawisk  we  wspo� łczesnym
s�wiecie. Na szczego� lne podkres� lenie zasługuje perspektywa personali-
styczna dokumentu. Lider biznesu w ocenie swojej działalnos�ci powi-
nien przede wszystkim zwracac� uwagę na godnos�c� drugiego człowieka,
konsekwencje dla innych oso� b, a takz/e na samego siebie.
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Wydaje  się,  z/e  kluczem do zrozumienia  powołania  przedsię-
biorcy jest ujęcie z perspektywy wiary pojęcia własnos�ci. Bo� g przekazuje
człowiekowi w zarząd stworzony przez siebie s�wiat,  czyni go swoim
wspo� łpracownikiem. Taki jest sens zawarty w opisie stworzenia s�wiata
(Rdz  1,28n)  oraz  w przypowies�ci  o talentach  (Mt  25,14).  Tak  więc
przedsiębiorca nie powinien uwaz/ac� siebie za włas�ciciela, lecz zarządcę
Boz/ego majątku. Przyjęcie takiej postawy uwalnia od pychy i egoizmu
posiadacza, kto� rego majątek zamyka na sprawy Boz/e i drugiego czło-
wieka (np. przypowies�c�  o bogaczu i Łazarzu, Łk 16,19n). Spojrzenie to
w znacznym  stopniu  rozwiązuje  dylemat  wierzącego  przedsiębiorcy
dotyczący posiadania do� br  (bycia bogatym).  S5wiadczy o tym choc�by
J.-Robert Ouimet,  kanadyjski przedsiębiorca, autor ksiąz/ki  o wymow-
nym tytule „Wszystko zostało wam powierzone...”. Jako młody człowiek
odziedziczył rodzinną firmę z branz/y spoz/ywczej, zatrudniającą kilka-
set  oso� b.  To  spowodowało  w nim  swoistego  rodzaju  poczucie  winy
z powodu uprzywilejowanej pozycji majątkowej oraz ze względu na po-
siadaną nad pracownikami władzę. Jako człowiek głębokiej wiary i du-
z/ej gorliwos�ci religijnej postanowił dosłownie potraktowac� słowa Jezu-
sa skierowane do bogatego młodzien� ca: „Jes� li chcesz byc� doskonały, idz� ,
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”
(Mt 19,21). Uzyskane pieniądze chciał przekazac� Matce Teresie z Kalku-
ty na prowadzone przez nią dzieła. Zanim to uczynił, spotkał się z nią
na osobistej rozmowie. Matka Teresa powiedziała mu jednak cos� , czego
się nie spodziewał. Stwierdziła, z/e nie moz/e sprzedac�  firmy, poniewaz/
ona nie jest jego własnos�cią, została mu jedynie powierzona. Jego zada-
niem jest zarządzac�  nią jak najlepiej, dawac�  utrzymanie i dobrą pracę
swoim  pracownikom,  zdrowe  produkty  spoz/ywcze  swoim  klientom.
Mo� wiąc szerzej, wezwała go do przemieniania s�wiata swoją pracą oraz
ewangelizacji poprzez s�wiadectwo z/ycia746. 

Powołanie  do  przedsiębiorczos�ci  stanowi  więc  „autentyczne
ludzkie  i chrzes�cijan� skie  wezwanie,  kto� rego  waga  w z/yciu  Kos�cioła

746 Por. J.-R. Ouimet, „Wszystko zostało wam powierzone...”. Rozmowy z Yves
Semen, tłum. A. Graboń, M. Panz, Kraków 2010, s. 13–19.
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i s�wiatowej gospodarce jest nie do przecenienia”747. Jego realizacja za-
kłada respektowanie fundamentalnych zasad, na kto� rych oparte jest z/ycie
społeczne i gospodarcze, takich jak poszanowanie godnos�ci człowieka
oraz troska o dobro wspo� lne. Znaczna częs�c� wspomnianego dokumentu
pos�więcona jest  sposobom realizacji  tych wartos�ci  we wspo� łczesnym
s�wiecie, między innymi sformułowanych zostało szes�c� praktycznych za-
sad biznesu. Ponadto autorzy dokumentu dają wytyczne odnoszące się
do postawy s�wiadectwa, czyli zamiany aspiracji w czyny. Warto zwro� cic�
uwagę, z/e uz/ywanemu okres�leniu lider biznesu (business leader) nada-
wane jest takz/e znaczenie ewangelizacyjne: to ktos� , kto przewodzi nie
tylko w biznesie, ale dzięki jednos�ci wiary i działania, przewodzi innym
w wierze.  W ten  sposo� b  s�wiat  biznesu  został  uznany  za  szczego� lne
miejsce głoszenia Chrystusa, gdzie wobec wspo� łczesnych zagroz/en�  kul-
tu pieniądza, egoizmu, zysku za wszelką cenę jest to dla oso� b s�wieckich
zadanie  szczego� lnie  odpowiedzialne.  To  włas�nie  dzięki  ich  postawie,
w s�rodowiskach, gdzie głos duchownych jest niesłyszany, oni stają się
najwaz/niejszymi głosicielami Ewangelii.

Duszpasterstwo ma prowadzic�  katoliko� w,  kto� rzy są aktywnie
zaangaz/owani w prowadzenie działalnos�ci  gospodarczej,  nie tylko do
dojrzałos�ci duchowej, ale takz/e społecznej w odniesieniu do obowiąz-
ko� w wobec pan� stwa. Problemy podatkowe wielokrotnie są przywoły-
wane przez przedsiębiorco� w w dyskusjach, wyłącznie tej tematyce po-
s�więconych było tez/  kilka spotkan� . 

Dnia 9 paz�dziernika 2014 r. odbyła się konferencja „Moralnos�c�
podatkowa 2240”748 zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Katedrę Teologii ZPycia
oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorco� w i Pracodawco� w TALENT. Patro-
nował jej J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.
Celem konferencji było spojrzenie na praktyczne aspekty relacji przed-

747 Papieska Rada Iustitia et Pax,  Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków
2012, pkt. 6, s. 14.

748 Nagrania audio referatów dostępne są na stronie www.duszpasterstwotalent.pl/
konferencja-moralnosc-podatkowa/.
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siębiorca-pan� stwo w konteks�cie podatko� w oraz analiza z perspektywy
moralnos�ci chrzes�cijan� skiej.

Dr  hab.  Feliks  Grądalski  w referacie  „Moralnos�c�  podatkowa”
zwro� cił uwagę na relację między pan� stwem o obywatelem. Braki w mo-
ralnos�ci  podatkowej  są  skutkiem  niedostatecznej  legitymizacji,  czyli
uzasadnienia podatko�w. Wina lez/y przede wszystkim po stronie pan� stwa,
kto� re stale zmniejsza efektywnos�c� opodatkowania, a powinno dąz/yc� do
szerszego stosowania zasady ekwiwalencji.  W referacie „Demokracja,
podatki  i konsumpcjonizm”  dr hab.  Joanna  Mysona  Byrska  zwro� ciła
uwagę na wewnętrzną dynamikę demokracji oraz procesy deformujące
ją. W konteks�cie podatko� w wyjas�niała, dlaczego nawet oczywiste po-
stulaty reform, w praktyce są bardzo trudne do przeprowadzenia. Wy-
kład odnoszący się do dylemato� w moralnych człowieka wierzącego pt.
„Posłuszen� stwo czy opo� r? Postawa chrzes�cijanina wobec naduz/yc�  wła-
dzy podatkowej” wygłosił ks. dr Marek Les�niak. Prospołeczną postawę
biskupa Cyru Teodoreta przedstawił patrolog ks.  dr hab.  Jan ZP elazny.
Moralnos�c�  podatkową z socjologicznego punktu widzenia omo� wił ks.
Janusz Burkat SCJ. Autor niniejszej rozprawy zwro� cił uwagę na percep-
cję  obowiązku  podatkowego  w sumieniu  w referacie  pt.:  „Spowiedz�
i kierownictwo duchowe oszusto� w podatkowych”.

Temat dotyczący kształtowania moralnos�ci podatkowej był tak-
z/e  podniesiony  podczas  konferencji  „Chrzes�cijan� stwo  a ekonomia”
(Krako� w,  23 i 24 kwietnia 2015 r.)  organizowanej przez Duszpaster-
stwo  TALENT,  Polskie  Towarzystwo  Ekonomiczne  oraz  Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie749.

W cyklu comiesięcznych Spotkan�  z Talentem w styczniu 2016
roku  podjęty  został  temat  podatko� w  w konteks�cie  trudnej  sytuacji
przedsiębiorcy: „Konflikt wartos�ci w praktyce. Wartos�ci czy finansowe
przetrwanie?”. We wprowadzeniu do tematu autorzy wyznaczyli kieru-
nek refleksji:  „Kaz/dy z przedsiębiorco� w codziennie musi podejmowac�
waz/ne decyzje. Niekto� re z nich są szczego� lnie trudne, poniewaz/  dotyczą

749 Por. Chrześcijaństwo a ekonomia. Materiały międzynarodowej konferencji
naukowej, Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r., red. A. Pollok, Kraków 2015,
s. 39–40.
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wyboru pomiędzy kalkulacją  ekonomiczną a wymaganiami  wiary.  Za
przykład posłuz/y sprawa podatko� w i napięcia pomiędzy ponoszonymi
przez firmę kosztami a zobowiązaniami wobec pan� stwa. Czy samo pra-
wo wystarczy? Jezus Chrystus rozszerza perspektywę spojrzenia i kaz/e
w naszych decyzjach uwzględnic�  relację wobec Boga”750. Celem spotka-
nia było spojrzenie na obowiązek podatkowy z perspektywy wiary, kto� -
ra przekracza ziemską kalkulację zysku i straty, rozszerzając ją o trud-
niej uchwytne zasługi dla Kro� lestwa Boz/ego.

Temat podatko� w podnoszony był takz/e podczas konferencji or-
ganizowanych przez grupę przedsiębiorco� w skupionych woko� ł inicjaty-
wy  „Wiara  w biznesie”.  Podczas  „Chrzes�cijan� skiego  Forum  Przedsię-
biorczos�ci” (Warszawa, 9–10 grudnia 2016 r.)751 jeden z paneli zatytu-
łowany był „Podatki – wro� g przedsiębiorcy czy przyjaciel  wspo� lnego
dobra?”.  Zaproszonymi  prelegentami  byli  prof.  Witold  Modzelewski
oraz dr hab. Feliks Grądalski.

3. Świadectwo świeckich w propagowaniu 

odpowiedzialności podatkowej

Misją Kos�cioła jest  formacja sumien�  ludzi wierzących.  Waz/ną
rolę spełniają ci, kto� rym została powierzona misja nauczycielska, wy-
mienic�  nalez/y  przede wszystkim duszpasterzy,  katecheto� w,  teologo� w.
To w gło� wnej mierze od nich zalez/y, w jaki sposo� b będzie przebiegała
percepcja oficjalnego nauczania Magisterium Kos�cioła. Dzięki ich posłu-
dze nauczanie to moz/e trafiac�  do konkretnych ludzi, będących w okre-
s�lonej sytuacji  społeczno-politycznej.  „Ta perspektywa – od Kos�cioła,
kto� ry odczytuje i głosi Ewangelię, nakłaniając członko� w danego społe-
czen� stwa,  jego grupy,  instytucje  i całe narody,  by realizowały  zasady

750 Konflikt wartości w praktyce. Wartości czy finansowe przetrwanie? Mate-
riały  formacyjne  Duszpasterstwa  Przedsiębiorców  i Pracodawców  TA-
LENT, styczeń 2016,  http://reewolucja.pl/wp-content/uploads/2016/01/01_
reewolucja.pdf, wydruk z dnia 8.022017, s. 1.

751 Program konferencji www.forum.wiarawbiznesie.pl.
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chrzes�cijan� skie,  ku tym,  kto� rzy  słuchając  nauczania  Kos�cioła  chcą  je
urzeczywistniac�  –  okres� la  po dzien�  dzisiejszy sposo� b,  w jaki  Kos�cio� ł
chce  wspo� łtworzyc�  prawdziwie  ludzką  cywilizację”752.  Nalez/y  jednak
stwierdzic�, z/e ten prosty model relacji między urzędem nauczycielskim
Kos�cioła a s�wieckimi w dziedzinie gospodarki  napotyka na powaz/ne
ograniczenia. Jest nim znaczny stopien�  złoz/onos�ci sytuacji, co powodu-
je,  z/e  niemoz/ liwe  jest  wskazanie  łatwych  i prostych  rozwiązan� .  Byc�
moz/e to włas�nie ta trudnos�c�, polegająca na niedostatecznej znajomos�ci
zagadnienia – w tym przypadku wieloaspektowos�ci systemu podatko-
wego – w znacznym stopniu decyduje o niechęci Kos�cioła do zajmowa-
nia wyrazistego stanowiska.

Udzielenie bardziej adekwatnych odpowiedzi na dylematy mo-
ralne w szybko zmieniającej się rzeczywistos�ci społecznej będzie moz/li-
we dzięki wspo� lnej refleksji ze s�wieckimi, mającej na celu kompetentne
rozpoznanie sytuacji i spojrzenie na nią w s�wietle wartos�ci. Do tego po-
trzebna jest szeroka wspo� łpraca i płaszczyzna dialogu tych, kto� rzy po-
siadają fachową wiedzę w dziedzinie ekonomii i problematyki społecz-
nej, a tymi, kto� rzy podejmują trud pogłębionej refleksji etycznej. Taki
sposo� b postępowania jest zgodny ze wskazaniem udzielonym przez pa-
piez/a  Pawła VI:  „zadaniem wspo� lnot  chrzes�cijan� skich  jest  rozpoznac�
z pomocą Ducha S5więtego – w jednos�ci ze swymi biskupami, w dialogu
z innymi brac�mi chrzes�cijanami oraz ze wszystkimi ludz�mi dobrej woli
– jakie nalez/y wybrac�  metody i jakie podjąc�  zadania, by dokonac�  ko-
niecznych, a często bardzo pilnych przemian społecznych, politycznych
i ekonomicznych” (OA 4).

Istotnym  aspektem  powołania  s�wieckich  jest  podejmowanie
konkretnych działan� , mających na celu przeprowadzenie zmian. Zrozu-
mienie  sposobu  oddziaływania  Kos�cioła  na  rzeczywistos�c�  społeczną
pozwala lepiej ukierunkowac� podejmowane wysiłki. Jest to bowiem od-
działywanie pos�rednie i nawet wydanie najwspanialszych dokumento� w
nie zmienia s�wiata i nie rozwiązuje nabrzmiałych problemo� w społecz-
nych. Potrzebni są zaro� wno chrzes�cijanie, jak i wszyscy ludzie dobrej
woli, kto� rzy zauwaz/ą głębokie przesłanie tego nauczania i postanowią

752 F. Kampka, Antropologiczne…, dz. cyt., s. 79.
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wcielac�  je w z/ycie. Chodzi zatem o taką postawę, kto� ra przemienia rze-
czywistos�c�. Jest to obowiązek moralny kaz/dego chrzes�cijanina, o czym
przypomniał Jan Paweł II:  „Aby oz/ywiac�  duchem chrzes�cijan� skim do-
czesną rzeczywistos�c� słuz/ąc – jak zostało powiedziane – osobie i społe-
czen� stwu, s�wieccy nie mogą rezygnowac�  z udziału w «polityce», czyli
w ro� z/nego rodzaju działalnos�ci gospodarczej, społecznej i prawodawczej,
kto� ra w sposo� b organiczny słuz/y wzrastaniu wspo� lnego dobra; Ojcowie
synodalni stwierdzali wielokrotnie, z/e prawo i obowiązek uczestnicze-
nia w polityce dotyczy wszystkich i kaz/dego; formy tego udziału, płasz-
czyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialnos�c� mogą byc�
bardzo ro� z/ne i wzajemnie się uzupełniac�” (CL 42). 

