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Wstęp

Człowiek żyje we wspó lnocie z innymi, a pozostając z nimi w zró żnicowanych relacjach, w naturalny sposó b wspó łtworzy grupy, w któ rych
może osiągać cele niemożliwe do samodzielnej realizacji. Jednym z warunkó w skutecznego działania jest posiadanie środkó w materialnych.
Podobnie jest z pań stwem, któ re choć jest strukturą rozległą, należy do
grup podstawowych. Jego funkcjonowanie jest uzależnione od ilości
pieniędzy pozyskanych od obywateli, a podstawową formą partycypacji
w kosztach funkcjonowania pań stwa są podatki.
Wspó łczesne systemy danin publicznych składają się z wielu
ró żnorodnych podatkó w. Kształt ich wynika z rozwoju historycznego,
a w dzisiejszych czasach często zależy od doraźnych decyzji politycznych czy ekonomicznych. Podatki towarzyszą człowiekowi na każdym
kroku, a przez to głęboko ingerują w życie zaró wno społeczne, jak
i osobiste każdego obywatela. Mają charakter obligatoryjny, a uchylanie
się od nich powoduje konsekwencje karne. Wysokość podatkó w wynosząca w krajach rozwiniętych kilkadziesiąt procent każe zadać pytanie
o relację między obowiązkiem podatkowym a prawem własności. Niezmiennym postulatem obywateli jest to, aby podatki były „sprawiedliwe”. Ponadto pań stwo, wymagając od obywateli szczegó łowej sprawozdawczości, dotyczącej wysokości dochodó w i dokonanych transakcji,
głęboko wnika w sferę wolności człowieka, a nawet w jego prywatność.
Podatki zawierają zatem napięcie, któ re wytwarza się między
obywatelem a pań stwem reprezentowanym przez aktualnie sprawujących władzę. Podatnicy uważają za słuszne chronić swó j majątek, a pań stwo w trosce o dobro publiczne domaga się pieniędzy. Stanem idealnym byłaby harmonia między interesem indywidualnych osó b a dobrem wspó lnym. Ludzki egoizm, chciwość, brak solidarności z innymi
utrudniają drogę do osiągnięcia tego celu. Pomimo wielu wiekó w rozwoju myśli podatkowej oraz demokratycznych form rządó w, wspó łczesnym
7

systemom podatkowym daleko jest do ideału. Świadczą o tym opinie
obywateli, którzy uznają podatki za niesprawiedliwość, czy nawet nazywają
je usankcjonowaną prawem formę rozboju. Pań stwa zaś stale borykają
się z niedoborem środkó w, popadając w coraz większe zadłużenie.
Spojrzenie na system podatkowy z perspektywy wartości nie
jest łatwe, ponieważ jest to rzeczywistość wielowymiarowa. Ekonomiści i urzędnicy pań stwowi zainteresowani są przede wszystkim skutecznością ﬁskalną. Prawnicy koncentrują się na rozumieniu konkretnych rozwiązań , choć niekiedy – zwłaszcza konstytucjonaliści – odwołują się do przestrzeni aksjologicznej. Socjologowie badają wpływ podatkó w na życie społeczne i ich odniesienie do głó wnych problemó w
społecznych. Punktem zainteresowania psychologó w są uwarunkowania decyzji podejmowanych przez podatnikó w. Politycy zastanawiają
się nad wprowadzeniem zmian – jak deklarują – korzystnych dla pań stwa i obywateli. Filozofowie i etycy pró bują zwró cić uwagę na respektowanie wartości i zasad. Teologowie ró wnież odwołują się do nich, interpretując je w świetle Objawienia.
Pluralizm światopoglądowy prowadzi – w kontekście podatkó w – do powstawania zgoła przeciwnych koncepcji, któ re są nie do pogodzenia. Dotyczą one spraw fundamentalnych, takich jak napięcie między własnością prywatną a dobrem wspó lnym. Skutkiem tego będzie
nieuchronne niezadowolenie części obywateli, że system podatkowy
jest niewłaściwie skonstruowany, wyrażane zazwyczaj w stwierdzeniu
„podatki w naszym kraju są niesprawiedliwe”. Z powyższego rozumowania można wyciągnąć wniosek, że nie da się stworzyć takiego systemu, któ ry satysfakcjonowałby wszystkich. Owo niezadowolenie jest poniekąd ceną życia w pluralistycznym społeczeń stwie, w któ rym część
obywateli będzie chciała kształtować społeczno-gospodarczą rzeczywistość według przesłanek przez siebie uznawanych za słuszne.
Kierując się zbiorem poglądó w i własnymi przekonaniami, podatnik stoi przed decyzją, czy wypełnić obywatelski obowiązek. Może
ponadto dążyć do legalnego zmniejszenia obciążenia, niekiedy decyduje
się na przekroczenie prawa. Najwięcej dylemató w mają przedsiębiorcy,
ponieważ podatki istotnie wpływają na warunki prowadzenia biznesu.
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Nie zawsze dostrzegają harmonię między wymiarem indywidualnym
decyzji (dobro ﬁrmy) a służbą dobru wspó lnemu (podatki). Nie ułatwia
tego wspó łczesny indywidualizm i materializm, nadające pierwszeń stwo własnym interesom przed sprawami publicznymi. Niekiedy swoje
postępowanie uzasadniają koniecznością utrzymania konkurencyjności
czy trudną sytuacją ﬁrmy.
Od pytań o moralność podatkową nie mogą uciec ró wnież ci,
któ rzy w postępowaniu starają się inspirować swoją wiarą. W społecznym nauczaniu Kościoła poszukują oni odpowiedzi odnośnie do dylemató w dotyczących obowiązku obywatelskiego. Potrzebują nie tylko przedstawienia doktryny, ale ró wnież pomocy duszpasterskiej w wymiarze
indywidualnym, wsparcia w niełatwych decyzjach życia zawodowego.
W teologii moralnej temat podatkó w nigdy nie był przesadnie
akcentowany. Zazwyczaj był ujmowany jako fragment obowiązkó w społecznych osoby w kontekście posłuszeń stwa władzy pań stwowej. W Piśmie Świętym nawiązania do podatkó w są stosunkowo liczne, lecz stanowią jedynie tło społeczne przedstawianych wydarzeń . Podobnie
w nauczaniu Kościoła znaleźć można tylko nieliczne wzmianki wprost
odnoszące się do tej tematyki. Należy zauważyć, że odnoszą się one zazwyczaj do konkretnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
a nieraz – jak to często było u Ojcó w Kościoła – jako interwencje
w określonych sytuacjach. Przesłanek do oceny moralnej systemu podatkowego należy zatem poszukiwać w rozważaniach teologicznych dotyczących relacji pań stwo-obywatel, ze szczegó lnym uwzględnieniem
takich zagadnień szczegó łowych jak posłuszeń stwo władzy pań stwowej, dobro wspó lne, własność prywatna.
Polska literatura teologiczna w obszarze podatkó w nie jest zbyt
obszerna. Uwarunkowania historyczne (zabory, okupacja, komunizm)
nie sprzyjały rozważaniom na temat etyki obywatelskiej. Zmiana ustroju w 1989 roku spowodowała całkowitą zmianę systemu podatkowego.
Dziś można stwierdzić, że burzliwy czas przemian gospodarczych i politycznych nie służył spokojnej refleksji. Brakuje monograﬁi, któ ra
w sposó b całościowy ujmowałaby stosunek Kościoła wobec podatkó w.
Jedynie kilku autoró w opublikowało swoje prace w formie artykułó w
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naukowych (m.in. A. Dylus, D. Dań kowski, J. Salij, A. Filipowicz, A. Zadroga). Ponadto syntetyczne ujęcie tematyki można znaleźć w podręcznikach katolickiej nauki społecznej oraz teologii moralnej szczegó łowej
dotyczącej zagadnień życia społecznego (m.in. S. Olejnik, Cz. Strzeszewski, J. Majka, T. Borutka) lub we fragmentach innych pozycji książkowych (A. Zwoliń ski).
Przywołane pozycje w dość precyzyjny sposó b wyrażają naturę
podatkó w oraz ocenę teologiczną formułowaną przez Kośció ł. Zauważają słabości systemu podatkowego, nadużycia pań stwa i formułują odpowiednie postulaty. Można wyciągnąć wniosek, że w niewielkim stopniu odnoszą się do zagadnienia od strony podmiotu, czyli obywatela,
któ ry w swoim sumieniu musi zająć stanowisko wobec ciążącego na
nim obowiązku. Wydaje się zatem konieczne, aby w przekrojowej analizie systemu podatkowego zwró cić szczegó lną uwagę na wymiar personalistyczny. Nie chodzi jedynie o teoretyczne rozważania, ale o pomoc
w głębszym zrozumieniu powinności obywatelskiej. Uzasadnia to podjęcie tematu: „Obowiązek podatkowy jako powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej”.
Choć tematyka podatkowa podejmowana jest przez ró żne nauki, powinność moralna wchodzi w zakres przedmiotu teologii moralnej. W pracy przestrzeń badawcza została zawężona do katolickiej nauki społecznej. Należy zdawać sobie sprawę, że ta dyscyplina teologiczna tworzy odrębną, spó jną całość doktrynalną, pozostaje jednak częścią
teologii moralnej. Tak więc obowiązek podatkowy – uregulowany przez
prawo i należący do istoty podatku jako świadczenia przymusowego –
ujmowany jest w świetle Objawienia, odczytywanego przez Kośció ł
i odnoszonego do konkretnych zagadnień społecznych.
Podstawowym źró dłem jest nauczanie Magisterium Kościoła.
Wzmianki w dokumentach Kościoła i nauczaniu papieży odnośnie do
podatkó w są nieliczne. Należy je zatem przywołać, uwzględniając kontekst, w jakim zostały wypowiedziane, zwłaszcza wtedy, gdy temat podatkó w poruszony został przy okazji omawiania innego zagadnienia.
W interpretacji należy uwzględnić ró wnież czas i charakter wypowiedzi, aby właś ciwie uchwycić przesłanie skierowane do wierzących.
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Pomocne będą także te fragmenty, któ re choć wprost nie mó wią o podatkach, odnoszą się do zagadnień nadrzędnych jak obowiązki obywatelskie, stosunek wobec władzy czy dobra wspó lnego. Ź ró dła te ujęte
zostały w bibliograﬁi na pierwszym miejscu. W drugiej kolejności źró dłem wiedzy jest literatura teologiczna (nazwana literaturą przedmiotową), ujmująca problematykę zaró wno w kontekście wspó łczesnym,
jak ró wnież historycznym. Obejmuje ona stosunkowo szeroką perspektywę spojrzenia, od zagadnień fundamentalnych, koń cząc na kwestiach
duszpasterskich.
Ponieważ podatki są rzeczywistością przyjmującą konkretny
wymiar w czasie i miejscu, konieczne jest odniesienie do określonej
rzeczywistości prawnej. Służy temu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy i inne akty prawne. W koń cu do zrozumienia zjawiska
podatkó w prowadzi bogata literatura ekonomiczna, prawna, ﬁlozoﬁczna, socjologiczna, psychologiczna itp. (nazwana w bibliograﬁi literaturą
uzupełniającą) oraz raporty i sprawozdania z badań organizacji międzynarodowych, organó w pań stwowych oraz organizacji pozarządowych.
Głó wnym problemem podjętym w pracy jest powinność moralna płacenia podatkó w. Choć sam Jezus polecił, aby „oddać cezarowi, co
należy do cezara” (Mt 22,21), w sumieniu wielu chrześcijan rodzi się
poważna wątpliwość, w sytuacji gdy pań stwo działa w sposó b niemoralny, marnowane są pieniądze publiczne oraz wydawane są na niemoralne cele. Podatnicy wyrażają obiekcje, czy należy płacić te podatki,
któ re swoją wysokością naruszają ich własność prywatną, niekiedy
znajdują usprawiedliwienie w trudnej sytuacji materialnej swojej rodziny.
O ile nauczanie Kościoła dość jasno wyraża przekonanie, że płacenie podatkó w jest powinnością moralną, autor stara się lepiej zrozumieć przesłanki tego stanowiska oraz poddać je krytyce, poszukując
odpowiedzi na pytania:
1. Czy płacenie podatkó w zawsze jest obowiązkiem moralnym?
2. Czy istnieją sytuacje, w któ rych niezapłacenie podatku będzie można uznać za usprawiedliwione?
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3. W jakim stopniu okoliczności mogą wpłynąć na zmniejszenie
winy moralnej osó b unikających płacenia podatkó w?
Podjęcie tematu obowiązku podatkowego sprzyja usystematyzowaniu nauczania Kościoła w tym obszarze, jego aktualizacji wobec
wspó łczesnych realió w społeczno-gospodarczych, a w konsekwencji
będzie zmierzało do dostarczenia katolickim podatnikom umotywowanych przesłanek do podejmowania w sumieniu najwłaściwszych decyzji.
W pierwszym kroku zostanie przedstawiona natura podatkó w,
czym podatek jest „sam w sobie”. Chodzi zatem o uchwycenie jego istoty i odniesienie do funkcjonujących w społeczeń stwie wartości i zasad
etycznych, przede wszystkim godności człowieka, dobra wspó lnego,
własności prywatnej, sprawiedliwości i pomocniczości.
Druga ocena, nazywana „moralną”, będzie dotyczyła postaw
uczestnikó w systemu podatkowego: przede wszystkim samych podatnikó w, ale także twó rcó w prawa, administracji publicznej. Podejmują
oni decyzje, któ rych adresatami są konkretne osoby. Wchodzą zatem
w relacje interpersonalne, któ re najbardziej są widoczne między urzędnikiem a podatnikiem. Należy zauważyć, że postawy ludzi mają wpływ
na praktyczne funkcjonowanie systemu podatkowego w pań stwie.
Oznacza to, że system podatkowy bliski ideałowi (w aspekcie prawnym
i administracyjnym), może być zepsuty przez niemoralne postępowanie
osó b, lub przeciwnie: słaby system podatkowy może zyskiwać dzięki
wysokiemu poziomowi moralności obywatelskiej. Od tego, jaką postawę przyjmie każdy obywatel, zależy sytuacja materialna pań stwa, jego
samego i rodziny. Dlatego każda podjęta decyzja i wybó r postępowania
ma charakter moralny i może być w tym względzie oceniony.
Obowiązek podatkowy będzie analizowany w dwó ch wymiarach. Z jednej strony podatki są zjawiskiem uniwersalnym i może być
oceniana ich natura w odniesieniu do wartości. Będzie to więc aspekt
teoretyczny. Należy formułować postulaty odnośnie do tego, jakie podatki powinny być, na przykład kiedy podatki będą realizowały postulat sprawiedliwości.
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Z drugiej strony podatnik nie płaci „idealnych podatkó w”, lecz
ma do czynienia z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i administracyjnymi. Obszar analizy należy zawęzić do obszaru euroatlantyckiego,
zbudowanego na gospodarce rynkowej, demokratycznym systemie politycznym oraz wartościach społecznych mających korzenie w chrześcijań stwie. Polski system podatkowy będzie punktem odniesienia
w przypadku niektó rych zagadnień szczegó łowych, jak na przykład
kwoty wolnej od podatku.
Podatki są zjawiskiem wielowymiarowym i wieloaspektowym.
W tym sensie można powiedzieć, że praca ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ czerpie z osiągnięć wielu innych dziedzin nauki. Zarazem chrześcijań ska perspektywa będzie prowadziła do stwierdzenia
wyraźnych napięć. W ocenie ogó lnej zostanie podkreślone, że nie zawsze rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ekonomii, będą
tymi najlepszymi w porządku wartości. Wbrew koncepcji homo oeconomicus zostanie zaakcentowane, że człowiek powinien kierować się
także wyższymi wartościami niż tylko dążeniem do maksymalizacji zysku. W pewnym sensie zostanie zakwestionowany porządek prawny,
szczegó lnie wtedy, gdy sankcjonuje niesprawiedliwość. Zostanie przedstawiony i uzasadniony pogląd, że nie zawsze złamanie normy prawnej
będzie przekroczeniem normy moralnej. Przedstawicielom administracji zostanie przypomniane, że to nie urzędy, stanowiska czy procedury
podejmują decyzje, lecz konkretne osoby, podlegające ocenie moralnej.
W pracy zastosowana jest krytyczna analiza 579. pozycji bibliograﬁcznych z kilku obszaró w tematycznych. Zebrana literatura odnosi
się do problemó w badawczych pracy, pozwala na wyciągnięcie wnioskó w i syntezę podjętego zagadnienia. Punktem wyjścia jest ogó lna
charakterystyka systemu podatkowego, opierająca się na przepisach
prawach, przede wszystkim ustawach. Częściej będą przywoływane komentarze, któ re pokazują szerszy kontekst funkcjonowania prawa podatkowego. Zaznaczyć należy, że praca nie jest analizą prawną i nie
może być traktowana jako źró dło wiedzy z tego obszaru. Normy zostaną przedstawione w sposó b uproszczony, jedynie w takim zakresie, któ ry pozwoli czytelnikowi na zrozumienie sposobu funkcjonowania systemu
13