Z obowiązku udziału w szeroko rozumianym z/yciu politycznym
wspo� lnoty nie moz/na się zwolnic�,  chrzes�cijanin nie moz/e uciekac�  od
odpowiedzialnos�ci za sprawy publiczne: „Ani oskarz/enia o karierowi-
czostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, kto� re nierzadko są kiero-
wane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, kla-
sy panującej czy partii politycznej, ani dos�c�  rozpowszechniony pogląd,
z/e  polityka musi  byc�  terenem moralnego zagroz/enia,  bynajmniej  nie
usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecnos�ci chrzes�cijan w sprawach
publicznych” (CL 42). Podobne zdanie wyraził papiez/  Franciszek, jasno
wyraz/ając przekonanie, z/e katolik nie moz/e unikac� trudnych spraw spo-
łecznych: „Nikt z nas nie moz/e powiedziec�: «Ja w to nie wchodzę, to oni
rządzą...».  Alez/  nie,  odpowiadam  za  to  jak  rządzą,  i  muszę  uczynic�
wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpeł-
niej uczestniczyc�  w z/yciu politycznym. Polityka – mo� wi nauka społecz-
na Kos�cioła  –  jest  jedną z najwznios�lejszych  form miłos�ci,  gdyz/  jest
słuz/bą dobru wspo� lnemu. Nie mogę umyc� rąk. Wszyscy musimy cos�  dac�
z siebie”753. Uczestnictwo w z/yciu politycznym jest dla s�wieckich katoli-
ko� w udziałem we władzy, kto� rej z�ro� dło rozpoznają w Jezusie Chrystu-
sie – „Kro� lu kro� lo� w i Panu pano� w” (Ap 9,16). „Partycypują oni zatem

753 Franciszek,  Dobry katolik miesza się do polityki, w: http://www.pch24.pl/
papiez-franciszek--dobry-katolik-miesza-sie-do-polityki,17760,i.html,  wydruk
z dnia 11.02.2017.
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w realizacji tegoz/  powołania, kto� re poprzez udział we władzy kro� lewskiej
Chrystusa wyraz/a się w budowaniu Kro� lestwa Boz/ego juz/  tu na ziemi”754. 

Wspo� łczes�nie podstawowym i gło� wnym instrumentem zmiany
jest  system demokratyczny.  Demokracja  jest  formą  rządo� w  politycz-
nych, a prawo stanowione funkcjonuje jako narzędzie do efektywnej
realizacji zadan�  pan� stwa755. „Kiedy obywatele uwaz/ają, z/e prawa podat-
kowe  wymagają  udoskonalenia,  rozwiązaniem  nie  jest  bynajmniej
uchylanie się od obowiązku płacenia podatko� w, lecz przeprowadzona
na drodze demokratycznej reforma systemu podatkowego”756.

Trzeba pamiętac�,  z/e  demokracja wielokrotnie nie spełnia po-
kładanych w niej nadziei, uwaz/ana jest za system zawłaszczony przez
partie polityczne, nieskuteczny, a niekiedy nawet niebezpieczny, gdy zo-
staje pozbawiona wartos�ci. W dobitny sposo� b podkres� lił to Jan Paweł II
w słowach, z/e „demokracja bez wartos�ci łatwo się przemienia w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm” (CA 46). Truizmem jest stwierdzenie,
z/e niezadowolenie z kształtu systemu podatkowego jest powszechne.
Nie jest jednak łatwo odpowiedziec�, w jakim kierunku powinny zmie-
rzac�  zmiany. Dyskusje na temat reform odbywają się na płaszczyz�nie
emocji,  brakuje  przesłanek  merytorycznych,  a odwoływanie  się  do
„sprawiedliwos�ci” jako argumentu bardziej naraz/a ją na utratę znacze-
nia niz/  jest  wyrazem rzeczywistego odwołania się do wartos�ci.  Opo� r
przed zmianami ma takz/e podłoz/e psychologiczne, poniewaz/  człowiek
boi się tego, co nowe, tym bardziej przeraz/ają go propozycje głębokich
zmian. Znane jest powiedzenie, z/e „dobry podatek, to stary podatek”757.
Niechęc�  potęguje  dyskusja polityko� w „chaotyczna,  go� rnolotna,  często
niespo� jna merytorycznie. Koncentruje się ona w zasadzie na stawkach

754 M. Stasiak, Udział katolika w polityce, w: Prawość i godność..., dz. cyt., s. 241.
755 Por. J. Mysona Byrska, Etyczne aspekty demokracji, Kraków 2012, s. 28.
756 J.  Höffner,  Chrześcijańska...,  dz. cyt., s.  258; por. A.  Dylus,  XI. Płać podat-

ki..., dz. cyt., s. 64.
757 Podatek funkcjonujący od lat bogaty jest w literaturę przedmiotu, znane są

jego interpretacje oraz wyroki sądów. Choć może mieć wiele innych wad, jego
zaletą jest to, że nikogo nie zaskakuje. Realizuje w ten sposób zasadę pewności.
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podatkowych z pominięciem kontekstu społecznego, ignorowaniem do-
bra wspo� lnego i długoterminowych perspektyw rozwoju gospodarki”758.

Nieskutecznos�ci  systemu  demokratycznego  nalez/ałoby  przyj-
rzec�  się na innej płaszczyz�nie.  Chodzi o aktywnos�c�  obywateli,  kto� rzy
powinni miec�  poczucie, z/e są zobowiązani do troski o dobro wspo� lne.
„Postawa zakładana przez demokratyczny porządek i pozytywnie na
niego wpływająca to postawa obywatelska”759,  inne postawy przyczy-
niają się do jej deformacji, niestabilnos�ci i nieefektywnos�ci. „Wspo� łcze-
s�nie zauwaz/a się stosunkowo wysoki wzrost «biernos�ci» i «obojętnos�ci
politycznej»  wyraz/ającej  się  niepodejmowaniem  prawa  wyborczego
i osłabieniem związku zachodzącego między wyborcami a partiami”760.
Odnosi się to zaro� wno do frekwencji wyborczej, kto� ra w wyborach par-
lamentarnych po roku 1990 nie przekroczyła nigdy 55%. W tym wzglę-
dzie głos Kos�cioła jest wyraz�ny i bardzo jednoznaczny: kaz/dy z obywa-
teli  „ma s�cisły  obowiązek moralny uczestnictwa w wyborach.  To jest
wymo� g pan� stwa demokratycznego czyli takz/e obowiązek obywatelski,
kto� ry przekłada się na obowiązek sumienia”761. Jeszcze powaz/niejszym
problemem, a jednoczes�nie mniej zauwaz/alnym, jest czynne zaangaz/o-
wanie w organizacjach politycznych i społecznych. Z badan�  CBOS wyni-
ka, z/e w 2014 r.  „Blisko co piąty badany (19%, wzrost o 3 punkty pro-
centowe w stosunku do roku 2011) przyznaje,  z/e w ciągu dwunastu
miesięcy poprzedzających badanie pos�więcił swo� j wolny czas na dobro-
wolną i nieodpłatną pracę w jakiejs�  organizacji pozarządowej (stowa-
rzyszeniu, fundacji), instytucji Kos�cioła czy innej organizacji”762. Wydaje
się, z/e w tym obszarze widac� pozytywny wpływ nauczania Kos�cioła, po-
niewaz/  „Analizy  wielozmiennowe  wykazały,  iz/  społeczna  aktywnos�c�
758 D. Dańkowski, Podatki..., dz. cyt., s. 72.
759 Tamże, s. 141.
760 A. Zwoliński, Dylematy demokracji, Kraków 2010, s. 142.
761 Uczciwość i kompetencja. Z ks. biskupem Tadeuszem Pieronkiem, rektorem

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie rozmawia ks. Robert Nęcek,
w: R.  Nęcek, Rozmowy wcale nie przypadkowe, Kraków 2001, s. 82. Por.
KKK 2240.

762 CBOS, Aktywność  społeczna  Polaków.  Komunikat  z badań  60/2014,  w:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_060_14.PDF,  wydruk  z dnia
22.02.2017, s. 7.
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Polako� w  w ramach organizacji  obywatelskich  i innych instytucji  jest
zro� z/nicowana przede wszystkim w zalez/nos�ci od udziału w praktykach
religijnych. Najczęs�ciej pos�więcanie czasu na tego typu działalnos�c�  de-
klarują badani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w ty-
godniu (45%). Nieco rzadziej angaz/ują się w taką działalnos�c�  respon-
denci biorący udział w praktykach religijnych raz w tygodniu (24%),
natomiast najmniej zaangaz/owani są badani praktykujący nieregular-
nie, sporadycznie lub w ogo� le nie uczestniczący w praktykach religijnych”763.

Duz/ym  uproszczeniem  jest  przekonanie  obywateli,  z/e  samo
głosowanie w demokracji wpłynie na kształt systemu gospodarczego.
„Troska o dobro wspo� lne lub bezpos�rednia walka o władzę nie dokonu-
ją  się  w pojedynkę,  lecz  są  efektami  solidarnego  wspo� łdziałania”764.
Kongregacja  Nauki  Wiary  przypomina,  z/e  „z/ycie  w demokratycznym
systemie politycznym nie mogłoby się pomys�lnie rozwijac�  bez aktyw-
nego, odpowiedzialnego i ofiarnego uczestnictwa wszystkich”765,  choc�
jego formy i płaszczyzny, na kto� rych się dokonuje, będą zro� z/nicowane.
Stąd konieczne jest osobiste zaangaz/owanie chrzes�cijan, by przez swoje
zaangaz/owanie wpływali na losy Ojczyzny. Wynika ono z przekonania,
z/e poprzez Boz/e  Objawienie została im przekazana misja budowania
w s�wiecie  Kro� lestwa  Boz/ego.  „Pragnienie  szczęs� liwej  przyszłos�ci,
wzmacniane dodatkowo łaskami sakramentalnymi, jest w swojej istocie
doniosłym impulsem ku przebudowie s�wiata  s�cis� le  według wskazan�
nauki Boz/ej”766. Kształtowanie struktur społecznych według Boz/ej na-
uki staje się dla człowieka przedsmakiem rzeczywistos�ci Kro� lestwa Bo-
z/ego, kto� re ujawni się na kon� cu czasu. W wymiarze ziemskim wspo� lne
działanie otwiera na drugiego człowieka, sprzyja budowaniu więzi oraz
zwiększa skutecznos�c� podejmowanych inicjatyw.

763 Tamże.
764 J. Szulist, Aktywizm polityczny naczelnym postulatem społecznego naucza-

nia Kościoła, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2014, tom V, nr 4, s. 28.
765 Kongregacja Nauki Wiary,  Nota doktrynalna o niektórych aspektach dzia-

łalności i postępowania katolików w życiu politycznym, „L'Osservatore Ro-
mano”, 2003, nr 2(250), s. 49.

766 J. Szulist, Aktywizm..., dz. cyt., s. 29.
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Niewielkie zaangaz/owanie na rzecz dobra wspo� lnego ułatwia
zadanie tym, kto� rzy w sposo� b zorganizowany walczą o swoje interesy,
znacznie łatwiej jest im cos�  „ugrac�” wobec milczącej większos�ci. W dzi-
siejszych czasach autentyczna demokracja jest s�miertelnie zagroz/ona,
poniewaz/  oddawana jest „na łaskę mniejszos�ci, w kto� rych związek mię-
dzy kompetencją i wiarygodnos�cią etyczną jest co najmniej proble-
matyczny, mniejszos�ci, kto� re są zarazem bardzo potęz/ne i wyjątkowo
nieodpowiedzialne”767. Prowadzi to do jeszcze większej biernos�ci oby-
wateli, kto� rzy mają poczucie bezsilnos�ci, izolacji, nie utoz/samiają się ze
społecznos�cią768. Nie widzą sensu osobistego zaangaz/owania, poniewaz/
nie są w stanie wystąpic�  przeciwko „grupie trzymającej władzę”. Tłu-
maczy to zjawisko istnienia w przestrzeni publicznej rozwiązan� , na kto� -
re nie godzi się większos�c�. Dlatego pilną potrzebą jest aktywny udział
chrzes�cijan  w związkach  zawodowych,  organizacjach  pracodawco� w,
partiach politycznych. Niewykorzystaną szansą jest moz/ liwos�c�  uczest-
niczenia w postępowaniu podatkowym na prawach strony organizacji
społecznych769. Powstanie stowarzyszen�  mających na celu obronę po-
datniko� w umocniłoby ich pozycję w sytuacjach spornych z instytucja-
mi podatkowymi.  Miałoby ro� wniez/  waz/ny aspekt psychologiczny,  z/e
podatki  nie są problemem indywidualnego człowieka,  ale rzeczywi-
stos�cią społeczną. 

W odniesieniu do systemu podatkowego wydaje się, z/e szcze-
go� lną rolę do odegrania mają ci chrzes�cijanie, kto� rzy są odpowiedzialni
za jego funkcjonowanie, zwłaszcza politycy i urzędnicy, oraz prawnicy
i doradcy podatkowi, kto� rzy pos�redniczą w relacjach między obywate-
lem a pan� stwem. Dzięki ich mądrym decyzjom i dąz/eniu do sprawiedli-
wos�ci, postawie personalizmu mającej na uwadze ro� wnowagę między
dobrem  wspo� lnym  a prawami  obywatela,  moz/liwe  będzie  odpowie-
dzialne reformowanie systemu podatkowego. Nie jest to zadanie łatwe,

767 G. Goisis,  Jeszcze o udziale katolików w polityce. Tożsamość, miejsce i różne
poziomy zaangażowania, tłum. J. Merecki, „Społeczeństwo”, 2001, nr 2, s. 307.

768 Por. J. Pilszak, Moralno-społeczny i pastoralny wymiar marginalizacji spo-
łecznej w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków 2015, s. 296.

769 Por. art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
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poniewaz/  trudno jest odczytac�  „Polityczne implikacje niepolitycznego
orędzia Ewangelii”770. Jest to realizowane w praktyce poprzez działal-
nos�c�  wiernych wypełniających swe obowiązki ziemskie, a kierujących
się w tym duchem Ewangelii.

Dzis�  powszechną praktyką jest zaniz/anie oczekiwan�  moralnych
względem oso� b odpowiedzialnych za kształt z/ycia społecznego. Plura-
lizm aksjologiczny prowadzi do pozytywizmu prawnego, lecz nie jest to
satysfakcjonujące  rozwiązanie,  poniewaz/  „odpowiedzialnos�c�  prawna,
pociąganie kogos�  do odpowiedzialnos�ci  ex post za naruszenie przyję-
tych obowiązko� w zawodowych, nie wyczerpuje całego obszaru odpo-
wiedzialnos�ci urzędnika”771. Pewnego rodzaju rozwiązaniem jest budo-
wanie odpowiedzialnos�ci społecznej poprzez wbudowanie w daną or-
ganizację czy instytucję mechanizmo� w kontroli i samodoskonalenia się,
kto� re mają odpowiadac�  na oczekiwania społeczne. Warto zauwaz/yc�, z/e
„wspo� łczesna  koncepcja  odpowiedzialnos�ci  społecznej,  charaktery-
styczna dla obszaru anglo-amerykan� skiego, odchodzi w duchu pragma-
tyzmu od etyki preferencji i ideało� w moralnych, czy koncepcji etyki za-
wodowej, jako przekładu ogo� lnych tres�ci norm etycznych na konkretne
sytuacje,  ku etyce opierającej  się  na instrumentach wymiernej,  jakos�
kontrolowanej przez refleksyjnos�c�, poprawy jakos�ci codziennego funk-
cjonowania administracji”772.  W ten  sposo� b  budowana etyka admini-
stracji publicznej polega na szczego� łowym okres� laniu norm, procedur
i sposobo� w postępowania, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych773.  Jest
on łatwiejszy i szybszy do wdroz/enia, lecz jes�li nie odwołuje się do warto-
s�ci, łatwo moz/e przekształcic� się w zbio� r biurokratycznych rozporządzen� . 

770 R.  Sobański,  Polityczne implikacje  niepolitycznego orędzia  Ewangelii,  w:
Modernizacja i wiara. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji eu-
ropejskiej, red. R. Budnik, M. Góra, Gliwice 2002, s. 117.

771 T. Barankiewicz, Etyka w administracji publicznej – odpowiedzialność spo-
łeczna i zaufanie w dobie „społeczeństwa ryzyka”, w: Abiit, non obiit. Księ-
ga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa, red. A. Dębiń-
ski, Lublin 2013, s. 711.

772 Tamże, s. 712.
773 Por. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warsza-

wa 2012, s. 112–113.
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Drugim sposobem – fundamentalnym z punktu widzenia etyki
chrzes�cijan� skiej – jest połączenie wartos�ci, wynikających z nich sposo-
bo� w postępowania oraz realizacja ich przez osoby kierujące się wysoki-
mi standardami etycznymi. Kształtowanie postępowania w ten sposo� b
ma  charakter  bardziej  nieformalny,  długofalowy,  akcentuje  wartos�ci
i wysokie wymagania moralne. W tym dopatrzec� się trzeba szczego� lnej
roli  chrzes�cijan,  dla  kto� rych  postawy obywatelskie,  wiernos�c�  prawu,
czy szerzej pełnienie dobrych uczynko� w, nie jest tylko wynikiem kalku-
lacji zysko� w/strat, lecz mającym wpływ na zbawienie pełnieniem woli
Boz/ej. Postępowanie chrzes�cijan powinno stawac�  się s�wiadectwem do-
brych  czyno� w,  w ten  sposo� b  zyskuje  szczego� lną  moc  oddziaływania
w s�rodowiskach, kto� re lekcewaz/ą wartos�ci, dobro wspo� lne, kierując się
jedynie egoizmem i chciwos�cią. Według Michaela Novaka „demokracja
i kapitalizm  do  włas�ciwego  funkcjonowania  potrzebują  obecnos�ci
w społeczen� stwie pewnych konkretnie okres�lonych idei moralno-s�wia-
topoglądowych.  Z uwagi  na dos�c�  specyficzne mankamenty  demokra-
tycznego kapitalizmu owe idee w dłuz/szej  perspektywie czasu mogą
zostac�  utrzymane  tylko  w takim  społeczen� stwie,  kto� re  jest  religijne
i w kto� rym chrzes�cijan� stwo jest bardzo z/ywotną siłą”774.

Chrzes�cijanie poprzez aktywnos�c�  na polu społecznym powinni
stawac� się wzorem dla innych. „Wykonywanie zasad, wypełnianie przy-
kazan�  «pełnienie uczynko� w» jest  s�wiadectwem. Jednakz/e jest to bar-
dziej s�wiadectwo o ludziach (o uczniach!) niz/  o samych zasadach. Ro� w-
noczes�nie bowiem nietrudno stwierdzic�, z/e «nie-wypełnianie» jest nie-
jako losem najsłuszniejszych zasad i najoczywistszych norm moralno-
s�ci. Przykazanie miłos�ci, zasady Dekalogu stale są naruszane, łamane,
przekraczane – mo� głby ktos�  powiedziec�, z/e są «nieefektywne». Jednak-
z/e ta «nieefektywnos�c�» nie moz/e byc�  podstawą negowania słusznos�ci
tychz/e  norm”775.  Kard.  Wojtyła wskazał  tym samym na pewien para-
doks,  a mianowicie wiernos�c�  zasadom prostym i oczywistym – choc�
oczywis�cie chwalebna – nie zawiera w sobie wielkiej mocy oddziaływa-

774 Z.  Kieliszek,  Michaela  Novaka  koncepcja  miejsca  i roli  chrześcijaństwa
w demokratycznym kapitalizmie, „Forum Teologiczne”, 2010, nr 11, s. 80.

775 V. Possenti, Rewolucja…, dz. cyt., s. 38.
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nia. Ta pojawia się wtedy, gdy trud wiernos�ci wymaga wewnętrznego,
a nieraz i zewnętrznego heroizmu. Stąd trudne sprawy społeczne nie są
tym, co ludziom wierzącym powinno odbierac�  chęc�  do działania, lecz
obszarami dąz/enia do osobistej doskonałos�ci. „S5więtos�c� obecna w z/yciu
publicznym czyni je bardziej przyjaznym człowiekowi, niesie poko� j, do-
bro, chroni przed lękami i zagroz/eniami, daje poczucie bezpieczen� stwa
i rodzinnego ciepła”776.

Wydaje się pilną potrzebą i zadaniem chrzes�cijan, aby tę dzie-
dzinę przepajac�  wartos�ciami personalistycznymi. Podstawowym celem
jest afirmacja człowieka,  poszanowanie jego godnos�ci  i wynikających
z niej praw. „Kaz/da obecnos�c�  chrzes�cijanina w przestrzeni społecznej
jest nakierowana na słuz/bę człowiekowi, aby mo� gł spotkac� Zmartwych-
wstałego,  zostac�  os�wiecony  Jego  s�wiatłem i wzmocniony  Jego  łaską.
Stąd wychodzi i tutaj powraca misja Kos�cioła, kto� ry uz/ywa i zawiaduje
wszystkimi s�rodkami, narzędziami, ro� z/nymi naukami i dos�wiadczenia-
mi, kto� re oferuje mu s�wiat, aby słuz/yc�  człowiekowi – «pierwszej dro-
dze»  Kos�cioła”777.  Pytanie  o system  podatkowy  powinno  byc�  więc
przede wszystkim pytaniem o człowieka i – szerzej – o jego odniesienie
do wspo� lnoty. „Podstawowym dylematem moralnym wcale nie jest to,
czy płaci się podatek, czy nie – zdaje się mo� wic�  Jezus – ale to, jaki jest
stan naszych osobowych i społecznych relacji, kto� re wszystkim naszym
powinnos�ciom nadają sens, wartos�c� i obowiązującą moc”778.

Rolą s�wieckich jest przekształcanie s�wiata przez społeczne za-
angaz/owanie  w s�rodowisku,  w kto� rym z/yją.  „Pojawia  się  w związku
z tym pytanie: Czy nie mo� wi się tutaj o jakiejs�  jednostronnej etyce po-
słuszen� stwa, kto� ra wychowuje ludzi do uległos�ci wszystkim autoryte-
tom i do ducha niewolniczego poddan� stwa? Czy nie jest to czasem mo-
ralność niewolników? Czy nie oznacza to odrzucenia wzniosłych zasad
wolnos�ci, sprawiedliwos�ci i braterstwa? Czy wspo� łczesne pan� stwo de-
mokratyczne nie potrzebuje, wprost przeciwnie, takich obywateli, kto� -

776 H. Misztal, Udział świętych w życiu publicznym, w: Prawość..., dz. cyt., s. 192.
777 C. Ciattini, Prezbiter a nauka społeczna Kościoła, tłum. A. Wuwer, Katowice

2007, s. 50.
778 K. Mądel, Etyka..., dz. cyt., s. 35.
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rzy są dynamiczni, krytyczni i odpowiedzialni?”779. O ile powyz/ej ukaza-
no postawę chrzes�cijan od strony pozytywnej, nalez/y ro� wniez/  rozwaz/yc�
moz/liwos�c�  czynnego sprzeciwu wobec nielegalnej władzy lub niespra-
wiedliwemu prawu  przez  obywatelskie  nieposłuszen� stwo.  W historii
niejednokrotnie  bunty podatkowe przyczyniły się  do zmiany władzy,
loso� w pan� stw, czy nawet wojen780.

Ład prawny jest  jednym z elemento� w  konstytutywnych pan� -
stwa.  Nauka  Kos�cioła  nie  uznaje  absolutnego  charakteru  prawa,  do-
puszczając postawę sprzeciwu. Odwołuje się przy tym do sło� w Jezusa
„oddajcie cezarowi co nalez/y do cezara, a Bogu, co nalez/y do Boga”, kto� -
re rozgraniczyły sferę pan� stwa od sfery religijnej, oraz s�wiadectwo Pio-
tra, kto� ry mo� wi, z/e „Trzeba bardziej słuchac�  Boga niz/  ludzi” (Dz 5,29).
Inspirowana  Pismem  S5więtym  nauka  Kos�cioła  stwierdza,  z/e  władzę
ograniczają nie tylko Boz/e przykazania, ale takz/e naturalne prawo mo-
ralne. Papiez/  Benedykt XVI tłumaczył w przemo� wieniu przed Bunde-
stagiem, z/e „W historii przepisy prawne były niemal zawsze uzasadnia-
ne religijnie: to, co między ludz�mi jest słuszne, rozstrzyga się na grun-
cie odniesienia do Bo� stwa. W przeciwien� stwie do innych wielkich reli-
gii chrzes�cijan� stwo nigdy nie narzucało pan� stwu i społeczen� stwu pra-
wa objawionego, uregulowania prawnego, wywodzonego z objawienia.
Odwoływało się natomiast do natury i rozumu jako prawdziwych z�ro� -
deł prawa – odwoływało się do zgody między rozumem obiektywnym
a subiektywnym, do zgody, kto� ra jednak zakłada istnienie obu dziedzin,

779 L. Melina,  Moralne działanie chrześcijanina, tłum. L.  Balter, Poznań 2008,
s. 106.

780 B. Kuźniacki wymienia bunt Boadicei (60 r.), Wielką Kartę Swobód (1215 r.),
powstanie przeciw Edwardowi (1369 r.), powstanie chłopskie w Anglii (1381 r.).
Podatek od soli był jedną z przyczyn wybuchu Wielkiej Rewolucji Francu-
skiej, a bunt przeciwko ustawie stemplowej w 1765 r. był istotną częścią roz-
poczynającej  się  wojny  o niepodległość  Stanów Zjednoczonych.  W Polsce
bunt podatkowy w 1454 r. rozpoczął wojnę trzynastoletnią z Zakonem Krzy-
żackim, bunt podatkowy zapoczątkował także powstanie chłopskie na Pod-
halu (1669 r.). Por. B.  Kuźniacki,  Bunty podatkowe jako historyczne przy-
kłady unikania opodatkowania, w: http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktu-
alnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/bunty-podatkowe-jako-historyczne-przy-
klady-unikania-opodatkowania.html, wydruk z dnia 22.09.2009.
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powstałych w stwo� rczym Umys�le Boga”781. O5 w rozdział sprawia, z/e nie-
kiedy moz/e dojs�c� do konfliktu między prawem Boz/ym a prawem stano-
wionym, wtedy chrzes�cijanin nie będzie zobowiązany do przestrzega-
nia takiego prawa: „Jes� li jednak pan� stwo nie wypełnia uczciwie/spra-
wiedliwie swego zadania, nie stara się o dobro i nie zwalcza zła, czyli
nie szanuje juz/  naturalnego prawa moralnego, wo� wczas traci moralną
legitymację i wo� wczas tez/  kon� czy się dla chrzes�cijanina obowiązek oka-
zywania  mu  posłuszen� stwa”782.  J.  finnis  zwraca  uwagę,  z/e  obywatele
w sensie  s�cisłym nie  są  zobowiązani  do  posłuszen� stwa  władzy jako
władzy, lecz władzy z uwagi na realizację dobra wspo� lnego. Dzięki temu
obywatele mogą – w zalez/nos�ci od okolicznos�ci – na ro� z/ne sposoby z/ą-
dac�  od rządzących poszanowania dobra wspo� lnego783. B.  HaX ring prze-
strzega jednak przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosko� w stwier-
dzeniem, z/e „rząd nie traci swej prawowitos�ci wskutek wydawania po-
jedynczych  uciąz/ liwych  i niesłusznych  praw,  ani  tez/  przez  osobiste
grzechy przedstawicieli władzy”784.

Sprzeciw, motywowany posłuszen� stwem prawu Boz/emu, moz/e
przyjąc� dwojaką postac�: sprzeciwu sumienia lub nieposłuszen� stwa oby-
watelskiego. Osoba korzystająca ze sprzeciwu sumienia nie kwestionu-
je prawa jako takiego, nawet jes� li ukazuje jego niemoralnos�c�, jej posta-
wa ma charakter indywidualny, nie tworzy systemu oporu. Drugą formą
jest  sprzeciw  s�wiadomy,  jawny,  kto� ry  tworzy  grupę  nieposłusznych
obywateli, ma na celu wyraz/enie protestu i doprowadzenie do zmiany
prawa czy postępowania władzy785.

781 Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa. Przemó-
wienie w Bundestagu, 22.09.2011, „L'Osservatore Romano”, 2011, nr 10–11
(337), s. 40.

782 L. Melina, Moralne…, dz. cyt., s. 106.
783 P.  Mazurkiewicz,  Prawo do sprzeciwu sumienia, „Civitas. Studia z filozofii

Polityki”, 2015, nr 17, s. 248.
784 B. Häring, Nauka ..., dz. cyt., s. 144.
785 Por. M. Wierzbicki, Uprawnienie do wyrażania sprzeciwu. Rozważania na

temat  obywatelskiego  nieposłuszeństwa,  „Gdańskie  Studia  Prawnicze”,
2005, tom XIII, s. 329.
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Postawa publicznych buntowniko� w,  kto� rzy ze względu na su-
mienie  odmawiali  posłuszen� stwa  cezarom,  była  przez  Kos�cio� ł  glory-
fikowana, a oni uznawani za męczenniko� w za wiarę. „W entuzjastycz-
nych wprost słowach wychwala (...) odmo� wienie posłuszen� stwa Minu-
cjusz Felix: «Jak wspaniałe musi byc�  dla Boga widowisko, kiedy chrze-
s�cijanin idzie w zapasy z boles�cią,  kiedy podejmuje walkę przeciwko
pogro� z/kom, wyrokom s�mierci i męczarniom, kiedy na s�mierc� zbliz/ającą
się głos�nym krokiem i na strasznego kata z pogardliwym us�miechem
patrzy, kiedy wolnos�c� swoją naprzeciwko kro� lom i ksiąz/ętom podnosi,
a tylko  Bogu jednemu,  swemu Panu ustępuje,  kiedy nawet wobec
sędziego, wydającego nan�  wyrok, jak triumfator i zwycięzca przecho-
dzi»”786. Ro� wniez/  s�w. Augustyn wypowiadał się na temat nieposłuszen� -
stwa w konteks�cie kultu pogan� skiego, dopuszczał je z dwo� ch motywo� w:
dla  posłuszen� stwa  prawu  Boz/emu  oraz  z chęci  słuz/enia  pan� stwu
wbrew  destrukcyjnym  rozporządzeniom  władzy.  Postawa  Augustyna
wynikała między innymi z jego słynnego pytania: „Wyzute ze sprawie-
dliwos�ci pan� stwo, czyz/  nie jest bandą rozbo� jniczą?”787. 

Pogląd, z/e nieposłuszen� stwo władzy niesprawiedliwie zdobytej
lub  nieprawomocnie  sprawowanej  nie  jest  przestępstwem  ani  grze-
chem, ugruntował i uzasadnił s�w. Tomasz z Akwinu788.  Nieposłuszen� -
stwo w konteks�cie historycznym było według niego reakcją na despo-
tyczną władzę. Dlatego uwaz/ał, z/e przy tworzeniu systemu polityczne-
go nalez/y uwzględnic�  mechanizmy, kto� re pozwalałyby odebrac�  władzę
legalnie ją sprawującemu władcy, gdyby stał się tyranem789. Gdy nie ma
prawnych moz/liwos�ci zmiany władzy bunt jest dopuszczalny. Ro� wniez/
w dzisiejszych czasach Kos�cio� ł jasno mo� wi o obowiązku nieposłuszen� -
stwa wobec prawa, kto� re jest sprzeczne „z wymaganiami ładu moralnego,
z podstawowymi prawami oso�b i ze wskazaniami Ewangelii” (KKK 2242).

Przyjęcie postawy nieposłuszen� stwa ro� wnoznaczne jest z decy-
zją poniesienia konsekwencji  karnych.  „Z prawnego punktu widzenia

786 L. Halban, Społeczne..., dz. cyt., s. 111.
787 Augustyn, Państwo Boże, Księga IV.4, dz. cyt., s. 148.
788 A. Machowski, Teologia polityczna…, dz. cyt., s. 314.
789 Tamże, s. 312.
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w z/adnym kraju nie istnieje przepis zezwalający obywatelom na uchyla-
nie się od obowiązku płacenia podatko� w czy tez/  sankcjonujący instytu-
cję obywatelskiego nieposłuszen� stwa z motywo� w s�wiatopoglądowych.
Z etycznego punktu widzenia nie moz/na jednak nikomu odmo� wic� takie-
go prawa”790. Istnieją dwa poglądy prawne, z kto� rych jeden uznaje, z/e
pobudka moralna jest okolicznos�cią łagodzącą, oraz drugi akcentujący,
z/e wszyscy wobec prawa są ro� wni, a „jez/eli naruszenie prawa było celowe,
a kara z go�ry przewidziana przez sprawcę (jako częs�c� składowa scenariusza
jego działania protestacyjnego), istnieje wiele racji, aby zwiększyc�  wy-
miar kary po to, aby kara była skuteczna”791.