podatkowego. Ź ró dłem aktualnej wiedzy o aspektach gospodarczych
i społecznych systemó w podatkowych są raporty i badania opracowywane przez instytucje międzynarodowe (Bank Światowy, OECD, Unia
Europejska), polskie (GUS, Ministerstwo ﬁnansó w) oraz organizacje
(Business Centre Club, Centrum im. Adama Smitha). Z reguły są one publikowane jedynie w wersji elektronicznej.
Kolejnym obszarem badań są dzieła ekonomistó w, prawnikó w,
socjologó w, ﬁlozofó w społecznych, historykó w, dziennikarzy gospodarczych, któ rzy w swoich pracach analizują zasady podatkowe, ukazują
napięcia społeczne oraz wyrażają wątpliwości co do sposobu funkcjonowania rzeczywistości podatkowej. Ich analizy, choć dokonywane są
z ró żnych punktó w widzenia i odwołują się do ró żnych wartości, starają
się odpowiedzieć na pytania o słuszność przyjętych rozwiązań , poszerzają perspektywę spojrzenia i pozwalają lepiej zrozumieć podejmowaną problematykę.
Z punktu widzenia oceny moralnej najważniejsze jest Magisterium Kościoła, zwłaszcza dokumenty soboró w powszechnych oraz nauczanie papieży zawarte w encyklikach społecznych. Istotne sformułowania znajdują się także w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Przywołane zostaną ponadto opinie Ojcó w Kościoła, przemó wienia papieskie
oraz dokumenty niższej rangi. Ponieważ nie ma dokumentu, któ ry podejmowałby problematykę podatkową w sposó b całościowy, ważne
miejsce będzie zajmowała refleksja teologiczna odnosząca się do bardziej ogó lnych zagadnień społecznych.
W pracy przywołanych zostanie wiele idei i wartości, oddających wielowymiarowość problemu obowiązku podatkowego. Większość z nich nie zostanie szczegó łowo zdeﬁniowana, przyjmowane będzie rozumienie zgodne z katolicką nauką społeczną. Takie podejście
jest dopuszczalne, ponieważ celem pracy nie jest badanie niuansó w
używanych pojęć. Przeciwnie – w powszechnych dyskusjach o podatkach, zazwyczaj ich się nie deﬁniuje. Jest faktem, że istnieją fundamentalne pojęcia, któ rych nie można jednoznacznie zdeﬁniować w sposó b
satysfakcjonujący dla wszystkich, ponieważ ró żne systemy aksjologiczne nadają im ambiwalentne znaczenia. W przypadku niniejszej pracy
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takim pojęciem jest przede wszystkim sprawiedliwość, szerzej analizowana w rozdziale II.3.
Praca, chcąc przybliżyć temat, ujmuje ją w strukturę 5 rozdziałó w. Całość struktury pracy ma prowadzić czytelnika od podstawowych
założeń dotyczących systemu podatkowego, poprzez ogó lną refleksję
z perspektywy wartości oraz głębszą analizę z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej zawartej w nauczaniu Kościoła, do oceny powinności moralnej dokonywanej w sumieniu osoby.
Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. Ukazuje rozwó j podatkó w od najdawniejszych czasó w, podkreślając tym samym
niejako „naturalne” pochodzenie tego zjawiska (par. 1). Rys historyczny
umożliwia 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 podatkó w, ich wpływ na życie gospodarcze i społeczne, a więc spełniane
przez nie funkcje (par. 3). W ostatnim paragraﬁe tego rozdziału zostanie przedstawiony polski system podatkowy, co powinno umożliwić
czytelnikowi lepsze zrozumienie wielkości obowiązujących obciążeń
oraz ich znaczenia dla kraju (par. 4).
W rozdziale drugim przedstawione jest napięcie pomiędzy pań stwem a obywatelem, konflikt moralny pomiędzy tym, któ ry ustanawia
obciążenie podatkowe wkraczając w obszar własności prywatnej obywatela, a tym, któ ry jest obowiązany do troski o dobro wspó lne, a więc
także do płacenia podatkó w. Przeanalizowane jest prawo pań stwa do
pobierania podatkó w poprzez ukazanie stanowisk skrajnych: komunitaryzmu i liberalizmu (par. 1). Uzasadnienie prawa pań stwa do pobierania podatkó w nie rozwiązuje zagadnienia, ponieważ bodaj najtrudniejszym i wywołującym największe kontrowersje jest problem, kogo
i w jakim stopniu obciążyć podatkami. Przywołane są dwie zasady legitymizacji podatkó w: ekwiwalentności oraz zdolności płatniczej (par. 2).
W kolejnym kroku opisane są zasady podatkowe, czyli postulaty chroniące prawa osoby. System podatkowy budowany według tych wskazań
będzie spełniał postulat sprawiedliwości (par. 3). Ostatni paragraf dotyczy percepcji systemu przez podatnika, prezentuje jego ró żnorodne re15

akcje wobec obowiązku podatkowego. Ten fragment pracy ukazuje zderzenie teorii skarbowości z subiektywnym odbiorem otaczającej rzeczywistości przez osobę w kontekście jej gotowości do zapłacenia daniny (par. 4).
W rozdziale trzecim przedstawione jest nauczanie Kościoła odnoszące się do oceny moralnej podatkó w. Punkt wyjścia to analiza Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, ze szczegó lnym uwzględnieniem fragmentó w, w któ rych Jezus stanął osobiście wobec dylemató w podatkowych (par. 1). Dalej przywołane jest nauczanie Ojcó w Kościoła, zaró wno w okresie prześladowań , jak i pó źniejszym, gdy zwiększała się rola Kościoła w sprawach społecznych (par. 2). W paragraﬁe
poświęconym średniowieczu znajduje się nieco więcej rozważań ogó lnych, któ re także i dziś mają wpływ na myślenie i percepcję systemu
podatkowego (par. 3). Wypowiedzi Soboru Watykań skiego II, ostatnich
papieży oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego składają się na wspó łczesne nauczanie Kościoła (par. 4). Zwień czeniem rozdziału jest synteza powinności moralnej, odwołująca się do przedstawionego nauczania
Kościoła. Paragraf ten jest kluczowy dla zrozumienia natury obowiązku
podatkowego, ponieważ umożliwia podatnikom ocenę własnego postępowania oraz wskazuje, kiedy odpowiedzialność moralna osoby przekraczającej prawo może być zmniejszona czy nawet zniesiona (par. 5).
W rozdziale czwartym przeprowadzona jest refleksja dotycząca
okoliczności, któ re wpływają na ocenę moralną postępowania podatnika. Chodzi zatem o sytuacje, w któ rych znajduje on usprawiedliwienie,
na przykład w niemoralnych działaniach pań stwa (par. 1), niesprawiedliwości systemu podatkowego (par. 2), gdy zagrożona jest jego własność prywatna (par. 3), czy też gdy zachowania innych podatnikó w
uznaje on za niesprawiedliwe i niekorzystne dla siebie (par. 4). Przeprowadzone w tym rozdziale analizy, użyta argumentacja, odniesienie
do wspó łczesnych problemó w i dylemató w, mają ułatwić znalezienie
odpowiedzi, w jakim stopniu niemoralne działania innych mogą wpływać na osobiste poczucie powinności moralnej zapłacenia podatku.
Rozdział ten w największym stopniu odnosi się do realió w życia i dylemató w wspó łczesnych podatnikó w.
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W rozdziale piątym ukazana jest misja Kościoła w kształtowaniu moralności podatkowej. Na początku przedstawiona jest rola ogó lnej formacji społecznej oraz miejsce zagadnień podatkowych w kaznodziejstwie (par. 1). Następnie przybliżone jest duszpasterstwo specjalistyczne adresowane do przedsiębiorcó w, ponieważ to w tej grupie wierzących dylematy podatkowe są największe (par. 2). Podkreślone jest
znaczenie świadectwa świeckich w umacnianiu postaw społecznych,
ich zaangażowanie nie tylko jako podatnikó w, ale także jako urzędnikó w czy politykó w, któ rzy mają wpływ na funkcjonowanie systemu podatkowego. W tym kontekście poruszony jest też problem dopuszczalności buntu podatkowego jako jednego z potencjalnych sposobó w
zmiany nieakceptowanych rozwiązań (par. 3). Ostatni paragraf rozprawy dotyczy formacji sumień podatnikó w w sakramencie pokuty i pojednania oraz w kierownictwie duchowym. To tam w praktyce rozwiązywane są wątpliwości sumienia człowieka wierzącego, to w sumieniu
człowiek odczytuje swoją powinność, w tym przypadku odnoszącą się
do obowiązkó w społecznych (par. 4).
Niniejsza praca jest adresowana do wszystkich dorosłych obywateli, ponieważ każdy płaci podatki i korzysta z pieniędzy płaconych
przez innych. Powinna przekonać odbiorcó w o złożoności problematyki podatkowej, zachęcić do jej poznawania. Zwraca uwagę na kontekst
etyczny, pokazuje, że każdy czyn posiada swoją wartość. Poznanie postaw i ich kwaliﬁkacji moralnych powinno ułatwić podejmowanie decyzji w życiu codziennym, zachęcać do wyboru tych najwłaściwszych. Katolikom praca umożliwi zapoznanie się z całościowo przedstawionym
nauczaniem Kościoła o podatkach, przypomni im o ich obowiązkach
społecznych. Nie mogą być biernymi odbiorcami rzeczywistości, lecz
swoimi działaniami powinni ją doskonalić i czynić bardziej sprawiedliwą. Choć w wielu sytuacjach, w niedoskonałym systemie podatkowym
wspó łtworzonym przez niedoskonałych ludzi, katolik może znaleźć
usprawiedliwienie dla postawy unikania opodatkowania, chrześcijań ska tożsamość ma go prowadzić do wewnętrznego przekonania, że jego
rolą jest przekształcanie świata zgodnie z wymaganiami Ewangelii. Jego
działanie ma być świadectwem uczciwości i zachętą dla innych.
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Rozdział I
Podatki – ich geneza i różnorodność

Wspó łczesne systemy podatkowe są wynikiem ewolucji, któ ra
trwała przez wieki (par. 1). Wraz z rozwojem systemó w gospodarczych,
ustrojó w społecznych i form władzy politycznej zmieniało się także
spojrzenie na podatki. Owocem refleksji, przede wszystkim ekonomistó w, prawnikó w i ﬁlozofó w, jest wspó łczesna wiedza, któ ra pozwala lepiej uchwycić ich naturę (par. 2) i funkcje, jakie spełniają (par. 3). Poznanie historii i ogó lnej nauki ułatwi zrozumienie aktualnego kształtu
i specyﬁki polskiego systemu podatkowego (par. 4).

1. Historia podatków
Najstarszą formą obciążenia obywatela na rzecz społeczności
była osobista praca1. Wywodzi się ona jeszcze ze społeczności pierwotnych, w któ rych to na mężczyznach spoczywał obowiązek obrony plemienia oraz wyżywienia (myślistwo, pasterstwo, rolnictwo). W Mezopotamii jedną z podstawowych form była służebność osobista (ilkum),
któ ra polegała na służbie wojskowej. W starożytnej Grecji na uwagę zasługuje liturgia (z gr. praca publiczna), któ ra dotyczyła bogatszych obywateli. Do najkosztowniejszych należało zobowiązanie do zaopatrzenia
okrętu wojennego w sprzęt i dowodzenie nim. Inne formy liturgii to na
przykład obowiązek zorganizowania i wyćwiczenia chó ru na święta,
wystawienia uczty dla obywateli (nie mniej niż 3000 osó b), czy wystawienia grupy zapaśnikó w na zawodach2.
1

2

Współcześnie nie jest uważana za formę opodatkowania, ponieważ łączyła z nim
pewne cechy wspólne, takie jak relacja władca-obywatel, obowiązkowość, uciążliwość, należy ją uwzględnić w rozwoju historycznym podatków.
Por. S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Opole 1999, s. 17.
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W starożytnym Rzymie forma osobistej służby nie była wykorzystywana, ponieważ praca była domeną niewolnikó w. W średniowieczu służebność osobista stanowiła w Europie podstawę systemu feudalnego i polegała na obowiązku odpracowania pewnej ilości dni na
polu kró lewskim oraz właściciela ziemskiego. Inną formą tej służebności była servitia, czyli obowiązek zaopatrzenia podró żującego władcy
i jego świty (nocleg, wyżywienie, konie, wozy). Ludność była także zobowiązana do udziału w budowie dró g, mostó w, wałó w, muró w obronnych itp. Obok tego istniał tzw. powó d zbrojny polegający na eskortowaniu ładunkó w i więźnió w. Na posiadaczach ziemskich spoczywał także obowiązek wystawienia odpowiedniej ilości osó b do walki3. W czasach wspó łczesnych do takich form służebności należały obowiązkowe
w krajach socjalistycznych czyny społeczne.
Odmianą osobistej służebności był obowiązek wojskowy.
W społecznościach mniej rozwiniętych obowiązek ten spoczywał na
każdym „zdolnym do noszenie broni” mężczyźnie, za wyjątkiem klas
wyższych, rządzących, kapłanó w. Starożytne imperia pozyskiwały żołnierzy przede wszystkim spośró d podbitych ludó w. W europejskim systemie feudalnym model wojskowy ewoluował od stosunkowo niewielkich oddziałó w należących do danego księcia a formowanych z jego
poddanych w kierunku armii narodowych. Władcy wymagali od swoich
poddanych wasali wystawienia wojsk o odpowiedniej liczebności, dodatkowym ciężarem ﬁnansowym była konieczność wyposażenia oddziału. W wielu krajach słabością tych oddziałó w był określony czas ich
służby, po któ rym wracali na włości. W Polsce nazywało się to „pospolitym ruszeniem” – każdy szlachcic zobowiązany był do obrony kraju.
Z biegiem czasu system ten ulegał przekształceniom. Władcy, chcąc
umocnić panowanie, organizowali oddziały tylko do swojej dyspozycji.
Jednocześnie starali się osłabić armie lokalnych panó w jako zagrażające
ich rządom. Stąd podległość wojskowa przechodziła z książąt i magnató w bezpośrednio na kró ló w i to oni decydowali o sposobie wcielania
do służby wojskowej.

3

Por. tamże, s. 24–25.
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Spó r o „początek” podatkó w jest nierozstrzygnięty. J. Chechliń ski stwierdza, że ludność zetknęła się z nimi już we wspó lnocie pierwotnej. Część autoró w twierdzi jednak, że podatki związane są z pań stwem, i to pań stwem o określonym stopniu rozwoju. M. Nasiłowski pisze: „Podatki towarzyszą ludzkości od zarania jej rozwoju i są tak stare,
jak stara jest instytucja pań stwa stojącego na straży porządku publicznego i bezpieczeń stwa granic kraju”4. Problem jest o tyle ważny, że
wpływa na rozumienie istoty podatkó w. Przyjęcie pierwszego punktu
widzenia łączy je ze społeczną naturą człowieka, drugi przenosi akcent
na instytucję pań stwa.
Rozwó j ró żnych obciążeń , w tym podatkó w, związany był z rozwojem społeczności. Władca, a wraz z nim organizacja pań stwowa, potrzebowali utrzymania. Wśró d najstarszych form pozyskiwania majątku
należy wymienić zdobycze wojenne, pracę niewolnikó w, kopaliny (kamienie szlachetne, złoto, só l), kary grzywny dla osó b skazanych i konﬁskata ich majątku oraz czynsz z dzierżawy ziemi władcy.
Większość spotykanych obecnie rozwiązań podatkowych ma
swoją genezę w starożytności. „Świadczenia na rzecz panującego, przekształciły się w świadczenia na rzecz pań stwa (...), a pobierane początkowo doraźnie, stawały się w miarę potrzeb formą regularną. Świadczenie w naturze stało się świadczeniem o charakterze pieniężnym”5.
We wspó łczesnej nauce o podatkach temat służby 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 kró l prowadził
wojny na kontynencie, rycerze bardzo niechętnie brali w nich udział.
Henryk postanowił więc, że lepiej ich zostawić w domu, a w zamian obłożyć grzywną i uzyskane wpływy przeznaczyć na zaciąg najemnikó w.
Ci zaś walczyli chętniej i nie byli związani feudalnym wymogiem czter-

4

5

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 215. Por. J. Chechliński, Z zagadnień teorii podatku, Warszawa
1963, s. 38.
S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 13.
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dziestodniowej służby6. Nietrudno domyślić się, że rozwiązanie zastosowane do zaspokojenia konkretnej potrzeby przyjęło się na stałe,
grzywna szybko przekształciła się w podatek gruntowy, zależny od powierzchni uprawianej ziemi. W Polsce podatek wojskowy wprowadzony
został w okresie międzywojennym. Konstytucja z 1921 roku określiła, że
służba wojskowa ma charakter powszechny. Ci, któ rzy otrzymali zwolnienie z poboru ze względu na stan zdrowia albo jako jedyni żywiciele rodziny, byli zobowiązani do uiszczania w zamian corocznego podatku7. Dziś
przeznaczenie dochodó w podatkowych na utrzymanie armii jest oczywiste nawet dla zwolenników jak najmniejszego opodatkowania obywateli.
Najstarszą formą podatku były daniny uiszczane w naturze, nazywane podatkami naturalnymi. Chłopi byli zobowiązani dostarczyć
określoną ilość zboża i bydła, a rzemieślnicy wytworzonych przez siebie produktó w. Wysokość obciążenia była ustalana jako ściśle określona ilość produktó w lub procentowo (na przykład w Mezopotamii wynosiła trzecią część lub połowę plonó w). W starożytnej Grecji wielkość
obciążenia była uzależniona od uprawianej powierzchni, rozliczana
była każda jednostka administracyjna, począwszy od najmniejszych.
Tak obliczaną należność można uznać za formę podatku gruntowego.
Podobna forma podatku była stosowana także w starożytnym Rzymie
za czasó w republiki. Daniny tego typu można zaliczyć do podatkó w
gruntowych, któ re miały pewien związek z czynszem dzierżawnym. Dopó ki ziemia należała do rządcy, pobierał on czynsz, gdy zaś stawała się
własnością tego, kto ją uprawia, opłata zamieniała się w podatek gruntowy. Obowiązywał on już w starożytnej Grecji i dotyczył wolnych obywateli, któ rzy byli posiadaczami pó l. Kwota podatku zależała od powierzchni i rodzaju uprawy. W Egipcie wielkość plonó w, a zatem i podatkó w, zależała od poziomu wody w Nilu, któ ry mierzono w specjalnie
do tego przeznaczonych studniach zwanych „podatkomierzami” 8.
6

7

F. Grapperhaus, Opowieści podatkowe Drugiego Millenium, tłum. J. Głuchowski, Toruń 2000, s. 28.
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, przeważnie pasterskich, opodatkowane były stada
zwierząt, roczna opłata była zależna od ich wielkości9.
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 ziemiach polskich był „narzaz” uiszczany w bydle. Nazwa pochodziła od
narzazu, czyli nacięciu na drewnie będącym prymitywnym sposobem
liczenia, choć badacze nie są zgodni i niektó rzy wywodzą ją od zwrotu
„na rzeź”, co by odpowiadało przedmiotowi opodatkowania 11. Opłata
pobierana była od dworu, nie wiadomo w jakiej ilości. Więcej źró deł
mó wi o zryczałtowanej daninie opolnej wprowadzonej najpó źniej
w X wieku przez pierwszych Piastó w w Wielkopolsce, a w XII wieku na
Pomorzu Gdań skim. Z racji, że wypas bydła wszystkich gospodarzy
z danej okolicy (opola) był wspó lny, tak więc i podatek pobierano
w wymiarze jednej krowy i jednego wołu od stada, co dawało księciu
rocznie około 200 kró w i 200 wołó w12. Jest to zarazem przykład podatku o charakterze repartycyjnym, czyli nakładanego nie na poszczegó lne
osoby, lecz na daną jednostkę terytorialną. Innym podatkiem była tzw.
„dań ” pobierana od miodu i skó r, któ ra z czasem objęła kolejne artykuły13. „Poradlne”, obliczane od ilości wołó w orzących grunt radłem, pobierane pierwotnie w zbożu, w czasach Kazimierza Wielkiego zostało
przekształcone w „łanowe” wynoszące 12 groszy. Była to stawka wyso8

9

10

11

12

Por. J. Głuchowski, Zamierzchły problem ustalania rozmiaru podatku – casus podatkomierza z Kom Ombo, w: Daniny publiczne, red. A. Dobaczewska,
E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa – Gdańsk 2010, s. 16.
Por. J. Głuchowski, Zakat – islamski sposób opodatkowania zwierząt,
w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa ﬁnansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska,
red. R. Mastalski, Wrocław 2001, s. 251–253.
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.
Por. O. Balzer, Narzaz w systemie danin książęcych pierwotnej Polski,
Lwów 1928, s. 21–26.
Por. J. S. Matuszewski, Vicinia id est… Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola, Łódź 1991, s. 158–163.
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ka, uznawana za ucisk podatkowy. W słynnym przywileju koszyckim
z 17 września 1374 roku szlachta wymusiła na kró lu Ludwiku Węgierskim poważną obniżkę daniny, od tego momentu wynosiła ona 2 grosze
rocznie z każdego łanu chłopskiego w dobrach szlacheckich i 4 gr w dobrach kościelnych14.
Kolejną odmianą podatku bezpośredniego było pogłó wne, znane już w starożytnym Egipcie. Był to podatek pobierany od wszystkich
dorosłych, mężczyźni płacili więcej niż kobiety. Ponadto szereg osó b
był z tego obowiązku zwolniony: ułomni ﬁzycznie lub psychicznie, ale
także artyści, sportowcy, nauczyciele, strażnicy graniczni, skrybowie,
tancerze religijni, mumiﬁkatorzy kotó w i grabarze15. W Cesarstwie
Rzymskim płacili go ci, któ rzy nie byli posiadaczami ziemskimi (mieszczanie, rzemieślnicy, kupcy). Wysokość płaconego podatku była zależna
od oszacowanego majątku i przyporządkowaniu podatnika do jednej
z pięciu klas16. Adam Smith (1723–1790) zauważył, że pogłó wne ściąga
się niewielkim kosztem, a tam, gdzie dokonuje się tego w sposó b rygorystyczny, przychó d pań stwa jest pewny. Za przykład podawał wspó łczesną mu Francję, w któ rej wysokość podatku pogłó wnego związana
była z zajmowanym urzędem. Zauważył, że „możni z łatwością godzą
się z tym, iż podatek jest bardzo nawet nieró wnomiernie rozłożony,
gdyż nie obciąża ich zbytnio, a nie znieśliby, gdyby w sposó b arbitralny
13

14

15

16

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 zaowocowały 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.
Por. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Warszawa 2007, s. 54. Zob.
także J. S. Matuszewski, Przywileje i polityka podatkowa Ludwika Węgierskiego w Polsce, Łódź 1983, s. 11.
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 Wójtowicz, red. A. Pomorska i inni, Lublin 2011, s. 18.
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 zamożności była ilość
palenisk w domu, dlatego stawka była zależna od ilości kominó w) oraz
pogłó wne pobierane kwotowo od ludności żydowskiej18.
Podymne miało zatem w sobie już coś z podatku od nieruchomości, poborca podatkowy starał się bowiem oszacować wartość majątku. Do wygodniejszych metod, choć mało miarodajnych, należało liczenie kominó w lub okien. Stosunkowo prosta sytuacja była w wypadku dzierżawy, brano wtedy pod uwagę kwotę czynszu. W przypadku,
gdy właściciel sam użytkował swoją posiadłość, należność wyznaczano
na podstawie szacunkowej kwoty dzierżawy. Między innymi w ten sposó b rozwijała się myśl, że wysokość podatku majątkowego musi zależeć
nie tylko od wartości samego majątku, ale także od korzyści, jakie przynosi właścicielowi. Można więc powiedzieć, że w ten sposó b rodził się
podatek dochodowy19.
Inną formą opodatkowania związaną z majątkiem był podatek
od spadkó w (vicesima hereditatum) wprowadzony w 6 r. przed Chr. na
wniosek cesarza Augusta. Wynosił on 5% wartości majątku nabytego
w drodze dziedziczenia lub zapisu. Był nową kategorią podatku, ponieważ nie mieścił się ani w kategorii czynszó w dzierżawnych z dó br pań stwowych (vectigalia), ani danin publicznych (tributa). Początkowo dotyczył tylko obywateli rzymskich, nie obejmował najbliższych krewnych. Ponadto pewna kwota była zwolniona od podatku, a także od
wartości spadku odliczano koszty pogrzebu i przeciętnego nagrobka20.
Cesarz Karakalla (211–217 po Chr.) wprowadził obostrzenia: podnió sł
stawkę podatku na 10% oraz objął nim wszystkich mieszkań có w. Nie
jest znana dokładna data zniesienia tego podatku, nastąpiło to najpraw17

18
19
20

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom II,
tłum. A. Prejbisz, B. Jasińska, Warszawa 1954, s. 649.
Por. S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 25.
Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 56.
Por. M. Kuryłowicz, Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków,
w: W kręgu prawa podatkowego i ﬁnansów publicznych: księga dedykowana 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 Konstantyna. Myśl o opodatkowaniu spadkó w nie zaginęła jednak w historii i powró ciła w czasach nowożytnych. W Polsce opłaty spadkowe zostały wprowadzone w 1811 r. w Księstwie Warszawskim i następnie
w Kró lestwie Polskim21.
Ważnym obszarem systemó w podatkowych były podatki związane z handlem. Wśró d najstarszych form takiego opodatkowania należy wymienić myto. W Rzymie nazywano je portorium22, a w średniowieczu customs (łac. zwyczaje), gdyż stosowano je od niepamiętnych czasó w23. Obciążało ono kupcó w, inkasowane było w portach, na skrzyżowaniach dró g, podczas pokonywania brodó w, mostó w czy gó rskich
przełęczy (myto było niekiedy pobierane od wszystkich podró żujących
jako opłata za przejazd, niemniej zawsze temu towarzyszyło przekonanie, że przewożący towary na sprzedaż powinni płacić więcej). Przywilej poboru opłat transportowych uzyskiwały ró wnież niektó re miasta,
zwłaszcza te, któ re organizowały jarmarki. Wtedy myto upodabniało
się do wspó łcześnie znanej opłaty targowej. Głó wną ideą uzasadniającą
myto była ochrona przez panującego władcę wędrujących przez jego
terytorium kupcó w. Pobierano je na trzy sposoby: najbardziej prymitywnym był pobó r w naturze części przewożonego towaru, drugą formą
był ryczałt pieniężny od ilości przewożonego towaru (np. „beczkowe”
od ilości transportowanego wina). Trzecią najbardziej rozwiniętą metodą poboru podatku był procent od wartości transportu24.
Ró żnica między mytem jako opłatą transportową a cłem jako
podatkiem od przewożonych towaró w nigdy nie była wyraźna, niekiedy
stosowano te pojęcia zamiennie25. Wraz z rozwojem sieci dró g, pojawiało się coraz więcej opłat, nakładanych nie tylko przez władzę centralną,
ale także lokalnych panó w, co prowadziło nawet do zamierania handlu.
21
22

23
24
25

Por. tamże, s. 223.
Por. A. Pikulska-Radomska, Portorium w Italii epoki republikańskiej, „Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prawo”, 2008, nr 305, s. 264–265.
Por. A. Smith, Badania..., dz. cyt., s. 663.
Por. tamże, s. 665.
Por. G. Mosiej, Dzieje polityki celnej Polski w zarysie, „Ekonomia”, 2001, nr 4,
s. 201–202.
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Zaczęto więc kumulować opłaty i przenosić je na granice terytorium
danego władcy. Przybierało wtedy charakter ceł importowych, eksportowych i tranzytowych. Nie wiązało się już z ochroną kupca, lecz było
typowym źró dłem dochodu władcy i dodatkowym narzędziem, któ rym
kształtował swoją politykę gospodarczą 26. Pierwsza informacja o komorze celnej na ziemiach polskich pochodzi z 1078 r., położonej w miejscowości Hradec. Była to komora lądowa usytuowana na trasie prowadzącej z Ołomuń ca do miasta Toruń , w któ rej pobierano w imieniu
władcy daniny publiczne w postaci cła oraz myta27. Za najstarszy dokument regulujący politykę celną uznawana jest bulla gnieźnień ska
z 1136 roku, w któ rej wymieniono liczne klasztory i opactwa pobierające opłaty w komorach celnych28. Polska nazwa „cło” pojawia się nieco
pó źniej, dopiero w XIV wieku, sama nazwa pochodzi prawdopodobnie
od niemieckiego „Zoll”29.
O ile cła dotyczyły towaró w przekraczających granice, władcy
widzieli ró wnież potrzebę opodatkowania towaró w znajdujących się
w obrocie wewnętrznym. Już w starożytnym Egipcie pobierano podatki
od transakcji sprzedaży, w Rzymie pobierano centesima auctionum
26

27

28
29

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 opłatę. Inny znowu oczyścił rzekę, zniósł młyn zawadzający żegludze, a za to miał
przywilej ściągania pewnej opłaty od statków. Był często szlachcic albo rozbójnik 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 podróżnego kazał swoim ludziom i żołnierzom przez lasy i miejsca niebezpieczne przeprowadzać, a za to kazał sobie płacić. Panujący i miasta wpuszczali zagranicznych 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.
Por. A. Drozdek, Pojęcie i istota piastowskiego cła, „Studia Ełckie”, 2015,
nr 3, s. 212.
S. Weymann, Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938, s. 18.
Więcej o możliwym pochodzeniu polskiej nazwy „cło” oraz „myto”, por. G. Mosiej, Pojęcie cła. Analiza doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, „Państwo
i Prawo”, 2004, nr 4, s. 57.
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w wysokości 1% tylko podczas licytacji, przede wszystkim niewolnikó w30. W średniowieczu, od XII wieku w miastach włoskich, nastąpił
rozwó j akcyzy (accidere – nakładać, ustanawiać)31. Pobierano ją od towaró w najbardziej powszechnych: wina, piwa, zboża, soli, mięsa, a także od ryb, nasion, futer, wełny. Wśró d przyczyn wprowadzenia akcyzy
należy wymienić przemiany społeczne polegające na zwiększaniu się
grupy rzemieślnikó w zamieszkujących miasta, któ rzy nie płacili podatkó w gruntowych. Badacze historii opodatkowania zauważyli, że posunięcie to zawierało „element sprawiedliwości ﬁskalnej, ponieważ żaden
stan – nawet uprzywilejowana szlachta i duchowień stwo – nie mogły
ich uniknąć”32. Ponadto akcyza obciążała „środowiska o większej zamożności i gospodarczej kulturze, aniżeli przynoszą tam podatki oparte
na zewnętrznych znamionach; przecież w pogłó wnym generalnym płaci się od chłopa to samo, bez względu na to, czy ten chłop uprawia sandomierską pszenicę spławianą do Gdań ska, czy też owies w górach, lub pasie woły na wschodnich stepach”, co ró wnież uznać należy za przejaw
sprawiedliwości podatkowej33. Podatek akcyzowy był ró wnież instrumentem polityki gospodarczej miast. Mogły one bowiem stworzyć przywileje dla określonej grupy rzemieślnikó w, aby ich ściągnąć do miasta,
lub też obniżyć akcyzę na pewne towary, aby miasto uczynić bardziej
znaczącym ośrodkiem handlu danym produktem.

30

31

32

33

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 Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie
urodzin. Księga I, red. M. Mikołajczyk i inni, Białystok – Katowice 2010, s. 102.
Por. H. Suchojad, Akcyza oraz monopolium tabaku i papieru w uchwałach
sejmików koronnych XVII wieku (na tle ustroju skarbowego Rzeczypospolitej), w: Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Saletra, Kielce 2002, s. 22.
J. Głuchowski, Konsumpcja jako przedmiot opodatkowania: casus akcyza,
w: ﬁnanse publiczne i prawo ﬁnansowe: realia i perspektywy zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu,
red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012, s. 414.
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 sejmikó w, w latach 1656–59 na mocy uniwersału kró la Jana Kazimierza
w wybranych miastach, a następnie w 1673 roku, już na mocy postanowienia sejmu, w całym pań stwie. Miała być pobierana przez subkolektoró w i przekazywana do skarbca kró lewskiego. Na początku pobierano „po jednym groszu od złotego”, w 1685 roku były to już 2 gr, a więc
w stosunku procentowym 6,6%. Wiele produktó w miało ściśle określoną stawkę, będąc przypisanymi do jednej z kilkunastu grup towaró 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
wrażenie, że układano ją z pośpiechem”34. Sam znak akcyzy pojawił się
wtedy, gdy warszawscy urzędnicy zostali zobowiązani do opieczętowania beczki po pobraniu podatku nazywanego „czopowym”35.
Gdy liczba towaró w objętych podatkiem rosła, powodowało to
coraz większe zagmatwanie stawek, jednostek miar i rodzajó w poboru.
Skutkiem tego była ewolucja akcyzy w kierunku podatku obrotowego.
Obciążał on każdą transakcję kupna-sprzedaży określonym procentem.
Stosowany był już w Kastylii w XIV w., a na dobre zadomowił się w systemie podatkowym dopiero w wieku XX 36. W Polsce podatek ten
obowiązywał od 1 stycznia 1939 roku, a podstawowa stawka wynosiła
1,25%37. Nie był to koniec jego ewolucji. Zauważono, że obciążenie na
każdym etapie wymiany handlowej ma wiele wad, hamuje rozwó j gospodarki przemysłowej opartej na długich szeregach dostawcó w. Przekształcił się w podatek od wartości dodanej (Value Added Tax – VAT),
któ ry poprzez uwzględnienie transakcji pośrednich ma obciążać jedynie
ostatecznego konsumenta. Po raz pierwszy został wprowadzony we Francji w 1954 r., a w latach siedemdziesiątych stał się podatkiem powszechnie
obowiązującym w krajach Europejskiej Wspó lnoty Gospodarczej38.
34
35