W konteks�cie systemu podatkowego nalez/y zastanowic�  się, ja-
kie muszą byc�  spełnione warunki, aby obywatelskie nieposłuszen� stwo
było usprawiedliwione. Tradycyjna mys�l teologiczna, osadzona w mys�li
Tomaszowej, mo� wi, z/e podatki nałoz/one przez nielegalną władzę oraz
podatki niesprawiedliwe nie obowiązują w sumieniu.  O ile w dzisiej-
szych czasach kwestia legalnos�ci władzy nie budzi większych kontro-
wersji, to kryterium „niesprawiedliwos�ci” napotyka na powaz/ne barie-
ry  interpretacyjne.  W wymiarze  działan�  podejmowanych przez  daną
osobę rozstrzyga o tym jej sumienie. „Znacznie bardziej skomplikowana
od moralnos�ci  indywidualnej jest  etyczna ocena polityki podatkowej,
czyli  całego  systemu  występującego  w  danym  pan� stwie”792.  Dlatego
w wymiarze społecznym, czyli dopuszczalnos�ci zorganizowanego i pu-
blicznego nieposłuszen� stwa, nalez/ałoby zwro� cic�  uwagę na kilka istot-
nych aspekto� w.

Pierwszym  warunkiem  moz/ liwos�ci  podjęcia  obywatelskiego
nieposłuszen� stwa powinno byc�  wyczerpanie innych, w pełni legalnych
sposobo� w działania. W systemach demokratycznych warunek ten bar-
dzo rzadko jest spełniony. Niemniej moz/na sobie wyobrazic� sytuacje, z/e
władza podejmuje pewne działania, kto� re dla niekto� rych oso� b są skraj-
nie niekorzystne. W tym przypadku koniecznos�c�  czekania kilku lat na

790 A. Filipowicz, Chrześcijanin..., dz. cyt., s. 298.
791 W. Lang, J. Wróblewski, Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo oby-

watelskie w doktrynie politycznej USA, Warszawa 1984, s. 157.
792 D. Dańkowski, Podatki..., dz. cyt., s. 81.
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kolejne demokratyczne rozstrzygnięcia  mogłoby usprawiedliwiac�  ko-
niecznos�c� szybszego rozwiązania problemu. Tym samym nieposłuszen� -
stwo obywatelskie nalez/ałoby potraktowac� jako formę obrony koniecznej.

W dzisiejszych czasach pluralizmu i powaz/nych napięc�  między
stronami  politycznego  konfliktu  nieposłuszen� stwo  obywatelskie  jest
„politycznie  problematycznym  s�rodkiem  opozycji,  kto� ry  zagraz/a  we-
wnętrznemu pokojowi i moz/e byc� niebezpieczny włas�nie dla mniejszos�ci,
poniewaz/  kaz/dy, kto tego rodzaju wyjątkowego prawa z/ąda dla siebie,
musi  je  takz/e  przyznac�  innym ugrupowaniom”793.  W tym konteks�cie
istotnym kryterium, choc�  w praktyce w znacznym stopniu niemierzal-
nym, jest kwestia sprawiedliwos�ci. O ile w relacji do pan� stwa podatnicy
zawsze będą twierdzic�, z/e podatki są za duz/e, istotne byłoby zdefinio-
wanie sprawiedliwos�ci poziomej, czyli dotyczącej innych oso� b znajdują-
cych się w podobnej sytuacji. Czy podjęte działanie nie wynika z chęci
ochrony uprzywilejowanej pozycji jednej grupy społecznej czy zawodo-
wej wobec innych grup, czy nie doprowadzi do wzrostu przywilejo�w? 

„Cel obywatelskiego nieposłuszen� stwa nie ma charakteru pry-
watnego. Decydując się na łamanie prawa, obywatele kierują się troską
o dobro publiczne. Przys�wieca im cel publiczny, a nie chęc�  osiągnięcia
prywatnej korzys�ci. Obywatelskie nieposłuszen� stwo nie jest elementem
s�cierania się grup intereso� w (o czym często się zapomina), ale działa-
niem w imię i na rzecz całej  wspo� lnoty politycznej (nawet jes�li chodzi
o obronę konkretnej mniejszos�ci)”794. Dzieje się tak wtedy, gdy dane rosz-
czenie mocno jest  osadzone na uniwersalnych zasadach i jego słusz-
nos�c� jest powszechnie akceptowana.

Nalez/y odpowiedziec�  na pytanie, czy w wyniku podjętego dzia-
łania nastąpi rzeczywista poprawa sytuacji  podatkowej,  czy tez/  prze-
ciwnie – przyczyni się ona do zaostrzenia sytuacji społecznej. W trady-
cji katolickiej aspekt ten był niezmiernie istotny, nieposłuszen� stwo oby-
watelskie  dopuszczano jako  s�rodek  odnowienia  ładu  podstawowego,

793 B.  Sutor, A.  Marcol,  Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrze-
ścijańskiej nauki społecznej, Warszawa 1994, s. 250.

794 A.  Szutta,  Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenie pojęcia,  War-
szawa 2011, s. 52.
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Boz/ej sprawiedliwos�ci i przywro� cenie władzy ziemskiej jej włas�ciwego
wymiaru moralnego. W podejmowaniu działan�  politycznych trzeba za-
chowac� daleko idącą ostroz/nos�c�, uwzględniac�, jakie skutki one wywoła-
ją.  Na konsekwencje  podejmowanych działan�  zwracał  uwagę s�w.  To-
masz. Moz/e byc� bowiem tak, z/e pro� bując zwycięz/yc� jakies�  zło, doprowa-
dzamy do jeszcze gorszych skutko� w. Choc�  jego słowa „Gdyby zas�  tyra-
nia nie była przesadna, korzystniej jest znosic� do czasu łagodną tyranię,
niz/  działając przeciwko tyranii s�ciągac� wiele niebezpieczen� stw cięz/szych
od niej samej”, nie były powszechnie akceptowane, przebieg wywoły-
wanych pod sztandarami szczytnych idei rewolucji, nawet w XXI wieku
przyznaje  mu rację795.  Okazuje się,  z/e  obalenie  tyrana rzadko kiedy
prowadzi  do  likwidacji  tyranii,  zamiast  oczekiwanego  ładu  efektem
jest wojna domowa. Celem nieposłuszen� stwa obywatelskiego jest za-
tem, ujmując to słowami H. Arendt, „konieczne i poz/ądane zmiany lub
konieczne  i poz/ądane  zachowanie  lub  przywro� cenie  status  quo”796.
Moz/na powiedziec�, z/e o ile obywatelskie nieposłuszen� stwo dos�c� łatwo
uzasadnic�  teoretycznie, wielce skomplikowaną jest decyzja dotycząca
doboru s�rodko� w, tak by były one adekwatne do sytuacji i  skuteczne
w osiągnięciu celu.

Zasadniczą trudnos�cią jest okres� lenie, kto mo� głby orzec o zaist-
nieniu  przesłanek  uprawniających  do  zainicjowania  obywatelskiego
nieposłuszen� stwa. Stwierdzenie ich wystąpienia nie powinno odbywac�
się w sposo� b subiektywny, lecz jako z/e dotyczy rzeczywistos�ci społecz-
nej,  powinno byc�  „orzeczone” w sposo� b społeczny,  na podstawie pu-
blicznego autorytetu. S5w. Tomasz zauwaz/ał, z/e „gdyby opierając się na
prywatnym przes�wiadczeniu, wolno było [zabijac� złych władco� w], spo-
łecznos�ci więcej groziłaby utrata dobrego kro� la, niz/  zyskałaby na usu-
nięciu  tyrana”797.  Przykładem  publicznego  napiętnowania  tyran� skiej
władzy są dzieje XX-wiecznych totalitaryzmo� w, gdy Kos�cio� ł w łącznos�ci
ze s�wieckimi występował przeciw dyktatorom. 

795 A. Machowski, Teologia polityczna…, dz. cyt., s. 315.
796 H.  Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. A.  Łagocka,

W. Madej, Warszawa 1998, s. 170.
797 Tomasz z Akwinu, O władzy (De regno), Księga I.6, dz. cyt., s. 29.
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Nieposłuszen� stwo obywatelskie jest więc działaniem jawnym,
a osoby je podejmujące liczą się z moz/liwos�cią poniesienia kary. Co wię-
cej,  ten publiczny charakter działania jest  zazwyczaj warunkiem jego
skutecznos�ci, poniewaz/  pozwala skierowac� wzrok społecznos�ci na dany
problem.  Uzewnętrznienie  działan�  poddaje  je  pod  społeczną  ocenę,
„otwartos�c�  (jawnos�c�) pozwala wyrazic�  szczeros�c�  intencji poszukiwania
porozumienia, pozwala na pewien element wzajemnego zaufania, bez
kto� rego  otwarty  dialog  trudno sobie  wyobrazic�”798.  Wymo� g  jawnos�ci
nie ma charakteru absolutnego, poniewaz/  w pewnych okolicznos�ciach
reakcje rządzących czy częs�ci społeczen� stwa mogą byc�  tak gwałtowne,
z/e zachowanie pełnej jawnos�ci protestu oznaczałoby działanie wręcz
samobo� jcze799.

Za  wspo� łczesną  odmianę  nieposłuszen� stwa  obywatelskiego
moz/na  uznac�  zjawisko  whistleblowingu definiowane  w etyce  biznesu
jako ujawnianie informacji (bardzo często poufnych) o działaniach nie-
legalnych,  nieetycznych,  łamiących  prawa  człowieka.  Dokonują  tego
pracownicy  w obliczu  niemoz/liwos�ci  poradzenia  sobie  z problemem
wewnątrz firmy, aby pomogły w tym zewnętrzne instytucje czy organi-
zacje  mające  potencjał  i moz/liwos�c�  naprawienia  szkody.  Dylematy
etyczne są wtedy podobne jak w przypadku klasycznej formy obywatel-
skiego nieposłuszen� stwa.  Co ciekawe, geneza tego zjawiska związana
jest z funkcjonowaniem systemu podatkowego w s�redniowiecznej An-
glii,  gdy w celu lepszego egzekwowania prawa w zakresie podatko� w
i malwersacji finansowych wprowadzono prawo qui tam, dające kaz/de-
mu obywatelowi moz/ liwos�c� wytoczenia sprawy sądowej w imieniu kro� -
la i swoim własnym. „Termin qui tam jest skro� tem łacin� skiej frazy: qui
tam pro domine rege, quam pro sic ipso in hoc parte sequitur  – «ten,
kto� ry w imieniu kro� la, jak i swoim, oskarz/a w tej sprawie». Był to wy-
raz pragmatycznego radzenia sobie z problemem, wobec zbyt słabych
narzędzi oficjalnego sprawowania władzy przez kro� la. Był to ro� wniez/
początek zaangaz/owania społecznego w ramach pan� stwa monarchi-

798 A. Szutta, Obywatelskie…, dz. cyt., s. 60.
799 Por. tamże, s. 61.
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stycznego, dający poczucie nieuchronnos�ci kary jako konsekwencji po-
pełnionego przestępstwa”800.

Niezadowolenie z kształtu systemu podatkowego jest więc dla
chrzes�cijanina pytaniem o sposoby jego zaangaz/owania w s�wiecie. ZP ad-
ne społeczen� stwo nigdy nie będzie doskonałe, a o wielu moz/na wprost
powiedziec�, z/e są chore. W kaz/dym drzemią jednak us�pione siły umoz/ li-
wiające wewnętrzną odnowę. „Te siły to aktywni przywo� dcy, kreatorzy
nowych  form  z/ycia  zbiorowego,  to  liderzy  społeczni,  przedsiębiorcy,
związkowcy, politycy. Choc� są tylko jednostkami, mają zdolnos�c� zainspi-
rowania większych zbiorowos�ci, ich siłą jest to, z/e fascynują i przycią-
gają, zaspokajają naturalne dla większos�ci ludzi pragnienie przywo� d-
cy i autorytetu”801. Na tym polega siła s�wiadectwa człowieka zainspiro-
wanego wiarą w Jezusa Chrystusa. W Jego Imię chrzes�cijanin podejmu-
je trud budowania juz/  tu na ziemi Boz/ego Kro� lestwa. Byc�  moz/e trzeba
powiedziec� otwarcie, z/e czas malkontenctwa się skon� czył, trwa czas za-
angaz/owania. Jes� li w dzisiejszych czasach przemian ludzie wierzący nie
zaproponują  s�wiatu  przez  swoje  s�wiadectwo  modelu troski  o dobro
wspo� lne,  ostateczny triumf odniesie indywidualizm i jego propozycja
„walki o swoje”. Dlatego nalez/y przypominac�  aktualne słowa Pawła VI:
„Niechaj kaz/dy zada sobie pytanie: co dotąd uczynił i co jeszcze winien
zrobic�. Nie wystarczy bowiem przypominac� ludziom ogo� lne zasady, po-
twierdzac�  intencje,  potępiac�  krzyczące niesprawiedliwos�ci,  wygłaszac�
s�miałe sądy prorocze: to wszystko będzie bez wartos�ci, jes� li nie będzie
temu towarzyszyc� pełniejsze poczucie własnego obowiązku i konkretna
działalnos�c�” (OA 48)802. 

800 M.  Arszułowicz,  Whistleblowing, w:  Biznes, etyka, odpowiedzialność. Pod-
ręcznik akademicki, red. W.  Gasparski, A.  Lewicka-Strzałecka, M.  Arszuło-
wicz, Warszawa 2012, s. 504.

801 F. Kampka, Antropologiczne…, dz. cyt., s. 81.
802 „Innymi słowy aby demokracja funkcjonowała w miarę efektywnie trzeba

jej chcieć i w nią się angażować”. J. Mysona Byrska, Etyczne…, dz. cyt., s. 30.
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4. Miejsce spowiedzi i kierownictwa duchowego 

w kształtowaniu moralności podatkowej

Pragnienie budowania w s�wiecie Kro� lestwa Boz/ego, podkres� la-
nej przez Jana Pawła II „cywilizacji miłos�ci” czy struktur społecznych
bardziej  odpowiadających  wymogom  sprawiedliwos�ci  i solidarnos�ci
prowadzi do finalnej konstatacji, z/e według logiki chrzes�cijan� skiej kaz/ -
da zmiana ma swe z�ro� dło w sercu człowieka wierzącego. „W dzisiej-
szych  czasach podkres� lenie  tego  osobowego i osobistego charakteru
nawro� cenia nabiera coraz większego znaczenia, poniewaz/  obecnie zbyt
jednostronnie  zwraca się  uwagę  na potrzebę przemian w dziedzinie
struktur społecznych, mających w konsekwencji prowadzic� do oczekiwanej
przemiany i «ulepszenia» człowieka. Tego typu przekonania nie tylko
zostały juz/  zweryfikowane negatywnie, ale przede wszystkim wprowadzają
zafałszowania do Ewangelii i do z/ycia chrzes�cijan� skiego, poniewaz/  kwestio-
nują jej pierwotną opcję, kto� ra ma charakter osobowy i wewnętrzny”803.

Osobiste dos�wiadczenie człowieka kaz/e stwierdzic�, z/e całkowi-
te przeobraz/enie serca nie jest aktem jednorazowym, choc� decyzja o ta-
kim charakterze moz/e zainicjowac�  stały proces przemiany.  „Korzenie
grzechu docierają bowiem do samej głębi naszej istoty, dlatego nawro� -
cenie musi  trwac�  nieprzerwanie przez całe z/ycie.  Walka z egoizmem
i ciemnos�ciami duszy jest  bardzo trudna”804.  Nawro� cenie ma w sobie
moc  uzdrawiającą,  pojednanie  z Chrystusem  i Kos�ciołem  umoz/liwia
wprowadzenia pokoju we własnym wnętrzu. Wezwanie do nawro� cenia
niesie olbrzymi potencjał rados�ci, kto� ry uwalnia z zakradającego się do
serca chrzes�cijanina defetyzmu, z/e walka z niesprawiedliwymi struktu-
rami społecznymi nie ma najmniejszego sensu, z go� ry skazana jest na
przegraną.  S5wiadomos�c�  chrzes�cijanina,  z/e  przez  walkę  z własnymi
grzechami przemienia siebie, dzięki codziennemu dąz/eniu do s�więtos�ci
umacnia swoją relację z Bogiem, a niejako „przy okazji” zmienia otacza-
jący s�wiat, pozwala na nowo podejmowac�  aktywnos�c�  dopasowaną do
803 J. Królikowski, Znaczenie polityczne Ewangelii inspiracją dla politycznego

zaangażowania teologii, „Studia Teologiczne i Humanistyczne”, 2011, nr 1, s. 25.
804 R. Moloney, Rozważania o sakramencie pokuty, tłum. A. Nowak, w: Sztuka

spowiadania. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2012, s. 42.
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własnych moz/liwos�ci. Dla wierzącego miejscem przemiany jest sakra-
ment pokuty i pojednania, przywracający na nowo stan łaski us�więcają-
cej. „Nie zdołamy zmienic�  s�wiata, jes� li najpierw nie przemienimy wła-
snego serca. Podejmując działania w s�wiecie, moz/emy po prostu ucie-
kac�  przed prawdziwymi wyzwaniami, jakie stawia nam Bo� g. Pamiętaj-
my zatem, z/e największą troską Jezusa było zawsze ludzkie serce”805.

Odejs�cie od praktykowanej w pierwszych wiekach pokuty pu-
blicznej  do  spowiedzi  indywidualnej  (VI-VII  w.)  spowodowała  dwie
istotne zmiany, waz/ne takz/e dla rozwaz/an�  dotyczących moralnos�ci po-
datkowej. „Nowa forma sprawowania pokuty tak bardzo zindywiduali-
zowała praktykę Kos�cioła, z/e ze s�wiadomos�ci teologicznej Kos�cioła wy-
parta została prawda o wymiarze społecznym grzechu”806. Dzis�  moz/na
stwierdzic�, z/e w powszechnym przekonaniu naduz/ycia przeciwne obo-
wiązkowi podatkowemu nie są postrzegane jako cięz/kie przewinienia
wobec całej społecznos�ci. Z drugiej strony indywidualna praktyka spo-
wiedzi stała się waz/nym s�rodkiem oddziaływania duszpasterskiego. Sa-
krament pokuty i pojednania jest sakramentem uzdrowienia o głębo-
kim sensie teologicznym, czyli podkres� lana jest jego moc zbawcza, od-
zyskanie pełnej więzi z Bogiem i Kos�ciołem. Obecnie „docenia się war-
tos�c�  tego  sakramentu nie  tylko  w sferze z/ycia  religijnego,  lecz takz/e
w wymiarze psychologicznym i społecznym”807. 

W  teologii  posoborowej  zaakcentowano  na  nowo  społeczny
wymiar sakramentu pokuty korespondujący z wypracowaną przez so-
bo� r eklezjologią wspo� lnot. Sam Kos�cio� ł rozumiany jest jako sakrament
zbawienia i pojednania między Bogiem a człowiekiem oraz pojednania
w wymiarze  całej  ludzkos�ci.  Wezwanie  chrzes�cijanina  do  trwania
w nadprzyrodzonej relacji z Chrystusem jest zarazem wezwaniem do
uobecniania w konkretnej historii misterium Chrystusa i misterium Ko-
s�cioła, jako powszechnego sakramentu zbawienia. „Us�więcenie chrze-
s�cijanina dokonuje się przez trwanie w związku z Chrystusem i kształ-
towanie własnego z/ycia na wzo� r z/ycia Jezusa, to oznacza jednoczes�nie,

805 Tamże, s. 43.
806 M. Szymański, Odkrywanie..., dz. cyt., s. 284.
807 Tamże, s. 289.
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z/e powołanie chrzes�cijanina do s�więtos�ci i realizowania ewangelizacyj-
nej misji w s�wiecie”808.

Wspo� łczes�nie mo� wi się o kryzysie sakramentu pokuty, szcze-
go� lnie  w niekto� rych  krajach  Zachodu,  gdzie  indywidualna  spowiedz�
praktykowana jest coraz rzadziej. Ws�ro� d wielu przyczyn tego stanu wy-
mienic�  trzeba utratę s�wiadomos�ci grzechu, waz/ną ro� wniez/  dla rozwa-
z/an�  dotyczących  moralnos�ci  podatkowej.  W najgłębszym  wymiarze
przyczyną utraty poczucia grzechu jest  postmodernizm.  Gdy to czło-
wiek sam ma decydowac�,  co jest  dobre,  a co złe,  zewnętrzne normy
przestają byc� czyms�  istotnym, a nawet stają się zagroz/eniem dla tak ro-
zumianej wolnos�ci. Stąd juz/  tylko mały krok do utylitaryzmu, bo czło-
wiek jednak musi posiadac�  jakis�  etyczny punkt odniesienia. Miarą do-
bra i zła staje się własna korzys�c�,  wszystko inne staje się nieistotne.
Moz/na mo� wic�  o zafałszowaniu prawdy, obraz dobra i zła zaciemniany
jest ponadto przez finansowe korzys�ci. 

Wielu ludziom zło kojarzy się niemal wyłącznie ze stanem dys-
komfortu psychicznego, kto� ry pojawia się w relacjach międzyludzkich,
gdy pewnym sytuacjom towarzyszą negatywne emocje jak złos�c�, gniew
czy nienawis�c�809.  Następuje „psychologizacja” grzechu – jego wielkos�c�
oceniana  jest  skalą  wewnętrznych  doznan� .  Grzechy  na  płaszczyz�nie
społecznej,  kto� re  wiąz/ą  się nawet z bardzo powaz/nym nieładem czy
niesprawiedliwos�cią, nie wywołują tak silnych emocji, są więc bagateli-
zowane. Podatnik nie jest w stanie dostrzec następstw zmniejszenia kwoty
nalez/nos�ci podatkowej, często mys�li, z/e gdy nie ma widocznego negatyw-
nego skutku, nie ma tez/  grzechu. Jeszcze trudniej us�wiadomic� sobie, w jaki
sposo� b ominięcie podatku mogłoby byc� obrazą dla miłos�ci samego Boga. 

Kolejnym  zjawiskiem  zmniejszającym  poczucie  grzechu  jest
oparcie  oceny  swojego  postępowania  na  zachowaniu  innych  ludzi.
Wpływ społeczen� stwa,  istniejący we wszystkich kulturach i s�rodowi-
skach, w dziedzinie podatko� w czy szerzej etyki gospodarczej, przybiera

808 C.  Rychlicki,  Teologia posługiwania, „Communio. Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny”, 2012, nr 2, s. 136–137.

809 Por. W. Stinissen, Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów, tłum.  J. Iwasz-
kiewicz, Poznań 2010, s. 16.
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często charakter negatywny. Konsekwencją jest ocena własnego postę-
powania nie w s�wietle okres� lonej normy – w tym przypadku zdefinio-
wanej  w nauczaniu  Kos�cioła  –  lecz  przez  pryzmat  funkcjonujących
w danej chwili  wykrzywionych norm społecznych,  kto� re dopuszczają
naduz/ycia podatkowe jako przejaw sprytu.  Dzis�  bardzo często dobro
wspo� lne jest deprecjonowane, traktowane z pogardą jako socjalistyczny
relikt, a gdy mo� wi o nim Kos�cio� ł – jako bajka dla naiwnych. „To zawłasz-
czanie bez skrupuło� w wspo� lnej własnos�ci ma związek z głębokim po-
czuciem skrzywdzenia, kto� re mocno zagniez�dziło się w polskiej psychi-
ce. Skrzywdzeni przez historię i silniejszych sąsiado� w, wykorzystywani
takz/e przez własnych rodako�w czujemy prawo do rekompensaty, wyna-
grodzenia i powetowania sobie tych wszystkich szans, kto� re zostały nam
odebrane”810. Tym samym zyskujemy wygodne alibi dla oszustw i kradziez/y.

Utrata  s�wiadomos�ci  grzechu,  niedostrzeganie  grzecho� w  spo-
łecznych i ich skutko� w dla wspo� lnoty, odejs�cie od normy obiektywnej
na rzecz oceny bazującej  na emocjach oraz standardach społecznych
powoduje „oderwanie grzechu od grzesznika”. Grzech przestaje byc� trak-
towany jako osobiste przewinienie, uwaz/any jest jako cos�  zewnętrznego
wobec osoby. Tym samym „spowiedz�  staje się czyms�  powierzchownym
i wyizolowanym względem penitenta, czasami będąc czynnos�cią wyko-
nywaną mechanicznie, pozbawioną głębi osobistego nawro� cenia i osobi-
stego  dos�wiadczenia.  W takiej  sytuacji  nie  dziwi  wypowiadana  przez
wielu skarga, z/e po spowiedzi nie dostrzegają u siebie z/adnej zmiany”811.

Powszechnos�c� występowania zjawiska uchylania się od opodat-
kowania kaz/e stwierdzic�, z/e w znacznym stopniu dotyczy ono takz/e ka-
toliko� w.  Ostatecznie  w praktyce  sakramentu  pokuty  wyznania  grze-
cho� w dotyczące sfery podatkowej zdarzają się incydentalnie, nieco czę-
s�ciej w s�rodowiskach formacji społecznej. Ws�ro� d oso� b wierzących moz/ -
na wyro� z/nic�  cztery  zasadnicze  postawy  wobec  moralnej  powinnos�ci
płacenia podatko� w.

810 A.  Sarnacki,  Społeczny wymiar grzechu i spowiedzi,  w:  Sztuka spowiada-
nia…, dz. cyt., s. 198.

811 V. Tirimanna, Grzeszne mówienie o grzechu. W poszukiwaniu źródeł utraty
poczucia grzechu, tłum. W. Zagrodzki, w: Sztuka spowiadania…, dz. cyt., s. 189.
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1. Akceptacja powinnos�ci moralnej oraz jej wewnętrzna
interioryzacja

Osoby s�wiadomie akceptujące porządek społeczny oraz odno-
szące się do niego nauczanie Kos�cioła mają s�wiadomos�c�, z/e niezapłace-
nie obowiązujących w prawie danin jest grzechem. Starają się uczciwie
płacic� podatki, nieraz z wielkim bo� lem i rozgoryczeniem wewnętrznym
na rządzących (tzw. „płac�  i płacz”). Nieliczne grono oso� b – przy czym
jest to ocena subiektywna – zazwyczaj pełnych pasji i energii do działa-
nia traktuje obciąz/enia podatkowe jako koszt, kto� ry trzeba ponies�c�. Ich
mentalnos�c�  jest zbliz/ona do amerykan� skiej, kto� ra wyraz/a się w z/ycze-
niu „obys�  płacił jak największe podatki” (duz/e podatki są wskaz�nikiem
osiągania duz/ych dochodo� w).

W przypadku przekroczenia przepiso� w podatkowych osoby te
odczuwają wyrzuty sumienia niebędące jedynie strachem przed poten-
cjalną kontrolą i karą, lecz wykroczeniem przeciwko uczciwos�ci. Czują
wobec siebie gniew i rozgoryczenie, z/e uległy okazji czy namowom ze
strony innych, tym samym rezygnując z osobistej prawos�ci nieraz budo-
wanej przez lata. W sakramencie pokuty osoby te z/ałują popełnionego
czynu, ze strony spowiednika powinny otrzymac� dar Boz/ego przebacze-
nia, ale takz/e słowa otuchy i pewnego rodzaju pochwały, z/e tak powaz/nie
traktują obowiązki społeczne i w tym wymiarze pielęgnują swoje sumienie. 

Sporadycznie  mogą pojawic�  się  osoby o sumieniu skrupulat-
nym, dla kto� rych stosunkowo niewielkie przewinienie będzie urastało
do wielkiego problemu. Niekiedy osoby takie będą miały tendencję do
oskarz/ania się w sytuacjach, gdy gło� wny cięz/ar winy moralnej będzie
spoczywał na kims�  innym. Warto przypomniec�, z/e „W wymiarze ekspe-
rymentalnym mądros�ci ziemskiej kaz/dy popełniony błąd niesie ze sobą
nowe dos�wiadczenie i staje się dla człowieka nauczką. W konsekwencji
oznacza  to,  z/e  na  drodze  do  s�więtos�ci  akcydentalnej  eksperymenty
«nieudane» są tak samo waz/ną częs�cią tego procesu, jak dos�wiadczenia,
kto� re się powiodły”812. Jest to szczego� lnie waz/ne w przedsiębiorczos�ci,

812 J.  Przybyłowski,  Boska i ludzka tajemnica spowiedzi, „Warszawskie Studia
Pastoralne”, 2012, nr 16, s. 208.
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aby ro� z/norodnos�c�  przez/ywanych sytuacji była traktowana jako z�ro� dło
dos�wiadczenia, umoz/liwiające unikania w przyszłos�ci podobnych błędo�w.

2. Akceptacja powinnos�ci moralnej oraz subiektywne
przekonanie o niemoz/nos�ci jej realizacji

Penitent ma s�wiadomos�c�, co Kos�cio� ł naucza na temat powinno-
s�ci płacenia podatko� w, a w przypadku przekroczenia normy moralnej
ma  poczucie  grzechu  oraz  pragnienie  poprawy.  Zarazem  przez/ywa
wewnętrzny dramat, poniewaz/  jest przekonany, z/e znajduje się w sy-
tuacji bez wyjs�cia: na przykład jes� li zapłaci wszystkie nalez/ne daniny,
firma upadnie, a pracownicy stracą z� ro� dło utrzymania. Wielu przed-
siębiorco� w staje przed dylematem, czy mogą po� js�c�  na moralne kom-
promisy,  aby zachowac�  konkurencyjnos�c�  swoich produkto� w i usług?
Respektowac�  prawo – w ich mniemaniu niesprawiedliwe, a nieraz na-
wet absurdalne – czy tez/  kierowac�  się własnym, nie do kon� ca jasnym
sumieniem? 

Dla  spowiednika  są  to  zazwyczaj  najtrudniejsze  przypadki,
w kto� rych wyczuwa dobrą wolę  penitenta,  zarazem jego  bezradnos�c�
wobec istniejących problemo� w, z drugiej nie moz/e pochwalac�  tylko do-
brych intencji, nie biorąc pod uwagę całej natury grzechu. Musi us�wia-
damiac�  penitentowi,  z/e  cel  nie us�więca s�rodko� w i nawet najbardziej
szczytne dąz/enia  nie  tłumaczą stosowania  z natury  złych zachowan� .
Podstawowym warunkiem pomocy jest spojrzenie w prawdzie i rzetel-
na  ocena  sytuacji.  Grzech  niezapłacenia  podatku  przewaz/nie  idzie
w parze z grzechem kłamstwa. O ile uszczuplenie dochodo� w pan� stwa
jest raczej abstrakcyjną winą moralną i nie wywołuje większych emocji,
to kłamstwo, składanie fałszywych os�wiadczen� , s�wiadome podpisywa-
nie  w dokumentach  nieprawdziwych  danych  wielokrotnie  powoduje
znacznie większy dyskomfort psychiczny i wyrzuty sumienia. 
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A. Zaproponowanie pomocy w znalezieniu rozwiązania, zachę-
ta do stanięcia w prawdzie („widziec�”813)

Poczucie bezradnos�ci w tej sytuacji dotyczy zaro� wno penitenta,
kto� ry oczekuje pomocy, oraz spowiednika, kto� ry ma ograniczoną wie-
dzę dotyczącą danego zagadnienia. Dlatego pierwszym krokiem będzie
dobre rozpoznanie i zrozumienie sytuacji. Spełnia to istotną potrzebę
penitenta bycia zrozumianym814. Wbrew pozorom dla wielu księz/y nie
będzie to czyms�  oczywistym, poniewaz/  będzie obejmowało cos�  więcej
niz/  tylko wyliczenie grzecho� w. Z punktu widzenia spowiednika „niby
dobrze, ale jak moz/e w pełni zrozumiec�  i jak moz/e ocenic�  grzech, jes� li
nie pozna tego,  co  się  wo� wczas  naprawdę w samym grzeszniku,  jak
i woko� ł niego działo?”815. W przypadku ograniczen�  zewnętrznych nale-
z/ałoby  zaproponowac�  rozmowę  poza  spowiedzią.  Spowiednik  powi-
nien jednak pamiętac�, z/e spowiedz�  – obok całego wymiaru Boz/ej łaski –
jest dla penitenta takz/e powaz/nym dos�wiadczeniem psychicznym i nie-
kiedy samo wysłuchanie go będzie formą pomocy, gdy swoim cięz/arem
będzie mo� gł podzielic� się z osobą godną zaufania.