36
37

Tamże, s. 12.
Akcyza zastąpiła ten wcześniejszy podatek od trunków, ale nazwa pozostała
w użyciu. Por. J. Głuchowski, Konsumpcja..., dz. cyt., s. 415.
Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 26–27.
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, któ ry ewoluował najdłużej, jest podatek dochodowy. Zdawano sobie sprawę, że daniny ustalane ryczałtowo od posiadanego majątku czy też związane ze statusem osoby były bardzo nieró wnomierne. Podatek powinien obciążać realny zysk, czyli to co pozostało
po odliczeniu poniesionych kosztó w. To jednak powodowało, że władza
podatkowa musiała dość głęboko wniknąć w strukturę dochodó w i wydatkó w obywatela. W Wielkiej Brytanii, gdzie zastosowano go po raz
pierwszy w 1798 r., powszechny był pogląd, że „podatek dochodowy
jest ciężarem zbyt ohydnym, by nakładać go na człowieka, gdyż ujawnia
stan jego ﬁnansó w urzędnikowi podatkowemu”39. Wydaje się, że dziś
ten aspekt jest zupełnie pomijany, przez długie lata jego obowiązywania obywatele przywykli, że pań stwo ma pełny wgląd w ich dochody.
W momencie wprowadzenia podatek ten w wysokości 10% płacili tylko
ci, któ rych dochó d przekraczał 200 funtó w rocznie, przy średnim dochodzie 20 funtó w40. Dotyczył on zatem tylko najzamożniejszych
i w poró wnaniu do dzisiejszych stawek podatkowych był niewielki.
Można powiedzieć, że w ten sposó b wprowadzono ideę progresji, że
bogatsi powinni być proporcjonalnie bardziej obciążeni niż biedniejsi.
W kolejnych latach toczono ostre spory polityczne, lecz jak można się
łatwo domyślić, podatek zwiększał się, a grupa podatnikó w rosła.
Mechanizm wzrostu podatku dochodowego najłatwiej jest zaobserwować na przykładzie USA. Wprowadzono go w związku z wojną
domową w 1861 roku w wysokości 3 i 5%. Cztery lata pó źniej stawki
podniesiono do 5 i 10%. W 1872 roku został zlikwidowany. Pró by jego
ponownego wprowadzenia powiodły się dopiero w 1894 roku w wysokości 2% od dochodu powyżej 4000 USD. Sąd Najwyższy uznał jednak
ten podatek za niezgodny z Konstytucją. Sytuację rozwiązała dopiero
38
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Por. W. Wyrzykowski, Polski system podatków i opłat w zarysie, Gdańsk
2004, s. 157–158. Por. D. Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 13.
A. Rabushka, Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, tłum. M. Fortecka,
J. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 59.
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 dotykał tylko 2% najbogatszej ludności, a obciążenie wynosiło od 1 do 7%.
W 1914 roku znacznie zmniejszono kwoty wolne od podatku, a stawki
zró żnicowano od 7 do 77%. Wraz z II wojną światową najwyższa wzrosła do 94% i utrzymywała się jeszcze w latach pięćdziesiątych. Potem
wszystkie stawki zmniejszono, ale podatkiem objęto szerszą grupę
obywateli. Warto zauważyć, że obciążenia podatkowe po wojnie nigdy
już nie wró ciły do wcześniejszego poziomu 41. To właśnie „rozwó j” podatku dochodowego „był głó wną przyczyną, któ ra doprowadziła w XX wieku do znacznego wzrostu ﬁskalizmu wielu pań stw. O ile na początku stulecia ﬁskalizm mierzony udziałem wydatkó w pań stwa w PKB kształtował
się w Europie i Stanach Zjednoczonych przeciętnie na poziomie 10–20%,
to obecnie w wielu już krajach poziom ten znacznie przekroczył 50%”42.
W historii zdarzały się ró wnież podatki motywowane religijne,
przede wszystkim pobierane od innowiercó w. Muzułmanie, zgodnie ze
wskazaniami Koranu, godzili się na zapewnienie bezpieczeń stwa wyznawcom innych religii objawionych (Żydom, chrześcijanom), pod warunkiem uznania dominacji islamu oraz płacenia podatku jizya (dżizja)43. W praktyce był on narzędziem prozelityzmu. Obecnie stosowany
jest przez tzw. Pań stwo Islamskie na terenach podporządkowanych tej
organizacji, są informacje że pojawia się ró wnież w Egipcie i Pakistanie44.
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R. E. Hall, A. Rabushka, Podatek liniowy, tłum. R. Domagalski, Warszawa
1998, s. 34.
F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Warszawa 2006, s. 71.
„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.
Katolicka Agencja Informacyjna, Kościół oburzony przemocą wobec mniejszości, https://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x26263/kosciol-oburzony-przemocawobec-mniejszosci/, wydruk z dnia 17.09.2016.
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Innym podatkiem motywowanym religijnie był występujący incydentalnie45 w średniowieczu kozubał (kozubalec). Była to opłata pobierana w niektó rych miastach od Żydó w na rzecz księży i żakó w, aby ci
nie kierowali się niechęcią i nie prześladowali ich. Ś redniowieczny autor przestrzega: „niech ich nie siepają, gdyż komu co jest słuszna, kozubalec dają”, a także uzasadnia genezę tego podatku: „Szymon Cyrenejski
nió sł na targ gęsi do Jerozolimy w kozubie, przymuszony zaś nieść
krzyż z Chrystusem, zostawił gęsi z kozubem, któ ry mu zaginął. Annasz
za tę szkodę przysądził mu wieczne pobieranie daniny od żydó w w Jerozolimie, któ rą zachorowawszy, odstąpił księżom i żakom”46. Generalnie obciążenia ludności żydowskiej na mocy przywileju księcia Bolesława z 1264 roku, powtó rzonego w „wielkiej karcie wolności” Żydó w polskich nadanej przez Kazimierza Wielkiego, były identyczne jak chrześcijan. Ponadto celnicy zostali zobowiązani, aby „nie pobierali opłat celnych od przewożonych trupó w żydowskich. Ciała bowiem zmarłych żydó w, według istniejącego u nich zwyczaju, przewożono z jednego miasta do drugiego, a przy tej okazji celnicy zmuszali żydó w do specjalnych
opłat drogowych. Pobó r takiej opłaty traktowany był na ró wni z grabieżą i karany konﬁskatą dó br celnika”47.
W czasach wspó łczesnym nietypowym polskim podatkiem było
„bykowe”, obowiązujące w PRL do lat siedemdziesiątych. Było to specjalne powiększenie podatku dochodowego, któ re płacili kawalerowie
powyżej 30. roku życia. W zamyśle twó rcó w podatek ten miał ich mobilizować do zawierania małżeń stw, a tym samym służyć zwiększeniu
dzietności. Wśró d innych kontrowersyjnych rozwiązań można wymienić
opodatkowanie prostytucji w Niemczech, będące naturalną konsekwencją jej legalizacji, czy też stosowane coraz częściej na świecie opodatkowanie niezdrowej żywności48.
45
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Pośrednio świadczy o tym występowanie jedynie nielicznych świadectw pisanych.
K. Koehler, Dwie daniny żydowskie. Kozubał i opłata z cmentarza, Poznań
1900, s. 8.
S. Weymann, Cła..., dz. cyt., s. 83–84.
S. Baghestanian, Niezdrowa żywność, podatki i rozwiązanie rynkowe, tłum.
M. Pasikowski, http://mises.pl/wp-content/uploads/2010/08/Niezdrowa-zywnosc.pdf, wydruk z dnia 17.09.2016.
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Istotnym zagadnieniem dotyczącym rozwoju systemó w podatkowych jest sposó b ustanawiania prawa. W ustrojach autorytarnych
określany był przez panującego, często były to rozporządzenia doraźne.
Podatki, któ re najpierw były pobierane jako nadzwyczajne, z czasem
stawały się corocznymi. W średniowieczu w niektó rych krajach szlachta zdobyła wpływ na ustanawianie podatkó w. Przywilej koszycki dał
polskiej szlachcie możliwość blokowania zmian w podatkach. Układ ten
wprowadził nowoczesny, jak na tamte czasy, wymó g zgody zainteresowanych na nakładanie danin pieniężnych i rzeczowych49. W czasach nowożytnych stało się to normą. Pominięcie Amerykanó w w uchwalaniu
prawa podatkowego dla kolonii angielskich (Ustawa stemplowa,
1765 r.) stało się powodem ich buntu. Odwołali się oni do zasady zawartej w angielskiej konstytucji, że „nie ma opodatkowania bez reprezentacji”. Zasada ta miała się potem stać jedną z podwalin amerykań skiego systemu podatkowego50.
Na społeczną ocenę podatkó w istotny wpływ miał sposó b ich
pobierania, któ ry był pochodną relacji między władzą a poddanymi. Nie
będzie nadużyciem stwierdzenie, że opodatkowanie to historia odwiecznego konfliktu między władzą, chcącą pozyskać środki, a obywatelami, starającymi się zminimalizować obciążenia. Już w 2350 r. przed
Chr. w Mezopotamii kró l Urakagina po wstąpieniu na tron oświadczył
w swej łaskawości, że „będzie zwalczał niesprawiedliwość, bezprawne
opodatkowanie i bezzasadne stosowanie siły”, co pośrednio potwierdza
istnienie tego rodzaju problemó w51. Władca zazwyczaj stał na silniejszej pozycji i jego wola niczym nie była krępowana, „praw ludzkich nie
znał [naró d polski] ani nie wykształcił, w miejsce praw przestrzegając
wyrokó w książąt, co zaś przez księcia zostało postanowione, polecone
lub orzeczone, wykonywano posłusznie i pokornie, jako że surową karę
wymierzano krnąbrnym bez zostawienia im czasu do opamiętania
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50
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Por. J. Głuchowski, Przedmowa do wydania polskiego, w: F. Grapperhaus,
Opowieści..., dz. cyt., s. XII.
Por. F. Grapperhaus, Opowieści..., dz. cyt., s. 82–83.
F. Grapperhaus, Podatki przez wieki. Historia wizualna, Toruń 2010, s. 20.
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się”52. Zarazem należy pamiętać, że historia to niejednokrotnie dzieje napięć pomiędzy ró żnymi klasami i walki o wpływy, co miało także odzwierciedlenie w stosunkach podatkowych. W Rzeczpospolitej szlacheckiej mocne było dążenie do przejęcia kontroli nad kró lewską gospodarką
skarbową, „dla szlachty ideałem był monarcha od niej uzależniony, a najlepszą formą tego uzależnienia były ﬁnanse”53. Doprowadziło to do pełnego wyodrębnienia skarbu publicznego za czasó w monarchii elekcyjnej.
Podstawowym modelem było zbieranie podatkó w przez przedstawicieli panującego władcy. To on mianował urzędnikó w odpowiedzialnych za pobó r danin, zazwyczaj znajdowali się oni bardzo wysoko
w hierarchii władzy. Wyjątkiem był czas demokracji ateń skiej, podczas
któ rej urzędy ró wnież charakteryzowały się wybieralnością, kadencyjnością i kolegialnością54. Zaletą tego systemu było to, że cała zebrana
kwota traﬁała do skarbca kró lewskiego, wadą była konieczność kontroli aparatu skarbowego, zaró wno co do jego skuteczności, jak i sposobó w działania, co z kolei mocno absorbowało władcę.
Rozwiązaniem powyższego problemu było przekazanie prawa
pobierania podatku osobom trzecim. Taki sposó b nie wymagał posiadania przez panującego – powiedzielibyśmy wspó łczesnym językiem –
sprawnego aparatu skarbowego. Władca umawiał się z poborcą na konkretną kwotę, niekiedy stosowane były licytacje prawa poboru, zwiększające efekt przychodowy. Zaletą tego rozwiązania była prostota funkcjonowania i skuteczność ﬁskalna. Poważną wadą była pogoń poborcó w za większym zyskiem, przez co bardzo często nadużywali swojej
pozycji, zawyżali należne podatki, a w egzekwowaniu należności byli
bezwzględni. Byli znienawidzeni przez lud, cierpiał na tym także wizerunek władcy. Sposó b ten pojawił się prawdopodobnie w Atenach, a na52
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Jan Długosz, Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa
Polskiego. Księga pierwsza, red. J. Dąbrowski, tłum. St. Gawęda i inni,
Warszawa 2009, s. 176.
T. Szulc, Kształtowanie kontroli nad dochodami królewskimi w szlacheckiej
Rzeczpospolitej, w: Podstawy..., red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, dz. cyt., s. 43.
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 szczegó lnie
złą sławą55. W nowożytnej Europie rozwinął się najbardziej we Francji
w XVII w., gdzie jedna trzecia dochodó w pań stwa pochodziła z Ferme
Générale. Było to konsorcjum poborcó w podatkowych, któ rzy nabywali
prawo poboru na zasadzie dzierżawy, zawierając kontrakty z rządem na
okres 6 lat. Większość z nich posiadała broń , byli ponadto uprawnieni
do rewizji domó w i konﬁskaty podejrzanych dó br. Tworzyli zatem organizacją paramilitarną, pod względem liczebności ustępującą jedynie armii i marynarce. Ferme Générale z gó ry wypłacała kró lowi kwotę przewidzianą dzierżawą, w rzeczywistości była to jedynie część rocznego
dochodu, jaki uzyskiwała ze ściągania rozlicznych podatkó w. W ten sposó b powstała grupa osó b bardzo zamożnych, wpływowych, dysponujących własnymi oddziałami zbrojnymi. W ten sposó b powstał szkodliwy
dla pań stwa zamknięty układ, któ ry podlegał własnym regułom: „Nie
każdy – rzecz jasna – mó gł zostać przyjęty do tego klubu najbogatszych
ﬁnansistó w. Należało samemu być bardzo bogatym, uzyskać zgodę generalnego kontrolera, stwarzać pozory wielkiej szacowności, zajmować
uprzednio stanowiska w biurach skarbowych, piastować funkcję intendenta lub mieć udziały w Kompanii Indyjskiej. A przede wszystkim należało zostać przyjętym w poczet członkó w samego klubu. Kontrolerzy
generalni, któ rzy bezpośrednio lub pośrednio powoływali ludzi na te
decydujące stanowiska, kontrolowali tym samym indywidualne kariery,
przygotowując je zawczasu lub zawczasu uniemożliwiając. Dłuższa obserwacja poczynań kandydata, któ ry w koń cu osiągał cel, ukazuje określone działania, oczekiwania, protekcje, układy, łapó wki. W rzeczywistości Ferme Générale jest czymś w rodzaju rodzinnego klanu, w któ rym wciąż na nowo krzyżują się związki małżeń skie, stare i nowe powinowactwa”56. Nienawiść w stosunku do leasingobiorców była tak silna,
że wielu z nich w czasie rewolucji francuskiej skoń czyło pod gilotyną.
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Por. B. Brzeziński, Poborcy podatkowi i dzierżawcy podatków w starożytności, w: W świecie ﬁnansów i prawa ﬁnansowego. Działalność dydaktyczna
profesora Jana Głuchowskiego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, Toruń
2010, s. 73–74.
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 źró dła, począwszy od starożytności, zwracają uwagę na
nieludzkie traktowanie poddanych. „W opinii Ammiana Marcellina nienasycona zachłanność rzymskich urzędnikó w przynosiła więcej nienawiści niż pieniędzy. Podatek nazywa on łupem (praeda) poborcó w”57.
Tacyt stwierdził, że ludność prowincji bardziej protestowała przeciwko
sposobom pobierania niż przeciwko podatkom jako takim, ponieważ
przemoc była na porządku dziennym: „ściąganiu podatkó w towarzyszyły łzy i narzekania, słychać było uderzenia bató w, a najbiedniejszych,
któ rzy nie mieli nic, torturowano. Matki sprzedawały swoje dzieci, by
zdobyte w ten sposó b pieniądze oddać poborcom za podatki. Wiele
miast, wyniszczonych podatkami, popadło w ruinę”58. Takie traktowanie
poddanych dotyczyło zwłaszcza ludó w podbitych, rzymski podatek tributum nie był bowiem pobierany w Rzymie i Italii zamieszkałych przez
wolnych obywateli59.
Bez względu na to, jaki system poboru należności obowiązywał,
niełatwo było go zreformować. Administracja pań stwowa, choć zależna
od sprawującego władzę, zawsze posiadała pewnego rodzaju samodzielność, albo inaczej mó wiąc, była „odporna” na ingerencje zewnętrzne do tego stopnia, że reformy aparatu skarbowego podejmowane
przez kolejnych cesarzy na niewiele się zdały: „Wszystkie środki podjęte zaró wno przez władzę cesarską, jak i Kośció ł nie były w stanie
uchronić drobnych posiadaczy przed bezprawiem i wyzyskiem, toteż
ludność w ostatnich wiekach imperium rzymskiego jedynego ratunku
i zmiany sytuacji, skoro stała się ona nie do zniesienia, oczekiwała od
barbarzyń có w, któ rzy obalając panowanie rzymskie, uwolniliby Rzymian od ich własnego pań stwa, od skorumpowanego aparatu administracyjnego, któ rego uzdrowienie okazało się w praktyce niemożliwe”60.
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R. Kamienik, Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach cesarstwa, „Rocznik Lubelski”, 1971, tom XIV, s. 14.
Tamże, s. 30.
Por. A. Pikulska-Radomska, Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu, Łódź 2013, s. 105–106.
R. Kamienik, Ucisk..., dz. cyt., s. 33.
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2. Deﬁnicja podatku i jego cechy istotowe
Wspó łcześnie określa się podatek jako „świadczenie pieniężne
na rzecz podmiotu prawa publicznego, czyli pań stwa lub samorządu,
jednostronnie przez ten podmiot ustalone, o charakterze ogó lnym, zasadniczym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i przymusowym”61. Cechy te
nazywane są „stałymi elementami podatku” 62. J. Kaleta precyzuje, że podatek pobierany jest „na podstawie przepisó w prawa, określających
warunki, wysokość i terminy płatności”63. Na uwagę zasługuje fakt pomijania w deﬁnicjach przeznaczenia podatkó w. Warto więc przypomnieć deﬁnicję J. B. Saya (1767–1832), któ ry twierdził, że „podatek stanowi tę część produktu narodowego, któ ra z rąk obywateli przechodzi
do rąk rządu dla zaspokojenia konsumpcji publicznych. (...) jest to zawsze ciężar nałożony na osoby prywatne lub ich zrzeszenia przez władzę zwierzchnią: naró d albo monarchę, aby ich kosztem dostarczać
środkó w na cele konsumpcyjne, jakie ta władza uzna za właściwe”64.
Podatki są kategoriami politycznymi i ﬁlozoﬁcznymi, ekonomicznymi i socjologicznymi oraz prawnymi. Są przedmiotem badań
i ustaleń naukowych, jak ró wnież rezultatem określonej polityki podatkowej65. Stąd wynika ich wielowymiarowe oddziaływanie na społeczeń stwo. Podstawowym wymiarem podatku jest sfera ekonomii, ona zawiera jego istotę polegającą na przyjmowaniu części dochodu narodowego na potrzeby aparatu władzy, w celu realizacji funkcji wewnętrznych i zewnętrznych pań stwa. Jest więc formą wtó rnego podziału dochodu narodowego. Ekonomia ortodoksyjna protestuje przeciwko ta61
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W. Wójtowicz, Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 1997, s. 16–17.
Tamże, s. 19.
J. Kaleta, Informator budżetowy, Warszawa 1989, s. 52.
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.
Por. C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Warszawa 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 podatkó w jedynie do celó w ekonomicznych, odrzucając funkcje społeczne66.
Wspó łcześnie podatki pobierane są przez władze publiczne,
czyli pań stwo. Po reformie w 1991 r. ró wnież władze samorządowe
uzyskały możliwość czerpania dochodó w z tego źró dła, ale w sposó b
ograniczony i wynikający z ustaw pań stwowych. Podatek jest świadczeniem jednostronnym, a to oznacza, że „nie jest ustanawiany i wymierzany w drodze umowy między osobą zobowiązaną do jego zapłacenia,
a pań stwem lub samorządem na rzecz któ rego jest on pobierany. Pobiera się go na podstawie władczej, jednostronnej decyzji podmiotu ustanawiającego podatek”67. Ustalanie należności nie może odbywać się inaczej niż na mocy ustawy.
Przepisy prawne wprowadzają przymusowy charakter podatkó w, co w sposó b jednoznaczny zapisane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 84: „Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych – w tym płacenia podatkó w”68. Konstytucja
posługuje się pojęciami o szerokim znaczeniu, takimi jak: „obowiązki
człowieka i obywatela”, „ciężary publiczne”, „świadczenia publiczne”,
„daniny publiczne”, „podatki” i „opłaty”69. W konsekwencji stosunki podatkowe są nie tylko stosunkami ekonomicznymi, ale także stosunkami
prawnymi. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku podatkowego władza stosuje dodatkowe kary, sięga także po przymusową egzekucję w trybie administracyjnym70. Przymusowość w sensie szerszym
ma istotny wpływ na życie człowieka, któ ry dla legalnego uchylania się
od podatkó w zmieni dotychczasowy sposó b osiągania przychodó w,
stan i strukturę majątku, poziom i strukturę konsumpcji, miejsce zamieszkania, stan cywilny i rodzinny, a nawet obywatelstwo. Każdy więc
podatek nałożony na obywateli ma szerokie oddziaływanie na społe66
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Por. J. Godłów-Legiędź, Wydajność ekonomiczna a sprawiedliwość, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 1998, nr 1, s. 67.
W. Wójtowicz, Zarys..., dz. cyt., s. 17.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Por. A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 17.
S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 46.
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czeń stwo, jeśli jest to oddziaływanie zamierzone, mó wi się o interwencyjnej funkcji podatku71. Niekiedy sam podatek może nabierać cech
kary, dotyczy to zwłaszcza nakładanego na osoby ﬁzyczne 75% podatku od dochodó w ze źró deł nieujawnionych: „Jedynym co ró żni ten podatek od klasycznej kary jest to, że jego ustalenie poddane jest pionowi
administracji podatkowej a nie wymiarowi sprawiedliwości”72.
Ogó lność to cecha, któ ra oznacza, że obowiązek podatkowy dotyczy każdego podmiotu należącego do określonej, wyodrębnionej grupy. Nie może być wyznaczany imiennie i dotyczyć tylko niektó rych.
Przykładem łamania tej zasady były „domiary” podatkowe, nakładane
uznaniowo przez władze PRL na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Inną cechą podatku jest jego bezzwrotność, nie jest to bowiem
pożyczka lecz danina. Raz wpłacona należność nigdy nie podlega zwrotowi73. Wyjątkiem jest pomyłkowa wpłata, jednak wtedy nie mamy do
czynienia z należnością z tytułu obowiązku podatkowego.
Właściwością podatku jest jego nieodpłatność (nieekwiwalentność), podatnik nie może w zamian dopominać się żadnego konkretnego świadczenia. To odró żnia go od opłaty skarbowej, w przypadku któ rej obywatel otrzymuje w zamian jakąś usługę w postaci czynności
urzędowej. Opłaty skarbowe mogą niekiedy nabierać cech podatku, gdy
wyznaczona należność wydaje się być niewspó łmierna do otrzymywanego świadczenia. Kwota opłaty jest bowiem ustanawiana arbitralnie
i nie jest weryﬁkowalna przez rynek74. Wysokość obciążeń podatko71
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Por. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, ﬁnanse..., dz. cyt., s. 140–141.
G. K. Walkowski, System polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wybrane zagadnienia. Tom VI, część 2, Bydgoszcz 2011, s. 157.
Wyjątkiem był rzymski trybut, który był formą przymusowej pożyczki albo podatku na cele wojenne, w zależności od losu wyprawy. Zwycięstwo i zdobycie licznych 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.
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 podejmowanych procedurach. Uznał opłatę za niezgodną z prawem, co otworzyło drogę do odzyskania nadpłaty 425 zł.
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wych wynika z polityki ﬁskalnej pań stwa i przyjętej formy interwencjonizmu pań stwowego w procedury gospodarcze.
Każdy podatek jako konstrukcja opiera się na pewnym schemacie, któ ry przedstawia treść relacji pomiędzy związkiem publicznoprawnym (pań stwem czy też jednostką samorządu terytorialnego)
a podmiotem zobowiązanym do zapłaty należności. W strukturze każdego podatku można wyró żnić ró wnież elementy zmienne: podmiot
podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki i skale
podatkowe, warunki płatności, wyłączenia, zwolnienia i ulgi.
Pojęcie podmiotu jest niejednoznaczne i wymaga dookreślenia.
Podmiotem czynnym jest ten, kto nakłada podatek (pań stwo, samorząd). Podmiotem biernym jest przedsiębiorstwo czy obywatel zobowiązany do zapłacenia podatku. Częściej jest więc nazywany podatnikiem. Obok tego może występować płatnik (osoba lub instytucja), któ ra
pośredniczy w poborze podatku (np. zakład pracy naliczający i odprowadzający zaliczki od wynagrodzeń pracownikó w, notariusz pobierający podatek od czynności cywilnoprawnych). Pojęciem zbliżonym do
płatnika jest inkasent, któ ry jedynie pobiera podatek naliczony przez
kogoś innego, np. samorząd. Znanym przykładem inkasenta jest sołtys
pobierający na rzecz gminy podatek gruntowy.
Za podstawowy podmiot stosunkó w prawnopodatkowych
uznaje się podatnika. Obarczony jest on obowiązkami: płacenia zobowiązań we właściwej wysokości, terminie i miejscu; przestrzegania
obowiązkó w rejestracyjnych; ujawniania wszystkich działań powodujących powstanie obowiązku podatkowego; przechowywania dokumentacji podatkowej; stawiania się na wezwanie organó w skarbowych
i poddawanie się kontrolom podatkowym. Przysługują mu także prawa:
płacenia daniny jedynie w należnej wysokości; korekty deklaracji podatkowych; otrzymywania zaświadczeń 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 przepisó w procesowych, prawo
do zaskarżania decyzji i postanowień urzędowych75.
75

Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 31.
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Przedmiot podatku to „sytuacja ﬁnansowa lub prawna podmiotu, z któ rą prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego” 76. Chodzi
zatem o ustalenie tytułu, z jakiego podatek winien być zapłacony, np.:
umowa kupna-sprzedaży, posiadanie nieruchomości, uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej. Konkretyzacją przedmiotu opodatkowania jest ustalenie podstawy opodatkowania i wyrażenie jej w sposó b ilościowy lub wartościowy, np.: obszar nieruchomości, wysokość dochodu.
W momencie ustalania podstawy opodatkowania często dochodzi do kumulacji podatkowej. „Może ona mieć charakter podmiotowy,
kiedy następuje sumowanie w jedną całość dochodó w określonych
podmiotó w w celach podatkowych oraz przedmiotowy, gdy łączy się
w celach podatkowych w jedną całość dochody z ró żnych źró deł”77.
W zależności od ujęcia może być formą ﬁskalizmu w celu zwiększenia
podatkó w (np. łączenie dochodó w z ró żnych źró deł), lub też może mieć
charakter uprzywilejowania, np. wspó lne rozliczanie się małżonkó w.
Z podstawą opodatkowania łączy się kategoria minimum podatkowego, uważana przez A. Gomułowicza i J. Małeckiego za „przejaw
etyki w opodatkowaniu, a zwłaszcza argumentó w polityki socjalnej”78.
Jest to wyłączenie mające na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego, któ re jest szczegó lnie istotne dla osó b osiągających dochody na granicy lub nawet poniżej minimum socjalnego. Dokonuje się albo przez
ustalenie granicznej wielkości podstawy opodatkowania, poniżej któ rej
podatek nie jest pobierany (taki model jest w Polsce), lub też przez
określenie stałej wielkości, o któ 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, któ ry oznacza wymierzenie podatku w ustalonej z gó ry
kwocie, bez względu na faktyczną wielkość dochodu. Kwota ta ustalana
76
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A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1996, s. 77–78.
S. Ogrodnik, Podatek – zagadnienie ekonomiczne i moralne, Częstochowa
2000, s. 19.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 77–79.
C. Kosikowski, E. Ruśkowski, ﬁnanse..., dz. cyt., s. 146.
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jest dla pewnej kategorii podmiotó w w jednakowej wysokości i opiera
się na ustaleniu przybliżonej i uśrednionej wielkości podstawy opodatkowania. Formę tę mogą wybrać osoby prowadzące niewielką działalność gospodarczą. Podstawową jej zaletą jest zwolnienie z obowiązku
prowadzenia ksiąg ewidencyjnych i składania zeznań podatkowych.
W Polsce tę formę opodatkowania, nazywaną „kartą podatkową”, mogą
wybrać osoby prowadzące na przykład działalność usługową, małą gastronomię, detaliczny handel spożywczy, usługi transportowe, opiekujące się dziećmi i ludźmi chorymi, udzielające korepetycji. Odmianą
opodatkowania ryczałtowego jest tzw. „ryczałt ewidencjonowany”.
Względem karty podatkowej ró żni się tym, że ewidencjonowany jest
tylko przychó d i na jego podstawie obliczany jest należny podatek.
Szczegó łowe przepisy określają limit przychodó w, do któ rego ta forma
może być stosowana, formę prawną oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Stosując tę formę, podatnik ma nadal bardzo uproszczoną księgowość, a ponadto forma ta może być zastosowana w większej ilości przypadkó w niż karta podatkowa.
Typowym podatkiem ryczałtowym jest obciążenie osó b duchownych. Jego wysokość jest uzależniona od trzech czynnikó w: sprawowanej funkcji, ogó lnej liczby mieszkań có w oraz wielkości miejscowości, w któ rej znajduje się paraﬁa. Na przykładzie tego podatku widać,
że dobó r kryterió w nie jest sprawą prostą, a tym samym podatek ryczałtowy może być dla podatnikó w w ró żnym stopniu dotkliwy80.
W tym przypadku uwzględniana jest łączna liczba osó b mieszkających
na obszarze paraﬁi, a nie liczba wiernych pozostających w kontakcie
z paraﬁą. Badania statystyczne pokazują, że ró żnica ta sięga 45,3 pkt.
proc81. Konstrukcja tego podatku nie uwzględnia też zamożności danego regionu kraju, nie wspominając o czynnikach kulturowych mających
wpływ na oﬁarność wiernych.
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S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 25.
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, Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2015, w: http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/AnnuariumStatisticum2015.pdf, wydruk z dnia
16.09.2016, s. 14.
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Elementem zmiennym w strukturze podatku jest stawka podatkowa. Według W. Wó jtowicz „jest to relacja między wymierzonym podatkiem, a podstawą opodatkowania”82. Stawki wyrażone mogą być
kwotowo, gdy podstawa podatku ma postać ilościową (np. w podatku
od nieruchomości stawka wyrażona jest w kwocie na 1 m2) lub jak jest
najczęściej – procentowo. Należy rozró żnić stawkę nominalną od realnej. Ta pierwsza zawarta jest w odpowiednich aktach prawnych i na jej
podstawie obliczany jest należny podatek. Ta druga wyraża rzeczywistą
relację podatku do podstawy opodatkowania. W przypadku zastosowania kwoty wolnej lub ulg, stopa realna ulega obniżeniu. Odwrotne zjawisko ma miejsce na przykład wtedy, gdy podatnik nie ma możliwości
odliczenia od podstawy opodatkowania pełnych kosztó w uzyskania
przychodu. W czasach wspó łczesnych stawka podatkowa zawsze dotyczy indywidualnego podatnika, w przeciwień stwie do stosowanych w historii obciążeń o charakterze repartycyjnym83.
Uszeregowany zbió r stawek nazywany jest skalą podatkową.
Może być ona proporcjonalna lub nieproporcjonalna. Skala proporcjonalna posiada stałą stawkę wyrażoną w procentach, któ ra bez względu
na wielkość podstawy podatku nie ulega zmianie. Przy zastosowaniu tej
skali osoba o wyższych dochodach płaci w ujęciu kwotowym proporcjonalnie więcej od tej, któ ra zarabia mniej, a w ujęciu procentowym
płaci dokładnie tyle samo. W skali progresywnej stawka zmienia się
wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Może występować jako
progresja globalna (skokowa), gdy stosowana jest jedna stawka do całej
kwoty, lub – jak jest w Polsce – progresja szczeblowa (ciągła). Ten sposó b obliczania podatku jest trudniejszy, ale dzięki temu każdy odcinek
dochodó w jest opodatkowany u wszystkich tą samą stawką. W Polsce
dochó d do kwoty 85528 zł84 opodatkowany jest wg stawki 18%, a po82
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W. Wójtowicz, Zarys..., dz. cyt., s. 25.
Na przykład w Cesarstwie Rzymskim cesarz określał, ile ma wynosić trybut całej
prowincji, następnie do tej oczekiwanej kwoty były dostosowywane obciążenia poszczególnych klas czy grup osób. Por. A. Pikulska-Radomska, Fiscus...,
dz. cyt., s. 43.
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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wyżej tej kwoty wg stawki 32%85. Tak więc potoczne stwierdzenie, że
płaci się 32% podatku nie jest prawdą, ponieważ aby obliczyć realną
stawkę, należy uwzględnić kwotę wolną od podatku oraz podatek płacony wg stawki 18%. Odmianami skali nieproporcjonalnej są stawki degresywne i regresywne. Ich istotą jest malejące obciążenie wraz ze
wzrostem dochodu. Mogą być zastosowane wtedy, gdy ustawodawcy
zależy na uruchomieniu lub nasileniu funkcji stymulacyjnej podatku.
Obecnie w Polsce te skale nie są stosowane.
Elementem podatku jest zwolnienie, któ re polega na wskazaniu
przez prawodawcę, „jakie stany faktyczne, prawne lub któ rzy podatnicy
bezwarunkowo zwolnieni są z zapłacenia podatku”86. Ustawodawca
może na przykład wskazać, że podatnicy z terenó w klęsk żywiołowych
przez określony czas zwolnieni będą z obowiązku podatkowego. Prawodawca może także stosować wyłączenie podatkowe, gdy wskazuje
„zaistnienie takiej sytuacji, któ ra nie podlega opodatkowaniu, mimo istnienia stanu faktycznego, z któ rym łączy się obowiązek podatkowy” 87.
Jednocześnie prawodawca formułuje warunki, któ re muszą być spełnione, by wyłączenie zastosować. Mogą to być losowe szkody w zakładzie (np. pożar, powó dź) i ważny interes społeczny (ocalenie miejsc
pracy). Decyzje o wyłączeniu podejmowane przez organy skarbowe na
podstawie przepisó w prawa, stąd potrzeba precyzyjnych zapisó w, któ re
ograniczą możliwe tendencje korupcyjne.
Prawodawca stosuje także ulgi podatkowe, któ re polegają na
obniżeniu podstawy opodatkowania lub samego podatku z określonego tytułu. Z przyczyn ekonomicznych stosowane są wtedy, gdy prawodawcy zależy na stymulacji zachowań podatnikó w, a przez to osiągnięciu określonych celó w gospodarczych (np. rozwó j internetu czy ożywienie budownictwa). Ulgi stosowane są też z przyczyn społecznych w celu
ochrony pewnych grup społecznych lub ze względó w politycznych. Są
więc elementem interwencjonizmu pań stwa, umożliwiającym mu reali85
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Podatek PIT, stan prawny z roku 2016.
G. Szczodrowski, Polski system..., Warszawa 2007, s. 20.
S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt, s. 38.
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zację ważnych zadań ekonomiczno-społecznych88. Mają charakter stymulacyjny, gdyż są wyrazem polityki socjalnej pań stwa w stosunku do
podmiotó w, któ re znajdują się w trudniejszych niż przeciętne warunki
materialne lub są obciążone wydatkami na cele uznane przez pań stwo
za doniosłe społecznie.
W praktyce nie występuje jeden podatek, lecz kilkanaście. Historia ekonomii zna wprawdzie postulowaną przez ﬁzjokrató w koncepcję podatku jedynego, lecz nigdzie jej nie wcielono w życie. „Uznano ją
za utopijną, a w konsekwencji odrzucono jako błędną i szkodliwą”89.
Mianem systemu podatkowego określa się „ogó ł podatkó w obowiązujących w danym kraju, stanowiących jednolitą, wewnętrznie zgodną pod
względem prawnym i ekonomicznym całość”90. Deﬁnicja ta odwołuje
się do stanu idealnego. W praktyce system podatkowy składa się z wielu elementó w, któ rych całkowita harmonizacja wydaje się być niemożliwa: ogó lne ustawy podatkowe oraz normy wykonawcze, prawo administracyjne, organy podatkowe i organy kontroli, instytucje wspomagające (np. doradcy podatkowi), informacja podatkowa, tajemnica skarbowa. W sposó b pośredni wpływ na kształt i funkcjonowanie systemu podatkowego ma także wymiar sprawiedliwości.
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Por. tamże, s. 39.
Por. P. M. Gaudemet, ﬁnanse publiczne, tłum. M. Gintowt-Jankowicz, Warszawa 1990, s. 383.
H. Litwińczuk, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych,
Warszawa 1994, s. 159.

44

3. Funkcje podatków
Funkcje podatkó w rozumie się jako sposó b oddziaływania na
gospodarkę kraju, w powiązaniu z rezultatami tego oddziaływania.
Wszyscy autorzy jako podstawową wymieniają funkcję ﬁskalną. Pozostałe ujmowane były w ró żny sposó b, S. Dolata wymienia ponadto funkcję gospodarczą, społeczną i polityczną, przyjmując za kryterium podziału cel, któ remu ma służyć podatek91. Inni autorzy bardziej koncentrują się na bezpośrednim skutku działania podatku wymieniając funkcje alokacyjną, stabilizacyjną, redystrybucyjną, stymulacyjną, informacyjną, ewidencyjno-kontrolną.
Podatki stanowią ﬁnansową podstawę działalności pań stwa.
Wspó łcześnie wzrosło jego znaczenie, ponieważ przeszło od spełniania
jedynie funkcji służebnych do aktywnej interwencji na polu gospodarczym i społecznym. Miarą tego „zaangażowania” jest stosunek wielkości
budżetu pań stwa do wypracowanego w danym roku produktu krajowego
brutto, w Polsce ten wskaźnik wynió sł w 2015 roku 44%92. Funkcja ﬁskalna jest więc najważniejsza, wpływy podatkowe zapewniły 259,67 mld zł,
tj. 90% wszystkich przychodó w budżetu pań stwa polskiego. Pozostałe
dochody to dzierżawa, dywidenda z przedsiębiorstw pań stwowych,
zysk NBP, prywatyzacja, grzywny i mandaty, spadki i darowizny na rzecz
skarbu pań stwa, dotacje z UE93. Tak duży udział dochodó w podatkowych
w budżecie pań stwa sprawia, że pań stwo stara się opodatkować obywateli
91
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S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 55–56.
Wśród państw rozwiniętych najniższy wskaźnik jest w Australii 27%, najwyższy
w Belgii 60%. Procent ten ukazywany jest obrazowo jako Dzień Wolności Podatkowej, w 2015 r. wyznaczony był na 11 czerwca. Oznacza to, że do tego dnia obywatele 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.
J. Żyżyński, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Warszawa
2009, s. 141–142. Statystyki dochodów budżetu państwa wg danych Rady Ministrów, 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/documents/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 sposó b skuteczny, używając do tego ró żnego rodzaju podatkó w, a obciążenia kwotowe są znaczne.
Przy takim poziomie obciążenia ﬁnansowego obywateli realnym niebezpieczeń stwem staje się ﬁskalizm. Jest on zjawiskiem negatywnym i stanowi zagrożenie dla działalności gospodarczej. Istnieje bowiem granica obciążenia, któ ra nie prowadzi do podwyższenia realnego
dochodu, natomiast destabilizuje ekonomiczne podstawy pań stwa
i społeczeń stwa. Zależność ta wyrażana jest w postaci krzywej Laffera:
przy stopie podatkowej ró wnej 0% i 100% dochody budżetu wynoszą
zero. Jeśli stopa podatkowa rośnie, wzrastają dochody budżetowe, lecz
tylko do pewnego punktu. Określany jest on jako punkt M, czyli jest to
ta stawka, któ ra zapewnia najwyższe dochody. Jeśli stawka podatku będzie nadal wzrastała, dochody budżetu będą malały, dlatego że ludzie
będą mniej pracowali oraz coraz bardziej ukrywali swoje dochody94.
Niebezpieczeń stwem ﬁskalizmu jest uderzenie w kapitał ﬁnansowy i gospodarczy. Skutkiem tego jest spadek produktywności, a tym
samym zmniejszenie się wpływó w ﬁnansowych w przyszłości. „Prawodawca, któ ry przestrzega nakazu zachowania źró dła podatkowego, nie
będzie stosował podatkó w o działaniu konﬁskacyjnym”95. S. Ogrodnik
uważa, że systemy podatkowe nie zawsze w wystarczającym stopniu
uwzględniają interes ekonomiczny podatnikó w i następuje zatarcie granicy między funkcją ﬁskalną a ﬁskalizmem96.
Funkcja ﬁskalna jest pierwszoplanowa, ponieważ należy do natury opodatkowania. Nie wszyscy autorzy zgadzają się z poglądem, że
podatki mogą i powinny pełnić ró wnież inne funkcje, postulują, aby realizować je za pomocą odmiennych narzędzi niż podatkowe. Opinia ta
nie uwzględnia faktu, że podatek nie jest neutralny wobec sfery społecznej i gospodarczej, chodzi zatem o to, aby ó w wpływ był świadomie akceptowany. Nie należy więc pomijać pozaﬁskalnych celó w opodatkowania, choć zasadnicze znaczenie ma funkcja ﬁskalna. „Podatek,
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Por. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, tłum. M. Rusiński,
Z. Wolińska, Warszawa 1996, s. 275.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 117.
Por. S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt, s. 58–59.
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któ ry nie pełni tej funkcji powinien być wyeliminowany z systemu podatkowego”97.
Drugą funkcją podatkó w jest funkcja gospodarcza, któ ra ma
miejsce wtedy, gdy pań stwo używając systemu podatkowego, bezpośrednio ingeruje w system gospodarczy (funkcja stymulacyjna). Oddziaływanie to może być globalne i posłużyć do zmniejszenia siły nabywczej tj. ściągnięcia nadwyżki inflacyjnej lub zwiększenia siły nabywczej (funkcja stabilizacyjna). W przypadku oddziaływania selektywnego pań stwo może pośrednio wpływać na alokację czynnikó w produkcji
(funkcja alokacyjna), na przykład poprzez wspomaganie innowacyjności, inwestycje proekologiczne, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie do
oszczędzania, przeznaczania środkó w na budownictwo mieszkaniowe.
Funkcja ta zyskała na znaczeniu od czasó w Johna Maynarda Keynesa
(1883–1946). W przeciwień stwie do ekonomii klasycznej był on zwolennikiem aktywnej roli pań stwa i uważany jest za twó rcę interwencjonizmu. Jego myśl sprawiła, że oczekiwania i wymagania wobec podatku
wzrosły. „Powszechnie zaczęto uważać, że podatki powinny być wykorzystywane przez pań stwo do oddziaływania na koniunkturę. Funkcja
stabilizacyjna podatkó w zaczęła odgrywać coraz większą rolę”98. Pań stwo oddziałuje na gospodarkę także przez inwestycje w infrastrukturę
oraz przez działanie spó łek należących do skarbu pań stwa. Jest to redystrybucja w pewne obszary przedmiotowe czy też geograﬁczne.
Ustawodawca musi także pamiętać, że funkcja motywująca potraﬁ działać w przeciwnym kierunku. Zbyt wysokie obciążenie osłabia
motywację do pracy i hamuje przedsiębiorczość. Jest to przekonanie
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B. Ciupek, Zasada sprawiedliwości wobec ﬁskalnej funkcji podatku, w: O nowy
ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Warszawa 2007, s. 185. W dyskusji 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.
A. Krajewska, Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, Warszawa 2004, s. 53.
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wspó łczesnych neoliberalistó w, któ rzy w latach osiemdziesiątych XX w.
doprowadzili w USA do znacznego zmniejszenia podatkó w. Według
nich obniżenie obciążeń podatkowych działa motywująco, jest także
ważne z punktu widzenia dochodó w budżetu. R. Gwiazdowski uzasadnia ten pogląd wyliczeniem, że choć obniżenie podatkó w może w kró tkim czasie spowodować spadek wpływó w, pobudza jednak gospodarkę,
skutkiem czego jest ożywienie gospodarcze i wyższe wpływy w dłuższej perspektywie. Poró wnuje to do „świętej zasady” z handlu: mały
zysk jednostkowy razy duże obroty – duży zysk całkowity99.
Trzecią funkcją podatkó w jest funkcja społeczna. Przez nią pań stwo realizuje zadania społeczne, do któ rych trzeba zaliczyć przede
wszystkim służbę zdrowia, edukację, ubezpieczenia społeczne. Gromadząc określone środki pieniężne w budżecie, dokonuje następnie ich
podziału na ró żne zadania i podmioty w pań stwie (funkcja redystrybucyjna). A. Krajewska uważa, że „redystrybucja wiąże się ze świadomym
kształtowaniem pewnych wielkości ekonomicznych na poziomie odbiegającym od wynikającego z działania wolnego rynku. Wybó r taki jest
ró wnoznaczny z odchodzeniem od wymogó w efektywności ekonomicznej. Z tego względu redystrybucyjna funkcja podatkó w, chociaż niezbędna i powszechnie wykorzystywana, budzi wiele emocji i kontrowersji”100. Dotyczą one nie tylko samej idei regulacji podziału dochodu
społecznego, ale także skuteczności systemu podatkowego w osiąganiu
celó w pozaﬁskalnych. Podobnie jak w przypadku funkcji gospodarczej,
oddziaływanie może mieć charakter ogó lny lub selektywny. „Oddziaływanie globalne wyraża się w zastąpieniu przemocy podatkami w celu
wyró wnania nieró wności społecznych”101. Cel ten jest osiągany przez
większe obciążenie majątku osó b zamożnych, skale progresywne, dodatkowe opodatkowanie artykułó w luksusowych. Takim działaniom towarzyszą zazwyczaj ulgi i zwolnienia dla osó b o niewielkich dochodó w,
niższe podatki na artykuły pierwszej potrzeby. Oddziaływanie selektywne to preferencje dla określonych grup społecznych lub przeciw99
100
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R. Gwiazdowski, Ekonomiczny aspekt opodatkowania, Warszawa 2004, s. 41–43.
A. Krajewska, Podatki..., dz. cyt., s. 51–52.
Por. S. Dolata, Podstawy..., dz. cyt, s. 56.
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działanie zjawiskom uznawanym za niepożądane (np. wysoka akcyza
na alkohol i wyroby tytoniowe).
Funkcja polityczna podatkó w nie jest zazwyczaj wymieniana,
ponieważ jest wkomponowana w funkcje ekonomiczne i społeczne.
Warto ją jednak wyodrębnić, ponieważ podatki służą jako narzędzie realizacji programó w politycznych. Zasadniczo nie ma kampanii wyborczej, w któ rej nie pojawiałoby się hasło obniżki czy chociaż uproszczenia podatkó w. W konsekwencji podejmowane przez rządzących zmiany
w systemie podatkowym nie zawsze wynikają z mocnych przesłanek,
uwzględniających ró żnorodność czynnikó w i długofalową perspektywę,
lecz bardziej z doraźnych celó w politycznych. Z drugiej strony wiele postulató w dotyczących koniecznych reform nie jest realizowanych, gdyż
groziłoby to niezadowoleniem poszczegó lnych grup interesó w. Tak
więc każda zmiana w systemie podatkowym ma ró wnież swoje odzwierciedlenie w opiniach i nastrojach społecznych. Wydaje się, że
w czasach panowania demokracji należałoby zwró cić baczniejszą uwagę na to, w jaki sposó b doraźne interesy poszczegó lnych partii wpływają na kształt systemu podatkowego.
Funkcja informacyjna polega na tym, że statystyczna analiza
pozyskiwanych podatkó w i śledzenie zmian dostarcza danych makroekonomicznych na temat przebiegu procesó w gospodarczych i sytuacji
ekonomicznej podmiotó w. Na przykład wzrost zaległości podatkowych
w sektorze przedsiębiorstw jest sygnałem pogarszającej się koniunktury.
Ró żnorodność realizowanych przez podatki funkcji doprowadza do konfliktó w między nimi. Stąd potrzebna jest gradacja funkcji,
czyli uporządkowanie ich według ważności i zapewnienia im wewnętrznej spó jności. Hierarchizacja ta powinna się dokonać na podstawie jasno określonej polityki ﬁnansowej pań stwa. W zależności od
uwarunkowań ﬁskalnych i pierwszeń stwa celó w można podjąć pró by
nadania poszczegó lnym podatkom najbardziej odpowiedniego charakteru. Poglądy na temat pierwszeń stwa określonych funkcji są rozbieżne,
każda ma swoich zwolennikó w.
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Ekonomia klasyczna zgadzała się jedynie na cel ﬁskalny, uznając neutralność za nadrzędną cechę. Według niej inne cele gospodarcze
i społeczne pań stwo powinno realizować środkami pozapodatkowymi.
Zwolennicy tej koncepcji uważają, że poprzestanie na funkcji ﬁskalnej
nie tylko radykalnie uprości system podatkowy, ale także spowoduje
ustalenie podatkó w na optymalnym poziomie. Pró ba realizacji podatkami innych celó w niż ﬁskalne powoduje skomplikowanie systemu podatkowego, jego mniejszą efektywność, stwarza warunki do przestępczości podatkowej. Kolejny pogląd akcentuje cele gospodarcze. Według
niego gospodarka stanowi podstawę rozwoju każdego pań stwa, a tym
samym warunkuje możliwość działań społecznych. Stanowisko społeczne nadaje pierwszeń stwo właśnie tej funkcji, za cel podaje polepszanie warunkó w bytu ludności i tworzenia bardziej nowoczesnych
struktur społecznych102. Szczegó lna trudność w ustaleniu pierwszeń stwa funkcji ma miejsce w momencie problemó w gospodarczych pań stwa, na przykład znacznego długu publicznego czy wysokiej inflacji.
W praktyce wspó łczesne systemy podatkowe realizują wszystkie wyżej
wymienione funkcje, oczywiście w ró żnym zakresie. Przez to system
podatkowy, choć wielokrotnie jest to niedostrzegane, ma duży wpływ
na funkcjonowanie życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

4. Specyﬁka polskiego systemu podatkowego
Obecny system podatkowy obowiązuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wiązał się ze zmianą ustroju gospodarczego.
W swym kształcie został upodobniony do innych systemó w obowiązujących w Europie. Wśró d najważniejszych zmian należy wymienić
wprowadzenie podatku dochodowego od osó b ﬁzycznych (PIT – Personal Income Tax), podatku dochodowego od osó b prawnych (CIT – Corporate Income Tax), oraz podatku od towaró w i usług (VAT – Value Added Tax ). Pozostałe podatki to akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadkó w i darowizn, podatki lokalne (od nieruchomości, środkó w transportu), podatek rolny oraz leśny. Integracja
102

Por. tamże, s. 58–59.
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z Unią Europejską w 2004 r. wymagała jeszcze ściślejszego dostosowania przepisó w podatkowych do wymagań wspó lnoty.
A. Podatek od osó b ﬁzycznych103
Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym i obligatoryjnym. Ma charakter dochodowy i jest świadczeniem osobistym.
Jego konstrukcja oparta jest na dwó ch zasadach: powszechności i ró wności. Oznacza to, że jego płatnikiem jest każda osiągająca dochó d osoba ﬁzyczna, a wszyscy podatnicy, uzyskujący jednakowe dochody, są tak
samo przez tę ustawę traktowani.
Przedmiotem podatku jest dochó d uzyskiwany przez osoby
ﬁzyczne wymieniony w art. 10 ustawy (m.in. praca najemna, praca wykonywana samodzielnie, emerytury, renty, działalność gospodarcza,
przychody z autorskich i innych praw majątkowych np. z najmu lub
dzierżawy). Opodatkowaniu nie podlega wiele przychodó w wymienionych w art. 21 (ponad 100 pozycji), któ re można zaliczyć do trzech rodzajó w: przychody o charakterze socjalnym, określone świadczenia pracownicze oraz odszkodowania.
Podatek od osó b ﬁzycznych jest podatkiem progresywnym: dochó d do wysokości 85528 zł opodatkowany jest wg stawki 18%, a powyżej tej kwoty wg stawki 32%. Występuje ponadto kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł, co w praktyce oznacza to, że do płacenia tego podatku zobowiązani są wszyscy, któ rzy w ciągu roku zarobili więcej niż 3091 zł (tzw. kwota wolna od podatku).
Wśró d obowiązujących ulg należy wymienić w pierwszej kolejności wprowadzoną w 2007 r. ulgę prorodzinną, któ ra wynosi
1112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, na kolejne jest jeszcze większa.
Ulga rozliczana jest na miesiące za któ re przysługuje, kwota ta odlicza103