B. Kwestia odpowiedzialnos�ci („oceniac�”), wolnos�c� działania

Przyczyną poczucia bezradnos�ci przez penitenta jest takz/e wie-
lopłaszczyznowa kwestia odpowiedzialnos�ci. Osoba ma poczucie, z/e nie
wszystko od niej zalez/y, poniewaz/  związana jest przepisami, strukturą
hierarchiczną w firmie czy tez/  relacjami z innymi. Klasycznym przykła-
dem jest polecenie słuz/bowe przełoz/onego nakazujące zachowanie nie-
uczciwe, np. szefa względem księgowej. Osoby znajdujące się w takim
połoz/eniu  szczego� lnie  mocno  ją  przez/ywają,  poniewaz/  mają  s�wiado-
mos�c�  grzechu,  nieraz odpowiedzialnos�ci  cywilnej,  czują strach przed
przełoz/onym  oraz  przed  moz/liwos�cią  utraty  pracy  i pozostania  bez
s�rodko� w do z/ycia w przypadku pro� by przeciwstawienia się.  Tak więc

813 Trzy kroki odpowiadają paradygmatowi pastoralnemu kard. Josefa Cardijna,
przyjętego również przez papieża Jana XXIII w encyklice Mater et Magistra.
Por. W.  Przygoda,  Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii
pastoralnej, „Teologia Praktyczna”, 2009, tom X, s. 33.

814 Por.  M.  R.  Hinc,  Rozmowa między spowiednikiem a penitentem.  Aspekt
psychologiczny, „Studia Laurentiana”  2003, nr 2, s. 175. (173–184)

815 Tenże, Psychologiczne aspekty wyznania grzechu, „Pastores”, 2009, 3(44), s. 20.
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drugim krokiem ze strony spowiednika będzie umoz/liwienie włas�ciwej
oceny osobistej winy moralnej przy uwzględnieniu okolicznos�ci, kto� re
mają wpływ na zmniejszenie tej odpowiedzialnos�ci.

Ocena moralna konkretnego czynu będzie zalez/ała od stopnia
wolnos�ci działającej osoby. „Wolna decyzja dotycząca czynu oznacza, z/e
podmiot moz/e go spełnic�, albo nie spełnic�. Przedsiębiorca, pracownik,
lekarz moz/e «x», czyli nie musi «x». Nie jest ani automatem, ani zdeter-
minowanym,  bezwolnym  funkcjonariuszem  danej  instytucji”816.
W praktyce o� w przymus jest zawsze oceniany w sumieniu, w sposo� b
subiektywny. Penitent powinien dobrze zrozumiec�, z/e ponosi odpowie-
dzialnos�c�  tylko za to, co jest jego działaniem, nie ponosi bezpos�redniej
odpowiedzialnos�ci  za postępowanie innych oso� b,  kto� re ro� wniez/  mają
wolną wolę i w swoim sumieniu podejmują decyzje o moralnym lub
niemoralnym postępowaniu. Wbrew pozorom zdanie to, choc� oczywiste
dla księdza-teologa, dla przedsiębiorcy prowadzącego działalnos�c�  w gę-
stej sieci zalez/nos�ci nie musi wcale prowadzic�  do jasnych odpowiedzi.
Przykładem tego jest odpowiedzialnos�c�  szefa za niemoralne działania
pracowniko� w, oraz w drugą stronę – odpowiedzialnos�c�  pracowniko� w
działających na mocy polecenia słuz/bowego. W tym konteks�cie warto
zachęcic� przedsiębiorco� w i pracodawco� w, aby w swoim sumieniu przyj-
rzeli  się  sytuacjom,  w kto� rych ułatwiali  czy  wręcz  wymagali  działan�
niemoralnych od innych oso�b. Tradycyjnie nazywa się to grzechem cudzym.

Wydaje się, z/e w ocenie systemu podatkowego niejednokrotnie
adekwatnym okres� leniem byłyby „struktury grzechu”. Definicji tej uz/ył
Jan  Paweł  II  w encyklice  Sollicitudo  rei  socialis na  okres� lenie  „sumy
czynniko� w negatywnych, kto� rych działanie zmierza w kierunku prze-
ciwnym niz/  prawdziwe poczucie powszechnego dobra wspólnego” (SRS 30).
Powstaje wtedy takie s�rodowisko, kto� re uzalez/nia od siebie postępowa-
nie innych ludzi, wciągając ich i rozszerzając zło. „Warto o tym pamię-
tac�, z/e nieuczciwos�c� ma charakter zakaz�ny: łatwo rozszerza się na ludzi
słabych duchowo, gdy tylko spotkają się ze złym przykładem i bezkar-

816 A. Dylus,  Działanie w obrębie „struktur grzechu”. Refleksje etyczne, w:  Sa-
krament pokuty wobec problemów współczesności, red. K. Glombik, Opole
2011, s. 17.
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nos�cią. Jes� li takich ludzi jest więcej, moz/e dojs�c�  do społecznej plagi nie-
uczciwos�ci. Ostatecznie szkodzi ona wszystkim, mimo doraz�nej albo po-
zornej korzys�ci oso�b bez sumienia”817. Adhortacja apostolska Reconciliatio
et paenitentia nie pozostawia złudzen� , z/e tzw. grzech społeczny jest „owo-
cem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzecho� w osobistych” (nr 15). 

Spowiednik  powinien  jasno  stwierdzic�,  z/e  to  nie  „struktury”
grzeszą, lecz konkretni ludzie, kto� rzy własnym postępowaniem je two-
rzą i umacniają818. Na płaszczyz�nie podatkowej cos�  takiego ma miejsce,
gdy w danej branz/y powszechne jest działanie w szarej strefie. Kaz/dy,
kto w takiej sytuacji chciałby działac�  w pełni legalnie, musiałby się
liczyc�  z utratą konkurencyjnos�ci819. Szereg dylemato� w wynika z niedo-
skonałos�ci prawa, czy – częs�ciej – z powodu jego niewielkiej skuteczno-
s�ci, niekiedy sama władza wymusza działania nieetyczne820. Powodem
powstawania ich jest egoizm, kro� tkowzrocznos�c�, nieroztropne decyzje
gospodarcze, błędne rachuby polityczne (SRS 36), czy tez/  najbardziej
pospolita chciwos�c�. Dlatego zazwyczaj w celu wyeliminowania „struk-
tur grzechu” potrzebne jest działanie odgo� rne. 

C. Wezwanie do przemiany („działac�”)

Penitent przystępując do spowiedzi wyraz/a wolę poprawy, czyli
odwro� cenia się od grzechu. Mądre towarzyszenie spowiednika powin-
no go doprowadzic�  do postanowien� ,  kto� re wyraz/ą  autentyczną prze-
mianę serca, zarazem będą moz/ liwe do wykonania, czyli dostosowane
do realio� w. Nalez/y przede wszystkim przestrzec kapłano� w przed bez-
mys�lnym szafowaniem prostymi rozwiązaniami (np. rady typu „zwolnij
się z pracy, poszukaj lepszej”), kto� rych penitent nie jest w stanie wyko-
nac�. Z drugiej strony spowiednik nie moz/e akceptowac�  zła i jasno powi-

817 S. Witek, Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988, s. 185.
818 Por. V. Tirimanna, Grzeszne…, dz. cyt., s. 187.
819 Używany samochód z oryginalnym licznikiem zawsze będzie tańszy niż ten

sam ze zmniejszonym przebiegiem, remont mieszkania z VAT będzie znacz-
nie droższy niż ten „bez faktury”.

820 Przetargi  rozstrzygane  jedynie  wg  kryterium  najniższej  ceny  preferowały
przez długie lata tych, którzy zatrudniali pracowników na umowy „śmieciowe”.
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nien wskazywac� penitentowi, z/e priorytetem jest jego relacja z Bogiem i są
granice, kto� rych przekraczac� nie moz/na. W niekto� rych sytuacjach potrzeba
zastosowac�  zdanie  „Nie  moz/ecie  słuz/yc�  Bogu  i Mamonie!”  (Łk  16,13)
w sposo� b dosłowny i bardzo radykalny. 

Jak zatem powinien postąpic� przedsiębiorca, kto� ry działa w ob-
szarze „zepsutym”, w kto� rym nagromadzenie zjawisk negatywnych ze
strony ro� z/nych uczestniko� w jest znaczne? Czy powinien zachowac�  się
pryncypialnie, wycofac� się z biznesu przez likwidację firmy i zwolnienie
ludzi,  czy  jednak  stosując  owe  negatywne  praktyki,  starac�  się  choc�
w minimalnym stopniu wpłynąc� na poprawę sytuacji? Rozwiązanie po-
winno składac� się z trzech istotnych elemento� w: 

– W ujęciu negatywnym priorytetem jest s�wiadomos�c�,  z/e  nie
moz/na  brnąc�  dalej  w zło,  zalecenie  to  moz/na  nazwac�:  „ani  kroku
wstecz”. Wejs�cie w kolejne obszary nieuczciwos�ci sprawiłoby, z/e czło-
wiek stawałby się coraz mocniej uwikłany, tym samym droga uwolnie-
nia jeszcze bardziej się komplikuje. Potrzeba jasnego zdefiniowania za-
chowan�  nieakceptowalnych.  Zazwyczaj  penitent  wyczuwa,  z/e  są
w branz/y takie praktyki, kto� rych on stosowac�  nie moz/e. Jest to o tyle
waz/ne,  z/e  nieraz  pos�ro� d  wielu  okazji  do  grzechu  granica  tolerancji
moz/e  się  niezauwaz/alnie  przesuwac�.  W skrajnych  wypadkach  moz/e
prowadzic�  to do wniosku, z/e granica została juz/  tak powaz/nie przekro-
czona, z/e jedynym rozwiązaniem będzie rezygnacja z działalnos�ci. Nie-
kiedy przedsiębiorca nosi w sobie przekonanie i pewną intuicję, z/e do-
tychczasowy projekt (przynajmniej na płaszczyz�nie moralnej) nie po-
wio� dł się, a zebrane dos�wiadczenia pozwoliłyby w inny sposo� b zbudo-
wac�  nową firmę. Barierą w podjęciu decyzji są istniejące zobowiązania
oraz szereg czynniko� w psychologicznych, ze strachem na czele.

– Drugim krokiem, od strony pozytywnej, byłoby okres� lenie, ja-
kie zmiany na lepsze przedsiębiorca moz/e wprowadzic�  w swojej firmie
(ten krok w sposo� b najbardziej adekwatny wyraz/a postanowienie po-
prawy). Katolik prowadzący firmę w bardzo niesprzyjających okolicz-
nos�ciach moralnych powinien dąz/yc� do tego, aby jego firma była tą naj-
bardziej moralną, aby dawała s�wiadectwo. Takie podejs�cie będzie prak-
tyczną realizacją powołania lidera biznesu, kto� ry swoją postawą staje
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się „solą ziemi” i „s�wiatłem s�wiata” (por. Mt 5,13–14). Wnikliwe spoj-
rzenie zazwyczaj pozwala na wskazanie najpilniejszych kierunko� w. Za-
pewne  nie  uda  się  wyeliminowac�  wszystkich  negatywnych  zjawisk,
zwłaszcza tych, kto� re są powodowane czynnikami zewnętrznymi. Waz/ -
ne jest, aby penitent miał przed sobą jasną perspektywę rozwoju dobra,
s�wiadomos�c�, z/e choc�  w pewnym stopniu moz/e miec�  udział w promocji
dobrych praktyk w swojej branz/y. W większos�ci sytuacji warto zwro� cic�
uwagę na pierwszen� stwo kwestii pracowniczych (bezpieczen� stwo, wa-
runki pracy, legalnos�c�  i kwestie umo� w, zakresy obowiązko� w, sprawie-
dliwos�c� wynagrodzen� , premiowanie osiągnięc�  i systemy motywacyjne),
poniewaz/  podniesienie poziomu moralnos�ci zespołu będzie procento-
wac� takz/e w relacjach firmy z innymi podmiotami.

Chęc� zerwania z grzechem i wysiłek włoz/ony w przemianę nie-
koniecznie przyniosą natychmiastowe efekty. „Duch S5więty cierpliwie
kształtuje nowy styl  z/ycia i powoli uzdalnia do z/ycia coraz bliz/szego
Ewangelii”821. Przywołując zasadę stopniowos�ci oraz odwołując się do
roztropnos�ci,  spowiednik powinien zachęcic�  do wprowadzania zmian
w sposo� b przemys�lany. Z jednej strony powinien podnosic� na duchu, z/e
zmiana jest moz/liwa, prosic�  o nakres� lenie konkretnego planu, z drugiej
musi przestrzegac�  przed zmianami zbyt gwałtownymi, kto� re mogłyby
byc�  niezrozumiałe i odrzucone przez wspo� łpracowniko� w. W zarządza-
niu przez wartos�ci waz/ne jest uczestnictwo całego zespołu, podejmo-
wanie decyzji w duchu partycypacji.

– Trzecim elementem będzie stałe podnoszenie swoich kompe-
tencji i dąz/enie do rozwoju firmy. Rozwiązanie to z pozoru niezwiązane
z systemem podatkowym. W praktyce związek ten jest bardzo istotny:
przedsiębiorca, kto� ry jest profesjonalistą, umiejętnie rozwija firmę, nie
ma  powodo� w,  z/eby  w nieuczciwy  sposo� b  oszczędzac�  na  podatkach.
Efektywne działanie firmy daje mu takie przychody, z/e daniny publicz-
ne, choc�  uciąz/ liwe i denerwujące, nie paraliz/ują jego działalnos�ci. Od-
wrotnie jest  wtedy,  gdy rozwo� j  przedsiębiorstwa jest  niedostateczny.
Wtedy kaz/de własne niepowodzenie moz/na usprawiedliwic� ogo� lnie pa-

821 K. Knotz, Zasady spowiedzi małżonków według „Vademecum dla spowied-
ników”, w: Sztuka spowiadania…, dz. cyt., s. 410.

328



nującymi  warunkami,  łatwiej  winą  obarczyc�  „system”  niz/  krytycznie
spojrzec�  na  swoje  predyspozycje  do  prowadzenia  firmy  i niedobory
w kompetencjach. Nie wystarczy, z/eby przedsiębiorca był człowiekiem
uczciwym i z zasadami, musi byc� w pierwszym rzędzie profesjonalistą.

3. Znajomos�c� powinnos�ci moralnej, bez wewnętrznej 
interioryzacji

Penitent w swoim sumieniu nie uznaje obowiązku podatkowe-
go jako powinnos�ci  moralnej.  Osoby te zazwyczaj  nie spowiadają się
z wykroczen�  dotyczących tej materii, poniewaz/  takie postępowanie jest
czyms�  zbyt błahym, z/eby uznawac�  je za grzech. Nie zauwaz/ają szkodli-
wos�ci swojego czynu, uznając go za cos�  normalnego, poniewaz/  „wszy-
scy tak robią”.  „Wygląda na to, z/e Polacy dos�c�  łatwo rozgrzeszają się
z nieuczciwos�ci, zwłaszcza wobec pan� stwa czy społeczen� stwa”822.

Osoby te oskarz/ają rządzących o niemoralne postępowanie, po-
niewaz/  ustanawiają podatki zbyt wysokie, niesprawiedliwe, skompliko-
wane. Nie zgadzają się na arogancję władzy stale komplikującej system
podatkowy, wydającej rozrzutnie, nierozsądnie czy wręcz niemoralnie
s�rodki publiczne. Usprawiedliwieniem staje się dla nich ro� wniez/  poczu-
cie niesprawiedliwos�ci, z/e ci, co mają i płacic�  powinni – unikają tego.
Przypisywanie zła innym staje się powodem do zniesienia wobec siebie
obowiązku podatkowego. Wielu jest przekonanych, z/e nie ponoszą winy,
poniewaz/  to pan� stwo polskie zmusza ich do postaw niemoralnych. 

Niekto� rzy swoją postawę traktują jako dopuszczalną „obronę”
przed zachłannos�cią pan� stwa.  Deklarują,  z/e  chcieliby uczciwie  płacic�
niskie podatki, w urzędach skarbowych z szacunkiem odnoszących się
do podatniko� w, władzy zabiegającej o dobro wspo� lne i mądrze je budu-
jącej. Mniej lub bardziej zgadzają się z nauczaniem moralnym Kos�cioła,
ale uwaz/ają  je  za pewien idealizm,  „poboz/ne z/yczenia”  oderwane od
rzeczywistos�ci, kto� rych nie da się zastosowac� w naszych realiach. 

Z praktyki posługi duszpasterskiej ws�ro� d przedsiębiorco� w wy-
nika, z/e osoby o takim nastawieniu nie spowiadają się z oszustw podat-

822 A. Sarnacki, Społeczny…, dz. cyt., s. 198.
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kowych, temat moz/e zostac�  wywołany niejako przy okazji. Częs�ciej ta-
kie poglądy moz/na spotkac�  w rozmowach duszpasterskich czy kierow-
nictwie duchowym. Gdy taka postawa się pojawi, tylko niefrasobliwy
kapłan – pisze J. Salij – „goto� w przytaknąc� penitentowi, kto� ry przypisu-
je sobie prawo ustalania samemu, według prywatnego poczucia spra-
wiedliwos�ci, kiedy i w jakiej mierze wolno mu uciekac�  od podatku”823.
Nie oznacza to, z/e kapłan ma się stac� kontrolerem skarbowym, lecz po-
winien uwraz/ liwic� penitenta na perspektywę dobra wspo� lnego. Pomocne
moz/e byc� ro� wniez/  przypomnienie, z/e nasza postawa i s�wiadectwo przy-
czynia się do przemiany s�wiata, a jes� li sami będziemy bez winy, wtedy
jako obywatele będziemy mieli moralny tytuł do wymagania uczciwos�ci
od sprawujących władzę. Jednak „nie do spowiednika nalez/y wydawa-
nie wyroku, z/e w tym oto przypadku penitentowi wolno jest unikac� po-
datku. Spowiednik powinien raczej przypomniec�, z/e płacenie podatko� w
jest moralnym obowiązkiem, konkretne zas�  zachowanie w sytuacji, kie-
dy podatek wydaje  się  drastycznie  niesprawiedliwy,  niech pozostawi
raczej sumieniu penitenta”824.

4. Brak odniesienia do normy moralnej

O ile w poprzednim przypadku penitent z ro� z/nych powodo� w
nie akceptował normy moralnej,  w tej sytuacji nie ma odniesienia do
moralnos�ci. Wbrew pozorom sytuacja taka wcale do rzadkich nie nale-
z/y, gdyz/  wspo� łczesna mentalnos�c�  stara się „nie mieszac�” praktyki z/ycia
gospodarczego z moralnos�cią.  W naszym kraju wysokim wskaz�nikom
zewnętrznych form religijnos�ci  towarzyszy. „wysoki procent korupcji,
kradziez/y,  nieuczciwos�ci,  niesprawiedliwos�ci  i partactwa”825.  Wielu
uwaz/a, z/e biznes jest grą, gdzie ktos�  wygrywa, a inny przegrywa, i – tak
jak w szachach – nikt się nie spowiada, z/e tym razem dzięki swojemu
sprytowi  i umiejętnos�ciom wygrał  tę partię  z fiskusem.  Takz/e  ludzie
wierzący dają sobie niekiedy wmo� wic�, z/e w biznesie obowiązują inne

823 J.  Salij,  Moralne obowiązywanie prawa stanowionego,  w:  Sztuka spowia-
dania…, dz. cyt., s. 105.

824 Tamże, s. 107.
825 A. Sarnacki, Społeczny…, dz. cyt., s. 197.
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zasady, a inne w z/yciu. Skierowany do lidero� w biznesu dokument Pa-
pieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu” zauwaz/a zjawi-
sko oddzielania wymogo� w wiary od pracy w biznesie, nazywając je „po-
dzielonym” z/yciem826. Osoby te nie łączą swojego postępowania z wiarą,
w związku z tym nie zauwaz/ają ro� wniez/  problemo� w moralnych w dzie-
dzinie podatko� w. „Oddzielenie z/ycia od religii i od zasad moralnych pro-
wadzi do permisywizmu moralnego, czyli postawy zwalniania się z obo-
wiązko� w i odrzucania  zasad  wymagających  jakiegokolwiek  wysiłku
i trudu”827. Papiez/  Franciszek podkres� la, z/e postawa taka jest przyczyną
powaz/nego zgorszenia:  „Podwo� jne z/ycie  we wszystkim:  jestem gorli-
wym katolikiem, zawsze chodzę na Mszę, nalez/ę do takiego czy innego
stowarzyszenia, ale z/ycie, kto� re prowadzę, nie jest chrzes�cijan� skie: nie
płacę włas�ciwych stawek moim pracownikom, wykorzystuję ludzi, an-
gaz/uję się w brudne sprawy, w pranie brudnych pieniędzy… Podwo� jne
z/ycie. I wielu katoliko� w tak włas�nie czyni, a to gorszy”828.

Podczas wyznania grzecho� w, zazwyczaj przy okazji innych pro-
blemo� w, moz/e pojawic�  się temat unikania podatko� w, niebędący dla pe-
nitenta problemem moralnym. Nie mając osobistej więzi z Chrystusem,
nie zastanawia się, jakie postępowanie słuz/y umacnianiu tej więzi, a ja-
kie ją osłabia. Brak s�wiadomos�ci grzechu jest skutkiem niedostatecznej
formacji sumienia lub tez/  sumienia błędnego. „Jest zasadą, z/e nie jest
konieczne, by spowiednik pytał o grzechy popełnione z powodu niepo-
konalnej ignorancji dotyczącej grzesznej natury tych czyno� w lub popeł-
nione z powodu niezawinionego błędu zaistniałego w osądzie sumie-

826 Papieska Rada Iustitia et Pax, Powołanie..., dz. cyt., pkt. 10, s. 16. A. M. Triac-
ca, uważa,  że  „rozdźwięk  między  chrześcijańską  teorią  życia  społecznego
a praktyką zaistniał (...) na poziomie teoretycznym na skutek oddziaływania
idei humanizmu i Odrodzenia, które przeszły przez filtry polemik między re-
formacją a kontrreformacją”. A. M. Triacca, Nauka…, dz. cyt., s. 566.

827 Konferencja Episkopatu Polski, Sumienie drogowskazem człowieka. List pa-
sterski na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2003 r., w:
http://episkopat.pl/sumienie-drogowskazem-czlowieka/,  wydruk  z dnia
21.02.2017.

828 Franciszek,  Natychmiast  porzućmy  „podwójne  życie”  (23.02.2017),  w:
http://pl.radiovaticana.va/news/1294506, wydruk z dnia 26.02.2017.
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nia. Jakkolwiek tych grzecho� w nie przypisuje się moralnie ich sprawcy,
jednakz/e nie przestają byc� jakims�  złem i nieładem”829. 

Szafarz sakramentu powinien wskazywac�, z/e nieznajomos�c�  czy
nieakceptacja norm moralnych jest skutkiem braku wiary. W tym kon-
teks�cie spowiedz� , czy tez/  ogo� lna praca duszpasterska, powinna prowa-
dzic�  do jej pogłębienia, a co za tym idzie głębszej integracji wewnętrz-
nej. Owocem będzie odniesienie wartos�ci moralnych do z/ycia zawodo-
wego. Spowiednik musi pamiętac�, z/e przemiana wewnętrzna i zmiana
zewnętrznych postaw celniko� w Mateusza oraz Zacheusza dokonała się
nie na skutek pogłębionych studio� w katolickiej nauki społecznej,  lecz
osobistego spotkania z Jezusem. 

Spowiednik powinien pamiętac�, z/e jest szafarzem Boz/ego miło-
sierdzia  i ma  słuz/yc�  człowiekowi  w jego  pojednaniu  z Bogiem.  Gdy
w wyznaniu penitenta usłyszy o problemach z moralnos�cią podatkową,
powinien miec�  s�wiadomos�c�  złoz/onos�ci  zjawiska.  „Zastrzez/enia budzą
oba skrajne stanowiska spowiedniko� w wobec tego problemu – zaro� w-
no przymykanie oczu na uciekanie od płacenia podatko� w, jak i rygory-
styczne nękanie penitenta, jakby za urzędem podatkowym stał bezpo-
s�rednio autorytet samego Boga (...). Warto sobie us�wiadomic�, z/e ewen-
tualna  niefrasobliwos�c�  spowiednika  przyczynia  się  do  umocnienia
w społeczen� stwie niezrozumienia dla dobra wspo� lnego, natomiast ry-
goryzm w tej  dziedzinie moz/e  przemieniac�  spowiednika – jak to się
zdarzało  w historii  –  w straz/nika niesprawiedliwych rozwiązan�  spo-
łecznych”830. Nie powinien wchodzic�  w dyskusje ustrojowe, lecz zadbac�
o odnowienie relacji penitenta z Bogiem. Powinien zachęcic�  do pogłę-
biania i zrozumienia nauczania społecznego Kos�cioła, zachęcic�  do jego
wypełniania, nawet wtedy, gdy wiąz/e się to z poniesieniem ofiary. „Na-
lez/y podkres� lic�, z/e sakramentalna spowiedz�  nie jest lekarstwem jedynie
w odniesieniu  do przeszłos�ci  ze  względu na odpuszczenie  popełnio-
nych grzecho� w. Jej skutecznos�c� wpływa ro� wniez/  na przyszłos�c� peniten-

829 Papieska Rada ds.  Rodziny,  Vademecum dla spowiedników,  „Homo Dei”,
1997, nr 4(245), s. 50.

830 J. Salij, Moralne…, dz. cyt., s. 105.
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ta, poniewaz/  jest początkiem odnowy z/ycia duchowego oraz s�rodkiem
zaradczym na ludzkie niedoskonałos�ci czy oziębłos�c�”831.

Kapłan  niejednokrotnie  odczuwa  pewną  bezradnos�c�  wobec
wątpliwos�ci penitenta i przedstawianych przez niego „sytuacji bez wyj-
s�cia”. Od strony spowiednika moz/na mo� wic�  o dwo� ch barierach. Pierw-
szą z nich jest brak rozeznania w realiach gospodarczych oraz brak wie-
dzy dotyczącej szczego� łowych zagadnien�  podatkowych. Niejednokrot-
nie trudnos�c�  sprawia odniesienie ogo� lnych zasad moralnych do kon-
kretnych sytuacji. Ograniczenie to dałoby się w znacznym stopniu zni-
welowac�,  gdyby spowiednik mo� gł się w spokojnej rozmowie dopytac�
o kontekst sprawy i lepiej zrozumiec�  dylematy penitenta. Jes� li tego nie
uczyni, moz/e zbanalizowac� wyznanie, nie odnosząc się do przywołane-
go problemu lub tez/  przeciwnie – udzielic� rad nieadekwatnych do sytu-
acji. „Wiele nieporozumien�  w konfesjonale wynika z braku odpowied-
niego  języka,  nieprecyzyjnego  wyraz/ania  się,  ze  skro� to� w  mys�lowych
stosowanych z obu stron. Dobry spowiednik, słysząc wyznania zagma-
twane, niejasne dyskretnie poprosi o wyjas�nienie”832. W tym momencie
pojawia się druga bariera, jaką są warunki sprawowania sakramentu,
gdzie bardzo często presja czasu oraz samo miejsce nie sprzyjają pro-
wadzenia dialogu. Kapłan� ska roztropnos�c� powinna podpowiedziec� spo-
wiednikowi, kiedy zaproponowac�  penitentowi dłuz/szą rozmowę poza
spowiedzią mającą na celu wyjas�nienie wątpliwos�ci. Często jedna roz-
mowa to za mało, w wielu sytuacjach rozwiązanie problemo� w będzie
wymagało zmiany mys�lenia i podjęcia odwaz/nych decyzji.  Dobrze by
było, gdyby kapłan mo� gł duchowo uczestniczyc� w tym procesie, wspie-
rac� penitenta w podejmowanym wysiłku poprzez regularnie prowadzo-
ne kierownictwo duchowe.

Odnos�nie do spraw podatkowych w kierownictwie duchowym
s�wieccy aktywnie zaangaz/owani w sprawy społeczne oczekują pomocy

831 J.  Mizak,  Formacyjny wymiar sakramentu pokuty,  „Anamnesis.  Biuletyn
Komisji  ds.  Kultu  Bożego  i Dyscypliny  Sakramentów  Episkopatu  Polski”,
2007, tom 10, s. 185–186.

832 J. Augustyn, O kulturze dialogowania w konfesjonale, „Anamnesis. Biuletyn
Komisji  ds.  Kultu  Bożego  i Dyscypliny  Sakramentów  Episkopatu  Polski”,
2007, nr 2(49), s. 49.
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w rozwikłaniu  trudnych  dylemato� w  moralnych.  Pierwszym  krokiem
powinna byc�  pomoc w lepszym zrozumieniu natury danego działania,
czyli pro� ba nazwania podstawowych wartos�ci, identyfikacji działan�  nie-
moralnych oraz okres� lenia, kto i w jakim stopniu ponosi za nie odpo-
wiedzialnos�c�.  Ten etap, choc�  często trudny, jest konieczny w procesie
kształtowania prawego sumienia. Dzięki takiej analizie człowiek uczy
się oceny spotykających go sytuacji w kluczu moralnym. 

Analiza sytuacji  prowadzi  zazwyczaj pytającego do wniosku,
z/e jego sposo� b działania powinien ulec zmianie (przewaz/nie juz/  samo
przyjs�cie do duszpasterza jest wyrazem wewnętrznego przekonania, z/e
cos�  jest nie w porządku). W tym momencie bardzo często pojawia się
poczucie bezradnos�ci penitenta, kto� ry boi się konsekwencji zmiany, nie
widzi drogi wyjs�cia. Ma wewnętrzne pragnienie, lecz realizm kaz/e mu
stwierdzic�, z/e to się nie uda. W przypadku podatko� w obawa moz/e miec�
konkretny wymiar finansowy, poniewaz/  wyrzeczenie się ro� z/nych form
zmniejszania  obciąz/en�  (np.  płacenie  ZUS-u od całos�ci  wynagrodzen� ),
doprowadzi  do  wzrostu  koszto� w,  utraty  konkurencyjnos�ci,  w konse-
kwencji do upadku. Barierą moz/e byc�  takz/e obawa przed reakcją pra-
cowniko� w, kto� rzy dostrzegą „nawro� cenie” szefa, czy tez/  reakcja konku-
rencji,  gdy  w branz/y  „wszyscy  tak  robią”.  Ktos� ,  kto  działa  w sposo� b
uczciwy, zwłaszcza jes�li  nie boi się o tym mo� wic�,  staje się dla innych
wyrzutem sumienia. Sam często ma poczucie wewnętrznego rozbicia,
bo zdaje sobie sprawę, z/e nie wszystkie jego działania zasługiwałyby na
Boz/ą pochwałę, a jego zachowanie niejednokrotnie jest kompromisem
między chęciami a subiektywnie odczytywanymi moz/liwos�ciami. 

Kierownik duchowy powinien wykazac�  się duz/ą empatią i uni-
kac�  rad „szybkich, łatwych i skutecznych”. Obawa popadnięcia w długi,
likwidacja  firmy  jest  nie  tylko  kwestią  materialnego  utrzymania,  ale
społecznego postrzegania czy poczucia wartos�ci w rodzinie i wobec sa-
mego siebie.  Nalez/y  pamiętac�,  z/e  trudnos�ci  materialne w połączeniu
z poczuciem poraz/ki, zwłaszcza w przypadku męz/czyzn, są prostą dro-
gą do osłabienia czy wręcz rozpadu więzi małz/en� skiej. Dla wielu pro-
blemem jest juz/  samo obniz/enie standardu z/ycia jako przejaw niepowo-
dzenia, co prowadzi do zadłuz/enia. Częstym problemem jest popadanie
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w pracoholizm (przedsiębiorca ma nielimitowany czas pracy), aby wy-
pracowac�  odpowiednie dochody i pokonac�  trudnos�ci. Choc�  motywacja
takiej osoby sama w sobie nie jest zła, nalez/y zwro� cic� jej wzrok na cało-
kształt relacji wobec Boga i innych ludzi, gdyz/  niebezpieczen� stwem jest
praktyczny  materializm.  Przewodnik  duchowy  powinien  wskazywac�
Boz/ą perspektywę w spojrzeniu na trudne sytuacje, zachęcac�  do głęb-
szego odczytywania woli Boz/ej, podejmowania nieraz odwaz/nych decy-
zji, lecz nie wolno mu narzucac� gotowych rozwiązan� . Wielu przedsiębior-
co� w zas�wiadcza, z/e wejs�cie na drogę pełnej uczciwos�ci było dla nich wy-
zwoleniem, a obawy o firmę okazały się bezzasadne. W spojrzeniu wiary
opiekę przypisują Boz/ej Opatrznos�ci, a po ludzku zauwaz/ają, z/e uwol-
nienie się od toksycznych zalez/nos�ci pozwoliło im bardziej skupic�  się
na rozwoju firmy, zwiększaniu jej przychodo� w i efektywnos�ci działania.