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 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby ﬁzyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Opis dokonywany 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 także ulgi na internet, z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego, rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, któ re pomniejszają kwotę uzyskanego dochodu.
Pobó r podatku dokonywany jest w sposó b zaliczkowy. W przypadku umó w o pracę uiszczane są one co miesiąc przez płatnika (zakład pracy), któ ry ma obowiązek poinformowania pracownika o ich
wysokości. W innych przypadkach podatnik musi osobiście wyliczyć
i wpłacić zaliczkę. Na każdym ciąży obowiązek rozliczenia podatku do
30. kwietnia następnego roku. Aby obliczyć należną kwotę, podatnik
musi od każdego swojego przychodu odjąć koszty jego uzyskania i tak
obliczone dochody zsumować. Następnie od dochodu odejmowane są
składki na ubezpieczenia społeczne. Podatnik może od podstawy opodatkowania odliczyć przysługujące mu ulgi i na podstawie obowiązującej skali, uwzględniając kwotę wolną, obliczyć należność. Od tak wstępnie obliczonej daniny odejmuje się jeszcze część opłaconych składek
zdrowotnych, a następnie może być odjęta ulga prorodzinna. W ten
sposó b oblicza się należną kwotę podatku. W kolejnym kroku poró wnuje się ją z wielkością wniesionych zaliczek. W przypadku nadpłaty uzyska się zwrot, a jeśli wpłacona kwota była zbyt niska, musi podatnik dokonać dopłaty. Zeznanie podatkowe musi być dostarczone do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego osobiście,
pocztą lub przez internet.
Osoby ﬁzyczne, któ re prowadzą działalność gospodarczą, mogą
skorzystać z uproszczonych form opodatkowania, do któ rych należy
karta podatkowa oraz ryczałt od przychodó w ewidencjonowanych105.
Księża proboszczowie oraz wikariusze płacą zryczałtowany podatek
dochodowy od przychodó w osó b duchownych.
Osoby ﬁzyczne zobowiązane są także do płacenia podatkó w od
dochodó w kapitałowych (tzw. podatek Belki). Płacony jest na trzy ró ż ne sposoby: z zysku spó łek kapitałowych niebędących osobą prawną na
104
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Analogicznie jak w poprzednim przypadku oznacza to, że na każde dziecko przypada 514 zł miesięcznie nieopodatkowanego dochodu.
Przepisy określają formy działalności oraz limity dochodów, kiedy dane formy
mogą być zastosowane.
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zasadach ogó lnych jako kolejny przychó d, od zbycia papieró w wartościowych w formie dodatkowego formularza, od odsetek lokat, funduszy 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 osó b ﬁzycznych stanowiły 16% wszystkich dochodó w podatkowych budżetu pań stwa106.
B. Podatek od osó b prawnych107
Osoby prawne rozliczają się z osiągniętego dochodu na podstawie odrębnych przepisó w niż osoby ﬁzyczne. Podatek od osó b prawnych nie ma charakteru osobistego, obowiązuje w nim tylko jedna stawka w wysokości 19%. Opodatkowany jest dochó d bez względu na rodzaj źró deł przychodu, czyli nadwyżka przychodó w nad kosztami ich
uzyskania. Jeżeli wykazano stratę, można ją rozliczyć w kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ustalenie dochodu dokonuje się na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej, któ rą podatnicy zobowiązani są prowadzić w sposó b zapewniający określenia
wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środkó w trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisó w amortyzacyjnych. „Poró wnując go z podatkiem od osó b ﬁzycznych, można uznać go
za konstrukcję prostszą i klarowniejszą, chociaż podatnikom analiza
treści zawartych w ustawie, a przede wszystkim ich interpretacja, przysparza już od kilkunastu lat wielu problemó w”108.
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Statystyka dochodów budżetu państwa na podstawie: Rada Ministrów, Sprawozdanie..., dz. cyt., s. 7.
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 jednostki organizacyjne, która mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego. Posiadanie osobowości prawnej wynika bezpośrednio
z ustawy lub z faktu wpisania jednostki do rejestru prowadzonego w trybie określonym innymi ustawami”. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 149.
W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 148.
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W 2015 r. wpływy z tytułu podatku od osó b prawnych stanowiły 9% wszystkich dochodó w podatkowych budżetu pań stwa.
C. Podatek od towaró w i usług109
Podatek ten zastąpił w 1993 r. podatek obrotowy, któ ry stanowił procent ceny towaru lub usługi. Obecnie obowiązuje podatek VAT,
któ ry jest pobierany przez sprzedawcę towaru lub usługi na każdym
etapie produkcji i dystrybucji, z prawem jego odliczenia dla kolejnych
etapó w i bez takiego prawa przez odbiorcó w, któ rych można nazwać
konsumentami koń cowymi. Konstrukcja tego podatku ma więc na celu
stworzenie takiego mechanizmu, w któ rym ciężar podatku nie będzie
odczuwalny na etapie wytwó rczym. W praktyce oznacza to, że producent kupując niezbędne materiały, towary i usługi, odlicza zawarty
w ich cenie podatek VAT, a samemu nalicza podatek od wartości sprzedanego przez siebie wyrobu, towaru lub usługi. Ostatecznie płaci podatek od ró żnicy sprzedaży i zakupu (czyli dodanej przez siebie wartości).
Taka konstrukcja sprawia, że ciężar tego podatku przerzucany jest ostatecznie na odbiorcę koń cowego, czyli konsumenta110.
Ze względu na swó j charakter podatek ten musi być ściśle dostosowany do prawodawstwa Unii Europejskiej, znowelizowana ustawa
obowiązuje od maja 2004 roku. K. Wyrzykowski stwierdził, że „ustawa
ta jest najczęściej interpretowanym aktem prawa w Polsce, a wydawane
interpretacje są najczęściej sprzeczne”111.
Podstawą opodatkowania podatkiem od towaró w i usług jest
obró t, a przepisy ustawy określają moment powstania obowiązku podatkowego w sposó b bardzo szczegó łowy. Jest on bowiem uzależniony
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).
Podatek VAT miał na celu wyeliminowanie słabości występującego w historii
podatku obrotowego, gdzie każda transakcja była obciążona określoną daniną. Ograniczał on rozwój przemysłu, ponieważ każde wydłużenie łańcucha
kooperantów powodowało wzrost skumulowanego w danym towarze podatku.
W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 159.
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nie od prowadzonej działalności, lecz każdej dostawy towaru i wyświadczenia usługi (art. 7).
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe stawki podatku VAT,
podstawowa została ustalona na 23%. Ponadto dla części towaró w
i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy (187 pozycji) istnieje
stawka obniżona 8%, dla 35 pozycji z załącznika 10 stawka 5%, a 46
jest zwolnionych z podatku.
Podatek VAT jest rozliczany na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży i zakupó w i w oparciu o sporządzoną deklarację.
Mimo tego, że VAT uznawany jest za podatek najbardziej skomplikowany w rozliczeniu, uważany jest za rozwiązanie nowoczesne i to on wyznacza kierunek zmian w strukturze systemó w podatkowych. Z punktu
widzenia konsumenta jest najprostszy do zapłacenia, nie wymaga od
niego żadnego działania. Z kolei z punktu widzenia budżetu pań stwa
jest podatkiem, któ ry zapewnia największe wpływy. W 2015 r. jego
udział wynió sł 43% wszystkich dochodó w podatkowych.
D. Podatek akcyzowy112
Akcyza jest podatkiem pośrednim, konsumpcyjnym i obok podatku VAT jest drugim najważniejszym źró dłem dochodó w dla budżetu.
W 2015 r. wpływy z tego tytułu stanowiły 22% wszystkich dochodó w
podatkowych. Akcyza cechuje się dużą wydajnością (skutecznością)
ﬁskalną, łatwością poboru, zmniejszeniem dysproporcji majątkowych
przez obciążenie towaró w luksusowych113. Płacona jest przez producenta lub importera danego produktu, de facto w całości wliczana jest
w cenę towaru, następuje zjawisko przerzucalności. Tak więc cechą
tego podatku jest ró wnież to, że konsument nabywający produkt nie
wie, ile płaci podatku akcyzowego114.
W odró żnieniu od podatku VAT akcyza ma charakter selektywny i dotyczy tylko wybranych produktó w, a tym samym jest ona skiero112
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
nr 29, poz. 257 ze zm.).
Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 171.
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wana do określonych nabywcó w. W Polsce akcyzą obłożone są wyroby
alkoholowe, tytoniowe, produkty energetyczne (energia elektryczna,
paliwa, węgiel), a także samochody. Stawka podatku wyrażona jest zazwyczaj kwotowo (np. 1540 zł plus opłata paliwowa 129,41 zł za
1000 litró w benzyn silnikowych, 20 zł za MWh prądu), lub procentowo
(dla samochodó w osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 –
18,6%, oraz 3,1% dla pozostałych).
E. Podatek od gier115
Podatek ten dotyka wąską grupę podatnikó w, a więc jego udział
w dochodach budżetu pań stwa jest niewielki. W 2015 roku wpływy
z tego podatku stanowiły 0,5% wszystkich dochodó w podatkowych.
Jest to typowy podatek przychodowy, co oznacza, że naliczany jest od
obrotu. Płacony jest przez te podmioty, któ re na podstawie uzyskanych
koncesji organizują gry losowe (także kasyna i automaty), loterie, zakłady wzajemne. Stawki w podatku zależą od rodzaju działalności i wynoszą od 2,5 do 50%.
F. Podatek od czynności cywilnoprawnych116
Podatek ten został wprowadzony w 2000 r. w celu oddzielenia
go od opłaty skarbowej. Jest podatkiem bezpośrednim, dotyczy głó wnie
przenoszenia praw majątkowych oraz własności rzeczy.
Sprzedaż nieruchomości i mieszkań obłożona jest podatkiem w
wysokości 2%, przeniesienie innych praw majątkowych 1%, umowa
pożyczki 2%, ustanowienie hipoteki 0,1%. Płatnikiem podatku jest na114
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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 gotowego produktu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
nr 201, poz. 1540 ze zm.).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.).
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bywca rzeczy (w zakresie umó w sprzedaży), a jeśli czynność zawierana
jest w formie aktu notarialnego, płatnikiem staje się notariusz. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest solidarny. Jeżeli jedna ze wskazanych stron nie wywiąże się z obowiązku, to Urząd
Skarbowy może wskazać każdą stronę transakcji do zapłaty tego podatku.
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochó d gmin.
W 2015 r. miasto Krakó w uzyskało z tego tytułu 65,75 mln zł, co stanowiło 1,6% wszystkich dochodó w117.
G. Podatek od spadkó w i darowizn118
Podatek ten dotyczy osó b ﬁzycznych, jest podatkiem majątkowym i związany jest z przyrostem masy majątkowej z tytułu otrzymania spadku lub darowizny. Cechą charakterystyczną tego podatku jest
jego konstrukcja oparta na zasadzie podziału podatnikó w na grupy,
gdzie kryterium stanowi stopień pokrewień stwa. Do pierwszej należą
najbliżsi członkowie rodziny: małżonkowie, zstępni, wstępni, a także
pasierbowie, zięć, synowa, rodzeń stwo, ojczym, macocha i teściowie.
Do drugiej grupy należy dalsza rodzina (szczegó łowe stopnie pokrewień stwa wyjaśnia ustawa), a do trzeciej inni nabywcy. Darowizny
otrzymane w najwęższej grupie stopnia pokrewień stwa (art. 4a, tzw.
grupa „0”) co do zasady korzystają ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem zadeklarowania otrzymanego mienia do urzędu skarbowego
w nieprzekraczalnym pó łrocznym terminie od jego nabycia oraz spełnienia określonych warunkó w.
W konstrukcji podatku należy zwró cić uwagę na podstawę opodatkowania, któ rą jest tzw. czysta wartość, czyli po potrąceniu długó w
i innych ciężaró w związanych z otrzymaną rzeczą, pod warunkiem, że
dany spadek jest przyjęty przez spadkobiercę. Podstawę opodatkowania ustala się na podstawie wartości podanej przez nabywcę. Jeśli na117
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Informacje o dochodach miasta Kraków na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2015 rok, w: https://www.bip.krakow.pl/
plik.php?zid=155017, wydruk z dnia 14.09.2016 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. nr 45, poz. 207 ze zm.).
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bywca nie podał wartości lub odbiega ona od wartości rynkowej, dokonuje się wyceny. Podstawę opodatkowania pomniejsza się ró wnież
w zależności od tego, do któ 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 spadków i darowizn stanowi dochód gmin. W 2015 r.
miasto Krakó w uzyskało z tego tytułu 11,28 mln zł, co stanowiło (0,27%
dochodó w).
H. Podatki lokalne119
Podatki lokalne stanowią w całości dochó d gminy. Cechą podatkó w lokalnych jest to, że nakładane są na podstawie ustawy, któ ra reguluje tylko część zagadnień podatkowych. Pozostałe regulacje uchwala
rada gminy, w tym także obowiązujące stawki, z tym że nie mogą one
przekroczyć wartości maksymalnych zapisanych w ustawie.
– Podatek od nieruchomości – podatkiem tym opodatkowane
są grunty, budynki i ich części oraz budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Podatnikami są osoby ﬁzyczne, osoby prawne i inne jednostki mające prawo do korzystania z nieruchomoś ci
tj. właściciele i użytkownicy wieczyści. Ustawodawca przewiduje jednak liczne zwolnienia, zaró wno przedmiotowe jak i podmiotowe podyktowane względami ekonomicznymi, publicznymi i społecznymi120.
Rada Gminy ustala zazwyczaj najniższe stawki dla budynkó w
mieszkalnych, najwyższe dla obiektó w związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto gminy mogą ró żnicować wysokość stawek na przykład ze względu na atrakcyjność położenia nieruchomości.
Stawka podatku wyrażana jest zazwyczaj jako kwota na jednostkę powierzchni w skali roku. Przykładowe stawki obowiązujące w Krakowie
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Podstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.).
Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 193.
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w 2015 r.: dla budynkó w mieszkalnych 74 gr za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynkó w związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od gruntó w związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 89 gr od 1 m2 powierzchni121.
W 2015 r. miasto Krakó w uzyskało z tytułu podatku od nieruchomości 470,05 mln zł, co stanowiło 11,36% wszystkich dochodó w.
– Podatek od środkó w transportowych – jest to podatek majątkowy, bezpośredni. Dotyczy on samochodó w ciężarowych, ciągnikó w siodłowych, przyczep, naczep itp. oraz autobusó w. Stawka podatku ustalana
jest przez gminy w zależności od rodzaju środka transportowego, jego
masy całkowitej czy też nośności, przy czym nie może przekraczać określonych w ustawie limitó w. Przykładowe stawki obowiązujące w Krakowie w 2015 r.: od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 588 zł na rok, dla pojazdó w powyżej 12 ton – 2700 zł122.
W 2015 r. miasto Krakó w uzyskało z tytułu podatku od środkó w
transportowych 17,62 mln zł, co stanowiło 0,43% wszystkich dochodó w.
– Podatek rolny – w swojej konstrukcji zbliżony jest do podatku
od nieruchomości, lecz dotyczy gruntó w objętych produkcją rolną.
Obok podatku od nieruchomości jest głó wnym dochodem podatkowym
gmin. Jest podatkiem majątkowym, ale posiada ró wnież cechy podatku
przychodowego. Stawka podatku wyrażana jest na tzw. hektar przeliczeniowy. Liczbę hektaró w przeliczeniowych ustala się uwzględniając
powierzchnię, rodzaj i klasę użytkó w rolnych oraz zaliczenie do określonego okręgu podatkowego, dokonywanego przez ministra na podstawie warunkó w ekonomiczno-klimatycznych. Stawka wynosi dla gospodarstw rolnych ró wnowartość 2,5 kwintala żyta (153,43 zł w roku
2015). Taka konstrukcja pozwala na przypisanie jej do kategorii stawek
stałych, lecz zależnej od elementu zmiennego, jakim jest cena skupu żyta.
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Podatek od nieruchomości, w: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65296,
wydruk z dnia 14.09.2016 r.
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 zwolnień inwestycyjnych, przedmiotowych oraz
podmiotowych. Prawo do znacznej części ulg o charakterze lokalnym
przysługuje radom gmin.
– Podatek leśny123 –w swojej konstrukcji zbliżony jest do podatku rolnego i zakłada potencjalne dochody możliwe do uzyskania z posiadanych obszaró w leśnych. Jak w przypadku podatku rolnego ustawa
przewiduje szereg zwolnień przedmiotowych i podmiotowych (np. szkoły wyższe, placó wki naukowe). Stawka podatku podawana jest na 1 ha
i wynosi ró wnowartość pieniężną 0,22 m3 drewna (41,55 zł w 2015 r.).
Znaczenie ﬁnansowe tego podatku dla budżetó w gmin jest stosunkowo
skromne, ok. 0,1% dochodó w124.
Budżet pań stwa czerpie ró wnież dochody ze źró deł, któ re
w przeszłości były uznawane za podatki, wspó łcześnie klasyﬁkowane
są jako inne dochody budżetu, na przykład cła czy opłaty karne, skarbowe, ekologiczne czy lokalne. Głó wną cechą odró żniającą podatek od
opłaty jest ekwiwalentność, zatem obywatel uiszczając wyznaczoną
kwotę, otrzymuje w zamian jakieś świadczenie. Rozró żnienie to nie zawsze jest oczywiste125. Na przykład wykorzystywanie kopalin podlega
opłacie eksploatacyjnej, choć w przypadku wydobycia miedzi i srebra
mowa jest już o podatku126. Podobnie prostym kwaliﬁkacjom umyka
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Przymusowy charakter oraz należność ustalana jako procent wynagrodzenia pozwalałyby mó wić o charakterze podatkowym tej
123

124
125

126

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
nr 200, poz. 1682).
Por. W. Wyrzykowski, Polski system..., dz. cyt., s. 206.
Wiele lat zajęło posłom zniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego, dopiero w 2009 r. doszli do wniosku, że „żądanie od obywatela posiadania dowodu osobistego i obowiązek jego wymiany, grożenie sankcją karną za niedopełnienie tych obowiązków, a jednocześnie pobieranie przez państwo opłat za
każdorazowe wydanie jest «zwyczajnie nieprzyzwoite»”. Polska Agencja Prasowa, Dowody osobiste będą za darmo, w: http://www.rp.pl/artykul/245806Dowody-osobiste-beda-za-darmo.html, wydruk z dnia 15.09.2016.
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, zaś ekwiwalentność kwaliﬁkowałaby ją jako opłatę. Jest to zarazem ekwiwalentność ograniczona, ponieważ świadczenia zdrowotne
dla wszystkich są jednakowe, bez względu czy ktoś płacił wyższą czy
niższą stawkę. Ró wnież kwaliﬁkowanie opłaty klimatycznej pobieranej
przez uprawnione samorządy jako opłata a nie podatek od przyjezdnych budzi zastrzeżenia. Tę wątpliwość podzielił sąd w Gliwicach,
stwierdzając, że uzdrowiskowe miasto nie może pobierać opłaty, gdy
przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza, tj. gdy turysta nie
otrzymuje „obiecanego produktu” w postaci czystego powietrza127.
Liczba i ró żnorodność występujących podatkó w sprawia, że
wspó łczesne systemy podatkowe postrzegane są jako skomplikowane
i nieprzyjazne obywatelom. Odczuwalny jest znaczny ﬁskalizm, a zarazem olbrzymie są koszty funkcjonowania administracji, instytucji kontrolnych czy wymiaru sprawiedliwości. Potęguje to nieufność wobec
pań stwa i jego instytucji, a w konsekwencji ucieczkę w szarą strefę.
Stąd wynika potrzeba pogłębionej legitymizacji pobierania podatkó w oraz
wyznaczenia zasad, któ re stałyby na straży 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 podatkó w w dziejach człowieka
jest niezaprzeczalnym faktem. Ich historia może być potraktowana jako
odwieczny konflikt między reprezentującą pań stwo władzą a obywatelem, ponieważ „Tworząc prawo podatkowe, normodawca wkracza bezpośrednio w sferę majątkową obywateli, powołując do życia stosunki
społeczne pomiędzy nimi a pań stwem, któ re nie funkcjonują w sposó b
naturalny poza normami prawnymi. Stosunki te bowiem powstają ze
względu na określoną powinność obywateli wyznaczoną przez obowiązujące normy”128. Rodzi się zatem pytanie o przyczynę powstania tych
stosunkó w społecznych, któ ra w przekonywający sposó b uzasadniłaby
przymusowość obciążenia.
Rozdział niniejszy jest pró bą odpowiedzi na pytanie, czy pań stwo ma prawo pobierania podatkó w i jakie jest tego uzasadnienie.
Jako punkt wyjścia zostanie ukazane napięcie między pań stwem a jednostką, dobrem wspó lnym a własnością prywatną, rozumienie wolności w kontekście władzy. Odmienność stanowisk scharakteryzowana
jest przez opis przeciwstawnych idei: liberalizmu oraz komunitaryzmu
(par. 1). Przyczyną istnienia podatkó w jest konieczność utrzymania
pań stwa. Kwestią sporną jest zakres realizowanych przez nie zadań ,
mający bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania. Scharakteryzowano koncepcje pań stwa opiekuń czego oraz pań stwa minimum, z któ rymi korespondują teorie legitymizacji: zdolności płatniczej oraz ekwiwalencji (par. 2). Przedstawienie zasad podatkowych umożliwia w kolejnym kroku podjęcie pró by odpowiedzi na pytanie, kogo i w jaki sposó b opodatkować (par. 3). Zwień czeniem rozdziału jest paragraf 4,
w któ rym zaprezentowane wnioski z badań nad moralnością podatko128

R. Mastalski, Zasada państwa prawnego w prawie podatkowym, w: Podatki w orzecznictwie sądowym. Zjazd Katedr Prawa ﬁnansowego, Wigry '95,
red. E. Ruśkowski, W. Konieczny, Warszawa 1996, s. 37–38.

62

wą pokazują, od czego zależy akceptacja społeczna podatkó w i jaka jest
subiektywna reakcja podatnikó w.

1. Prawo państwa do ustanawiania podatków
Podatek w swej istocie jest zjawiskiem ekonomicznym, świadczeniem pieniężnym występującym w bezpośredniej relacji osoby wobec pań stwa. Podatki należą do elementó w konstytutywnych pań stwa.
Choć w historii były takie momenty, że niektó re z nich utrzymywały się
z podbojó w, pobieranych z tego tytułu kontrybucji i sprowadzanych
niewolnikó w, to nawet wtedy obywatele byli obciążeni obowiązkiem
służby wojskowej. W dzisiejszych czasach powró t do wymienionych
praktyk wydaje się na szczęście niemożliwy, pozostaje zatem pogodzić
się z myślą, że pań stwa muszą być utrzymywane przez swoich obywateli. Podatek musi być postrzegany jako fakt prawny, administracyjny
i polityczny. Jego oddziaływanie można odnieść do podstawowych wartości, między innymi godności człowieka, własności prywatnej, dobra
wspó lnego, sprawiedliwości. Jak istnienie podatkó w jest zjawiskiem
powszechnym i oczywistym w zdroworozsądkowym podejściu do funkcjonowania pań stwa, tak nie można mó wić o powszechnej zgodzie co
do ich uzasadnienia etycznego. Historyczny rozwó j systemó w podatkowych przynió sł także bogatą refleksją teoretyczną, pełną ró żnorodnych
opinii i sporó w. Jeśli można mó wić o powszechnej zgodzie, to wyrażają
ją obywatele w stwierdzeniu, że podatki zawsze są za duże i niesprawiedliwe, władze twierdzą, że otrzymują zbyt mało środkó w, by efektywnie wykonywać podejmowane przez nie zadania, a dla wszystkich
sposó b ich pobierania jest daleki od doskonałości.
Spoglądając na historię podatkó w, można stwierdzić, że przez
całe wieki problemem była nie tylko ich wysokość, lecz także sposó b
pobierania, najczęściej przejawiający się w nieprzewidywalności i brutalności poborcó w podatkowych, a zarazem bezbronności podatnikó w.
Choć widać wyraźnie rozwó j polegający na wyeliminowaniu niektó rych,
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a ograniczeniu innych negatywnych zjawisk – jak choćby wspomnianego stosowania siły – wydaje się, że akceptacja dla podatkó w nie zwiększyła się. W dzisiejszych czasach problem ten przybiera inny charakter,
należałoby spojrzeć na niego przez pryzmat indywidualizmu. Człowiek
ukształtowany według tej idei coraz słabiej akceptuje dobro wspó lne,
przekonany jest, że „wolność jednostek jest nieograniczona, natomiast
ingerencja pań stwa w sferę wolności i praw ekonomicznych jednostki
jest czymś wyjątkowym”129, tym bardziej że skala oddziaływania pań stwa jest znacznie większa niż to wcześniej miało miejsce. Zauważalna
jest erozja życia społecznego, „ludzie żyją obok siebie, nie zawiązując
wspó lnoty, a tym samym m.in. nie rozumieją sensu wnoszenia jakiegoś
wkładu w to dobro wspó lne, któ remu ma służyć pań stwo”130. Istotą
opodatkowania jest obowiązkowe przeniesienie dó br prywatnych do
sfery publicznej, proces ten odbywa się na podstawie obowiązującego
prawa131, realizowany jest przez władze pań stwowe132. Głęboka ingerencja w prawo własności wymaga zatem uzasadnienia aksjologicznego 133.
„Prawo podatkowe musi być sprawiedliwe, gdyż taka jest jego idea” 134.
W nowożytności, któ ra dowartościowała prawa człowieka, jest to zada129