W kon� cu wątpliwos�ci moralne, z kto� rymi kapłan ma stycznos�c�
w konfesjonale, powinny byc�  dla niego zachętą do pogłębienia swojej
wiedzy: „Dlatego jest konieczne, aby odpowiednią wraz/ liwos�c� duchową
i duszpasterską  łączył  on  z solidnym przygotowaniem teologicznym,
moralnym i pedagogicznym, kto� re mu pozwoli zrozumiec�  z/yciowe pro-
blemy człowieka.  Przydatne dla niego będzie ro� wniez/  poznanie spo-
łecznych, kulturowych i zawodowych dziedzin, kto� re są polem działania
ludzi  przystępujących  do  konfesjonału,  by  mo� c  im  dac�  odpowiednie
rady oraz duchowe i praktyczne wskazo� wki”833. Znajomos�c�  problemo� w,
s�rodowiska  z/ycia  i sytuacji  powierzonej  mu  społecznos�ci  decydują
o skutecznos�ci jego posługi duszpasterskiej i oddziaływania społecznego834. 

W posłudze  spowiednika  bardzo łatwo ulec  rutynie,  udzielic�
schematycznej nauki, kto� ra nie będzie się odnosiła do sytuacji peniten-
ta. Kaz/dy, kto regularnie przystępuje do spowiedzi i niezalez/nie od tre-
s�ci swojego wyznania otrzyma mniej więcej podobne pouczenie i pokutę,
odchodzi z nieodpartym wraz/eniem, z/e odbył okresowy rytuał według

833 Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Kapłan – szafarz Miłosierdzia Boże-
go.  Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowych,  tłum. J.  Króli-
kowski, Tarnów 2011, nr 63, s. 30.

834 A.  Proniewski,  Benedykt XVI o społecznym charakterze posługi  kapłana,
„Społeczeństwo”, 2016, nr 4, s. 95.
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okres�lonego schematu835. Dlatego „grzechy podatkowe”, nieczęsto poja-
wiające się w konfesjonale, nie mogą byc� lekcewaz/one. Powinny uwraz/ -
liwiac�  spowiednika  na  szczego� lną  potrzebę  duchową  penitenta,  byc�
okazją do ukazania łącznos�ci wiary z z/yciem społecznym. Choc�  kapłan
nie musi byc� specjalistą od ekonomii, polityki czy innych dziedzin z/ycia,
musi byc� specjalistą od tego, w jaki sposo� b prowadzic� człowieka w całej
jego egzystencjalnej złoz/onos�ci do Boga836.

835 Por. W. Zagrodzki, Spowiednik u źródeł kryzysu spowiedzi?, w: Sztuka spo-
wiadania…, dz. cyt., s. 180.

836 Benedykt XVI,  Wierzcie w moc waszego kapłaństwa. Przemówienie pod-
czas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana, Warszawa,
25 maja 2006, „L'Osservatore Romano”, 2006, nr 6–7, s. 16–17.
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Zakończenie

System podatkowy to waz/ny obszar z/ycia gospodarczego i spo-
łecznego. Dzięki pieniądzom uzyskanym od obywateli pan� stwo realizu-
je powierzone mu zadania, słuz/ąc dobru wspo� lnemu. W praktyce ten
układ zalez/nos�ci rzadko kiedy funkcjonuje w sposo� b niebudzący sprze-
ciwu. Ludzka słabos�c�, egoizm, chęc� zysku i pragnienie władzy niejedno-
krotnie prowadzą do tego, z/e władza wykorzystuje swoją uprzywilejo-
waną pozycję, nie dba o sprawiedliwe rozłoz/enie obciąz/en� , marnotrawi
pieniądze obywateli.  Ci  z kolei  czują niechęc�  wobec obciąz/en� ,  wszak
muszą na rzecz pan� stwa przekazac�  znaczną częs�c�  zarobionych przez
siebie pieniędzy. Przekonani o niesprawiedliwos�ci nieraz podejmują ry-
zykowną decyzję o uniknięciu podatko� w. Pomimo naznaczonego znacz-
nego fiskalizmu w systemie demokratycznym kolejne przedwyborcze
obietnice „darmowych s�wiadczen� ” nadal są podstawowym narzędziem
zdobywania poparcia. 

Między  pan� stwem  a obywatelem  zachodzi  złoz/ona  relacja.
W wymiarze zewnętrznym jest ona regulowana przez prawo, lecz jej
fundamentem powinno byc� zaufanie. Nie da się go zbudowac� bez moc-
nych podstaw, czyli oparcia na wartos�ciach. Punktem wyjs�cia jest god-
nos�c�  osoby ludzkiej, z nią związane jest między innymi prawo własno-
s�ci. Godnos�c�  osoby to takz/e zobowiązanie do poszanowania drugiego
człowieka, a w razie potrzeby przyjs�cia mu z pomocą. Waz/ną rolę od-
grywają  w tym  struktury  pan� stwa,  kto� re  w sposo� b  zorganizowany
i profesjonalny powinny słuz/yc�  obywatelom. ZPycie społeczne nie moz/e
byc� jedynie domeną pan� stwa, powinno więc byc� oparte na zasadzie po-
mocniczos�ci i sprawiedliwos�ci. Nie moz/e rezygnowac� z kategorii dobra
wspo� lnego, a piękno nadaje mu cnota solidarnos�ci.

Krytyczna  obserwacja  rzeczywistos�ci  pozwala  stwierdzic�,  z/e
system podatkowy nigdy nie jest doskonały, stąd przekonanie obywateli
o jego niesprawiedliwos�ci  zazwyczaj jest  uzasadnione. Często podno-
szonym problemem jest wysokos�c� podatko� w, na ten temat toczy się naj-
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więcej dyskusji. Są to z reguły emocjonalne wymiany zdan�  dotyczące le-
czenia skutko� w „choroby”, a nie przyczyn  zjawiska.  Debata publiczna
o wysokos�ci  podatko� w powinna byc�  połączona z refleksją odnoszącą
się do wizji pan� stwa, jego kompetencji, czyli sposobo� w zaangaz/owania
w z/ycie  społeczne  i gospodarcze.  Większa  efektywnos�c�  wydawania
s�rodko� w budz/etowych miałaby wpływ na wysokos�c�  podatko� w, ale zna-
cząca  poprawa  moz/e  byc�  skutkiem  zmniejszenia  ingerencji  pan� stwa
w gospodarkę i z/ycie społeczne.  We wspo� łczesnej Polsce,  przy coraz
większych kompetencjach Unii Europejskiej, konieczna jest powszech-
na debata na temat zadan�  i roli pan� stwa. 

System podatkowy tworzą ludzie, odpowiedzialni za kształto-
wanie prawa, funkcjonowanie urzędo� w, organo� w kontroli, kon� cząc na
wymiarze sprawiedliwos�ci. Na podstawie przeprowadzonych analiz na-
lez/y stwierdzic�,  z/e wielokrotnie moz/na mo� wic�  o działaniu, kto� re jes� li
przynosi korzys�c� to tylko fiskalną, ale burzy tę delikatną relację urząd –
podatnik.  Nieraz moz/na mo� wic�  wprost,  z/e postępowanie przedstawi-
cieli  pan� stwa względem obywatela są niemoralne.  Wydaje się,  z/e  ten
obszar funkcjonowania systemu podatkowego jest niedoceniany, braku-
je dyskusji i propozycji zmian. Jest to niewykorzystana szansa, bo o ile
obniz/enie podatko� w musi is�c� w parze z głębszymi zmianami ustrojowy-
mi,  to  zmiana  nastawienia  do  obywatela,  zwiększenie  „przyjaznos�ci”
urzędo� w, potraktowanie go jako podmiotu kosztuje niewiele. Wymaga
jednak konkretnego planu działania i konsekwencji,  poniewaz/  chodzi
o zmianę mentalnos�ci urzędniko� w pan� stwowych.

Pomimo wymienionych słabos�ci systemu podatkowego naucza-
nie Kos�cioła jest jednoznaczne i niezmienne. Jezus, szanujący ziemski
porządek, ro� wniez/  dzis�  daje chrzes�cijanom do zrozumienia, z/e troska
o doczesną ojczyznę jest ich obowiązkiem. Odczytanie w konteks�cie hi-
storycznym przesłanek biblijnych, przez nauczanie Ojco� w Kos�cioła, teo-
logo� w s�redniowiecznych i wspo� łczesnych, poprzez oficjalne wypowiedzi
Urzędu  Nauczycielskiego,  na  ostatnich  wypowiedziach  papiez/y  kon� -
cząc, uzasadnia tezę zawartą w temacie oraz postawioną jako podsta-
wowy problem badawczy, z/e płacenie podatko� w jest dla chrzes�cijanina
obowiązkiem moralnym obowiązującym w sumieniu (ad. wstęp, pkt. 1).
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Jest to obowiązek stały, wynikający z natury społecznej człowieka, nale-
z/ący w integralny sposo� b do racjonalnej organizacji pan� stwa.

Przeprowadzona analiza pozwala takz/e na wyciągnięcie wnio-
sku (ad. 2), z/e mogą zaistniec�  sytuacje, w kto� rych niezapłacenie podat-
ku z punktu widzenia moralnos�ci  nalez/y uznac�  za usprawiedliwione.
Dochodzi do tego w chwili konfliktu wartos�ci, gdy na przykład podatek
odbierałby  s�rodki  konieczne  do  przez/ycia.  Niekiedy  do  takich  wnio-
sko� w  mogą  dojs�c�  takz/e  osoby  prowadzące  działalnos�c�  gospodarczą,
kto� re chcą ocalic�  istnienie zakładu pracy, czy tez/  działające w skrajnie
zaburzonych przez niesprawiedliwos�c�  strukturach grzechu. Choc� decy-
zja jest podejmowana w wymiarze osobistym w sumieniu osoby, sytu-
acje  takie  zazwyczaj  charakteryzują  się  daleko  idącą  moz/ liwos�cią
obiektywizacji,  czyli  oceny według  przesłanek znajdujących  się  poza
wewnętrznymi odczuciami podatnika.

Trzecim  wnioskiem  odnoszącym  się  do  problemo� w  badaw-
czych (ad. 3) jest stwierdzenie, z/e słabos�ci systemu podatkowego oraz
wspo� łtworzących go oso� b mogą wpłynąc�  na zmniejszenie winy moral-
nej  oso� b  unikających  płacenia  podatko� w.  Wpływ  okolicznos�ci  ze-
wnętrznych na podejmowane decyzje oceniany jest  przez podatnika-
katolika w jego osobistym rachunku sumienia. Z punktu widzenia nauki
społecznej Kos�cioła nalez/y przestrzec przed zbyt łatwym usprawiedli-
wianiem się, przypomniec�, z/e niemoralne działanie innych nie pozba-
wiają  chrzes�cijan  moz/liwos�ci  wykazania  się  postawą  prawos�ci,  choc�
moz/e to byc� okupione znacznym osobistym pos�więceniem. 

Najwaz/niejszym przesłaniem pracy jest zachęta, aby chrzes�cija-
nie w aktywny sposo� b podchodzili  do otaczającej  ich rzeczywistos�ci.
Postawy usprawiedliwiania się, choc� dopuszczalne z moralnego punktu
widzenia, nie prowadzą do pozytywnej przemiany systemu gospodar-
czego. Dlatego nalez/y zaakcentowac� rolę Kos�cioła w ukazywaniu szerszej
perspektywy  w spojrzeniu  na  obywatelskie  obowiązki  niz/  typowego
dla czaso� w wspo� łczesnych homo oeconomicus. Rolą Kos�cioła nie jest za-
angaz/owanie polityczne czy nawet składanie propozycji gotowych roz-
wiązan� ,  poniewaz/  wymagają  one  szerokiej  znajomos�ci  problematyki
finansowej. Niemniej głoszona nauka wskazuje na fundamentalne war-
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tos�ci, kto� re powinny byc�  respektowane, a tym samym wyznacza poz/ą-
dane kierunki zmian. 

Inspirująca rola katolickiej nauki społecznej powinna byc�  po-
dejmowana przez ludzi s�wieckich, kto� rzy nie mogą przechodzic� obojęt-
nie obok niesprawiedliwos�ci. Poprzez swoją rzetelną pracę, wypełnianie
obowiązko� w obywatelskich, a takz/e aktywne zaangaz/owanie w polity-
kę, z/ycie gospodarcze i społeczne powinni wpływac� na kształt otaczają-
cej  rzeczywistos�ci.  Zadania  te dla  poszczego� lnych członko� w Kos�cioła
przybierają formę osobowego wezwania, dzięki czemu Ewangelia moz/e
ujawniac� swą niezmienną moc i przyczyniac� się do przemiany s�wiata. 

Podstawową trudnos�cią w podejmowanym temacie było napię-
cie aksjologiczne, przejawiające się w wielu publikacjach w ocenie sys-
temu podatkowego jedynie przez pryzmat indywidualizmu. Spojrzenie
to dominujące we wspo� łczesnej ekonomii, a charakterystyczne dla libe-
ralizmu, w znacznym stopniu osłabia poczucie powinnos�ci u obywateli
poprzez traktowanie osobistego zysku jako priorytetu. Wydaje się, z/e
w wymiarze aksjologicznym powinien to byc�  obszar kolejnych badan� .
Nalez/ałoby dąz/yc�  do nowego zdefiniowania obowiązko� w społecznych
z uwzględnieniem poszanowania praw obywatelskich. Tym samym na-
lez/ałoby rozszerzyc�  perspektywę badawczą na działania pan� stwa. Do-
bro wspo� lne i powszechne przeznaczenie do� br nalez/ałoby odczytac�  na
nowo w duchu braterstwa i solidarnos�ci,  przezwycięz/ając negatywne
konotacje  zaszczepione  przez  socjalizm.  Dzięki  temu  łatwiej  będzie
o wypracowanie takich rozwiązan� ,  kto� re szanują godnos�c�  osoby i jej
prawa, a jednoczes�nie przyczyniają się do rozwoju społecznos�ci. 

W epoce globalizacji pilnie nalez/y pogłębic�  rozumienie zasady
pomocniczos�ci. Niepokoic�  musi zjawisko przenoszenia kompetencji na
organy wyz/sze, juz/  nie tylko rządowe, ale takz/e organy międzynarodo-
we, na przykład Unii Europejskiej. Zjawisko to kaz/e przyjrzec� się na nowo
demokracji i zadac� pytanie o faktyczny wpływ obywateli na kształtowanie
z/ycia pan� stwa. Odpowiedz�  na to pytanie pozwoli ukierunkowac�  ich ak-
tywnos�c�  i zaangaz/owanie,  szczego� lnie w czasie widocznych objawo� w
kryzysu politycznego i społecznego pan� stw cywilizacji zachodniej. Z za-
gadnien�  szczego� łowych nalez/ałoby głębiej spojrzec� na problem przywi-
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lejo� w podatkowych,  uwzględniając  w badaniach z jednej  strony per-
spektywę  sprawiedliwos�ci  i ro� wnos�ci,  z drugiej  wolnos�ci  człowieka
i moz/liwos�ci podejmowania suwerennych decyzji.

Nie ma łatwych rozwiązan�  trudnych spraw, system podatkowy
jest  tego dobrym przykładem.  Praca pt.  „Obowiązek podatkowy jako
powinnos�c�  moralna  w  s�wietle  katolickiej  nauki  społecznej”  zwraca
uwagę na to, z/e dyskusji o podatkach nie moz/na sprowadzac� jedynie do
spraw finansowych. Jest to pytanie o człowieka, o jego priorytety i po-
dejmowane wybory moralne, o jego relacje z innymi w wymiarze spo-
łecznym. Jes� li człowiek ma byc�  rzeczywis�cie drogą Kos�cioła, ten musi
byc� s�wiadom jego sytuacji. Jest to zadanie stale aktualne, a wymagające
nieustannej czujnos�ci ro� wniez/  w wymiarze refleksji teologicznej, ponie-
waz/  czasy wspo� łczesne cechują się szybkimi i powaz/nymi przemiana-
mi.  Zarazem Kos�cio� ł  musi  pamiętac�  i przypominac�  swoim członkom,
z/eby wobec spraw doczesnych zachowali nalez/yty dystans,  poniewaz/
chrzes�cijanin jest powołany do wiecznego z/ycia w Chrystusie.
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