130

131
132

133

134

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.
A. Zadroga, Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej, „Annales.
Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2013, nr 16, s. 164.
Por. art. 217 Konstytucji RP, dz. cyt.
Por. T. Dębowska-Romanowska, Istota i treść władztwa ﬁnansowego – samowola ﬁnansowa (samowola podatkowa), restrykcje ﬁnansowe – zagadnienia pojęciowe, w: Konstytucja, ustrój…, dz. cyt., s. 349.
A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. 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 pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red.
S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 53–54.
T. Wołowiec, R. Štefko, L. Dubovicka, Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych a zasada sprawiedliwości podatkowej, w: Wybrane problemy teorii
i praktyki opodatkowania. Selected problems in theory and practice of taxation. Vybrannye problemy teorii i praktiki nalogoobloženiâ, red. T. Wołowiec, Świnoujście – Kiyev 2012, s. 25.
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nie szczegó lnie ważne. Odwołanie się do uniwersalnych wartości
i norm pozwala kształtować system podatkowy, któ ry będzie powszechnie akceptowany.
W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się naturze własności
prywatnej, ponieważ jednostka znajduje się w zagrożonej pozycji,
a pań stwo – wykorzystując siłę oraz uprawnienia – łatwo może wprowadzić rozwiązania zbyt głęboko ingerujące w prawa człowieka. Własność prywatna jest pierwotnym uprawnieniem człowieka, identyﬁkowanym z prawem naturalnym. Refleksja intelektualna prowadzona jest
w trzech zasadniczych obszarach. Na płaszczyźnie antropologicznej ujmowany jest związek własności z naturą człowieka, jego panowanie
nad dobrami. W wymiarze etycznym zwraca się uwagę na powszechne
przeznaczenie dó br i wynikające z tego wymogi moralne. W koń cu wymiar prawny reguluje praktyczne funkcjonowanie jej w społeczności
oraz ją zabezpiecza135.
Choć własność prywatna jest głęboko zakorzeniona w naturze
człowieka, w przestrzeni społecznej funkcjonuje jako zbió r praw, pewna umowa. W hipotetycznych rozważaniach można dojść do wniosku,
że dla „człowieka na bezludnej wyspie” prawo własności nie ma żadnego znaczenia, pojawia się ono dopiero z momentem pojawienia się tego
„innego”. Prawo własności ma rację bytu jedynie w społeczności, „fakt
ten determinuje pewną stałą, konstytutywną i charakterystyczną dla
własności cechę, jaką jest odniesienie do dobra wspó lnego – i tym samym stanowi podstawę refleksji nad społecznym związaniem własności”136. Funkcjonuje ono prawidłowo tylko wtedy, gdy społeczność je zabezpiecza, wspó łcześnie takim gwarantem jest pań stwo. „Bez pań stwa
mającego moc ustanawiania tych zasad i wymuszania posłuszeń stwa
135
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Por. J. Gocko, Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologicznomoralne,
Lublin 1996, s. 233.
Por. M. Romanowski, Własność prywatna i dobro wspólne, w: Dobro
wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2013, s. 227. W naszym kręgu kulturowym własność prywatna
przeciwstawiana jest własności wspólnej. Dla przykładu u Izraelitów obowiązywało dwuwymiarowe prawo własności: ziemia należała do danego człowieka, ale także do jego narodu. Mógł nią dysponować w ramach przysługującego mu prawa, ale nie mógł własności narodu sprzedać obcokrajowcowi.
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im nie byłoby żadnego prawa, z któ rego można byłoby korzystać, któ rym można byłoby się cieszyć lub unieważniać je, nie byłoby też możliwe sprzedanie rzeczy, któ re posiadamy. Jest to w oczywisty sposó b
prawdziwe w odniesieniu do praw do własności przedmiotó w niematerialnych (takich jak rachunki bankowe, akcje czy znaki ﬁrmowe), gdyż
prawa do takiej własności nie sposó b potwierdzić w sposó b ﬁzyczny,
lecz jedynie przez postępowanie prawne”137.
Wśró d najważniejszych dokumentó w zabezpieczających prawo
własności obywatela należy wymienić art. 17 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Deklaracja w pierwszym punkcie tego paragrafu przyznaje prawo własności każdemu człowiekowi, zaró wno samemu, jak
i wespó ł z innymi, w punkcie 2. zabezpiecza owo prawo, stwierdzając,
że „Nie wolno nikogo samowolnie pozbawiać jego własności”138. Kontrowersje odnośnie do deﬁnicji prawa własności pojawiły się podczas
opracowywania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czego następstwem było pominięcie tego zagadnienia w tekście zasadniczym. Dość
szybko ten brak został uzupełniony w protokole dodatkowym139. W polskim prawie gwarancja własności zawarta jest w art. 21 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, ustępuje ona celom publicznym, kiedy to dopuszczalne jest wywłaszczenie. Jeśli chodzi o podatki, to w Konstytucji
nie są one powiązane z prawem własności, lecz umieszczone są w rozdziale dotyczącym obowiązkó w obywatelskich (art. 84). Takie zdeﬁniowanie własności w najważniejszych aktach prawnych nie daje podstaw
do jednoznacznego rozstrzygnięcia pierwszeń stwa w relacji dobro
137
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S. Holmes, C. R. Sunstein, Koszt praw. Dlaczego wolność zależy od podatków, 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.
ONZ, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), w: F. Compagnoni,
Prawa człowieka, tłum. S. Bielański, Kraków 2000, s. 288–297.
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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wspó lne – własność prywatna. Komunitaryzm i liberalizm to dwie doktryny, któ re udzielają odmiennych odpowiedzi w sporze o pierwszeń stwo między pań stwem a obywatelem.
A. Pań stwo i komunitaryzm
Wartością konstytutywną podatkó w jest dobro wspó lne. Idea
ta była reprezentowana już w starożytnej Grecji przez nurt klasyczny.
Tradycja republikań ska dawała wyraźne pierwszeń stwo sferze publicznej, któ ra była dla jednostki przestrzenią do działania i podejmowania
aktywności politycznej. W centrum zainteresowania znajdował się
świat polis, a nie indywidualne ja. Nie było mowy o napięciu między
społeczeń stwem a pań stwem, poprzez zaangażowanie obywateli stanowiły całość przestrzeni publicznej. Kategorią centralną była odpowiedzialnoś ć za dobro wspó lne, przewyż szająca dobra partykularne,
„w sferze publicznej hierarchię ważności wyznaczało to, czy postępowanie jednostki jest dobre dla świata, w któ rym żyją inni”140. Fakt łączenia własnego dobra z dobrem społeczności uznawano za oczywistość
wynikającą bezpośrednio z istoty człowieczeń stwa. Arystoteles stwierdził, że „pań stwo należy do tworó w natury, że człowiek jest z natury
stworzony do życia w pań stwie, taki zaś, któ ry z natury, a nie przez przypadek, żyje poza pań stwem, jest albo nadludzką istotą, albo nędznikiem”141. Dzięki pań stwu człowiek może nadać swojej egzystencji pełniejszy sens, nie będąc samowystarczalnym, potrzebuje przynależności do
wspó lnoty. Arystoteles nie postrzegał pań stwa przez aparat przymusu,
nie traktował go jako zła koniecznego czy zagrożenia dla obywateli, lecz
jako rzeczywistość, w któ rej może realizować się wolność i odpowiedzialność człowieka.
Platon wypowiadał się na temat pań stwa w sposó b jeszcze bardziej zdecydowany. Uważał, że ma ono status wartości totalnej, któ rej
powinno być podporządkowane dobro poszczegó lnych jednostek. Celem
pań stwa jest coś znacznie wyższego niż tylko zapewnienie jednostkom
140
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M. Augustyniak, Prawa jednostki a dobro wspólne – powracający dylemat,
„Studia Prawnoustrojowe”, 2009, t. 9, s. 78.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2005, s. 7.
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szczęścia: „Prawu nie na tym zależy, aby jakiś jeden rodzaj ludzi był
osobliwie szczęśliwy; prawo zmierza do tego stanu dla całego pań stwa;
harmonizując obywateli namową i przymusem, skłania ich do tego,
żeby się ze sobą dzielili tym pożytkiem, jaki każdy potraﬁ wnieść dla
wspó lnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w pań stwie nie
na to, żeby pozwolić każdemu, niech sobie idzie, któ rędy sam zechce,
ale na to, żeby się nimi posługiwać dla zjednoczenia pań stwa”142.
Idea dobra wspó lnego była stale obecna i rozwijana w dziejach
myśli ludzkiej przez ró żne nurty ﬁlozoﬁi. Wspó łcześnie można ją najpełniej dostrzec w komunitaryzmie. Doktryna ta ma przeró żne odcienie, niemniej wyró żnia się pewnymi charakterystycznymi cechami.
Przede wszystkim podkreślone jest znaczenie wspó lnot naturalnych,
w któ rych człowiek dojrzewa, któ re wspó łtworzy i któ re są mu koniecznie potrzebne do życia, by mó gł w pełni realizować swoją ludzką naturę. Ważną grupą wyższego poziomu jest pań stwo, któ re jest czymś więcej niż tylko zbiorem jednostek, któ re zawierają kontrakt dotyczący
wspó lnego działania. „Wspó lnota jest pierwotna i nadrzędna wobec
jednostki w tym sensie, że ukonstytuowanie się tożsamości jednostki
nie jest możliwe bez wcześniejszego zakorzenienia w jakiejś wspó lnocie”143. Wolność realizuje się zawsze w relacji wobec drugiego człowieka, bez jego istnienia byłaby pustym pojęciem. Członkó w społeczności
łączy pewien wspó lny system wartości, prawa i obowiązki. Z jednej
strony mogą oczekiwać od wspó lnoty określonych świadczeń , z drugiej
strony sami są zobowiązani do wniesienia swojego wkładu.
Nadanie wspó lnocie (pań stwu) pierwszeń stwa wpływa na sposó b postrzegania jego roli wobec jednostki. Ma ono obowiązek troski
o swoich członkó w, lecz niejedynie w kontekście indywidualnych osó b,
ale mając na uwadze dobro wspó lne. Rola pań stwa w tej koncepcji jest
bardzo szeroka, musi wspierać te wartości i tradycje, któ re są warunkiem jego egzystencji. „Pań stwo, któ re kieruje się ideałami komunitaryzmu, ma obowiązek troski o dobro wspó lnoty i dobro swoich obywateli
i z tego powodu może zakazać lub nakazać wiele rzeczy, któ rych zaka142
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Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2010, s. 294.
Tamże, s. 88.
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zanie lub nakazanie byłoby niedopuszczalne z liberalnego punktu widzenia”144. Pań stwo może interweniować nie tylko wtedy, gdy zagrożone są prawa innej jednostki, ale nawet wtedy, „jeśli tylko uważa, że jest
to niezbędne do ochrony moralności, religii i wartości, na któ rych opiera się wspó lnota (zasada prawnego moralizmu) lub dla dobra samych
obywateli (zasada paternalizmu)”145.
Przyznanie pań stwu szerokich uprawnień wobec jednostki
może stanowić realne zagrożenie dla poszanowania jej praw. Wiele
działań pań stwa może nabrać charakteru opresyjnego, gdy władza postanowi aktywnie przeciwstawić się tym, któ rzy – według jej osądu –
szkodzą pań stwu, wartościom uznawanym za ważne czy moralności
publicznej. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do totalitaryzmu, pań stwa, któ re nie znosi sprzeciwu146. Można jednocześnie stwierdzić, że takie uderzenie we własnych obywateli jest zaprzeczeniem komunitaryzmu. W swej istocie opiera się on na relacjach we wspó lnocie,
któ re w systemach totalitarnych są świadomie rozbijane, ma prowadzić
do rozwoju jednostek, a nie opresyjności wobec nich. Niemniej pań stwo
realizujące idee komunitaryzmu, otwarcie mó wiące o obowiązkach
obywateli, zawsze będzie oskarżane o zbyt głębokie ingerencje w ich
życie, a w kontekście podatkó w o naruszanie własności prywatnej. Krytyka ta jest wyraźnie zauważalna, gdy jest podejmowana z punktu widzenia doktryny liberalnej.
B. Wolność człowieka i liberalizm
W starożytnej Grecji w okresie helleń skim myśli politycznej została odwró cona hierarchia wartości. Kontekst historyczny (czas upad144
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L. Morawski, Prawa jednostki a dobro wspólne (Liberalizm versus komunitaryzm), „Państwo i Prawo”, 1998, nr 11, s. 36.
Tamże, s. 36.
Już w XVI wieku szlachta obawiała się, czy nazbyt wielkie wsparcie monarchy
nie zburzy delikatnej równowagi i nie doprowadzi do tyranii. Por. P. Krzywoszyński, Koncepcja podatku w myśli Stanisława Orzechowskiego, w: Podstawy 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 Macedoń skiego) sprawił, że pań stwo przestało być czymś bliskim, rzeczywistością na któ rą
ma się bezpośredni wpływ. Zaangażowanie obywatelskie straciło na
znaczeniu, życie polityczne zamierało, człowiek zaczął koncentrować
swoją uwagę na sferze prywatnej. Wolność zaczęła nabierać nowego
znaczenia, stając się kategorią duchową, jako wolność wbrew niesprzyjającym okolicznościom zewnętrznym. Tym samym szkoła helleń ska
odwró ciła się od problematyki politycznej, by centralnym punktem
swojej refleksji uczynić etykę, rozwijając także ogó lną antropologię
osoby ludzkiej.
W czasach nowożytnych perspektywa spojrzenia na człowieka
z drugoplanowym umiejscowieniem pań stwa jest reprezentowana
przez liberalizm. Zrodził się on jako reakcja oświecenia na absolutyzm147. Punktem wyjścia jest wyobrażenie suwerennego indywiduum
(indywidualizm), któ re jest ze swej natury obdarzone niezbywalnymi
i nieodbieralnymi uprawnieniami. W liberalizmie wolności jednostkowe zawsze będą miały pierwszeń stwo wobec dobra wspó lnego. Liberalizm ma charakter egalitarny, gdyż przyznaje wszystkim jednakową
wartość, jest ponadto uniwersalistyczny, gdyż głosi niezmienność ludzkiej natury, a kontekstom historycznym i kulturowym nadaje drugorzędne znaczenie148. Wspó lnoty postrzegane są jako wytwory aktywności jednostek, w rezultacie „zaczęto postrzegać społeczeń stwo, pań stwo
i gospodarkę jako sumę działań indywidualnych”149. Wspó lnota ma zatem prowadzić do lepszej realizacji indywidualnych celó w, tworzy ją
„ugoda z innymi dotycząca połączenia i zjednoczenia się z nimi w społeczności, zawarta dla zapewnienia im wygody, bezpieczeń stwa i pokojowego wspó łżycia, a także dla zabezpieczenia prawa korzystania z ich
własności oraz lepszej ochrony przed wszystkimi, któ rzy nie należą do
wspólnoty”150. Można powiedzieć, że w liberalizmie przynależność do danej
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grupy, także pań stwowej, jest aktem świadomego wyboru podejmowanego dla zabezpieczenia czy też pomnożenia własnego interesu. Pań stwo nie może się angażować w sprawy światopoglądowe, etyczne czy
religijne. Przedstawiciele tej doktryny uznają za uzasadnione tylko te
interwencje, któ re mają na celu obronę praw innych.
Fundamentalną wartością w liberalizmie jest wolność, przede
wszystkim w wymiarze zewnętrznym jako wyzwolenie z wszelkich
ograniczeń , „wolność od”. Mierzy się ją „zakresem, w jakim nikt nie ingeruje w naszą działalność. W tym sensie wolność polityczna jest po
prostu sferą, w któ rej człowiek może działać bez przeszkó d ze strony
innych ludzi”151. Polski ﬁlozof i działacz gospodarczy Mirosław Dzielski
(1941–1989) w czasie trwającego stanu wojennego, celnie zauważył, że
„przeciwień stwem totalitaryzmu jest bowiem system wolności, w któ rym wolność rozumiana jest jako brak przymusu ze strony pań stwa
i społeczeń stwa w stosunku do jednostki”152. Systemowi demokratycznemu z pewnością łatwiej jest tę wolność uszanować, lecz nie ma tu
prostej zależności. Ró wnież demokracja może być ustrojem, któ ry będzie prowadził do jej ograniczania.
Wolność należy ró wnież rozumieć w sensie pozytywnym jako
możliwość samorealizacji jednostki, panowanie nad swoim losem.
„Życzę sobie, aby moje życie i decyzje zależały ode mnie, a nie od sił zewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju. Chcę być narzędziem swojej, a nie
cudzej woli (...) Chcę być kimś, 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. Dziś zwolennicy tej doktryny
nie ustają w dążeniach, aby uwalniać ludzi z kolejnych zniewoleń , ró wnież praw natury nazywanych „stereotypami”. Liberalna wolność to
projekt wyzwolenia od wszelkiego ograniczenia kultury, religii i natury,
w tym ograniczeń płci. „W płaszczyźnie kulturowej nacisk jest kładziony
151

152

153

I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: Dwie koncepcje wolności i inne eseje,
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na odrzucenie stereotypó w płciowych i przyzwolenie na dowolne określenie własnej tożsamości”154. Ma to prowadzić do poszerzenia zakresu
praw przysługujących osobie.
W kontekście podejmowanej tematyki podatkowej i zadań pań stwa warto zauważyć, że dla liberała jednym z zagrożeń jest „sprawiedliwość społeczna”. Friedrich August von Hayek (1899–1992) uważał,
że słowa te wzajemnie się wykluczają, ponieważ sprawiedliwy może
być tylko pojedynczy człowiek, a nie całe społeczeń stwo. Rzekomy stan
sprawiedliwości społecznej, realizowany na przykład jako zapewnienie
wszystkim ró wnego życiowego startu, jest zalegalizowaną pod szlachetną maską zawiścią155. Wdrażana przez pań stwo sprawiedliwość
społeczna powoduje, że aparat pań stwowy staje się potężną i niedającą
się kontrolować machiną. „Rządzący, twierdząc, iż poszerzają zakres
ludzkiej wolności, w gruncie rzeczy posługując się kłamstwem doprowadzają do tego, że obywatele pań stwa totalitarnego sami zaczynają
wierzyć w swoją wolność. Tak naprawdę zaś, to władza decyduje o coraz większej ilości sfer ich życia”156. Wynikająca z formuły egalitarnej
redystrybucja dó br w społeczeń stwie nie tylko nie osiąga zamierzonego celu, lecz legalizując postawy bezpośrednio uderzające w prawa
człowieka – w tym przypadku chodzi o naruszanie własności prywatnej
– jedynie nasila konflikt i antagonizuje poszczegó lne grupy społeczne157. „Ideałem, do któ rego powinno dążyć wolne społeczeń stwo jest
(...) wyłącznie ró wność w obliczu prawa”158. Pań stwo liberalne to z deﬁnicji pań stwo bez przymusu, któ re akceptuje nieró wności materialne.
Traktowanie pań stwa jako sprawcy ekonomicznych i społecznych nie154
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szczęść, absolutyzacja wolności, indywidualizmu oraz kult wolnego rynku
są charakterystyczne szczegó lnie dla libertarianizmu, któ ry jest skrajną
formą liberalizmu159.
Jak szczytne idee dobra wspó lnego, silnego pań stwa wspó lnoty
wartości będące dziś podstawą komunitaryzmu zostały wypaczone
w minionym stuleciu przez systemy totalitarne, w wymiarze gospodarczym skompromitowane przez komunizm, tak obecnie kryzys przeżywa zbudowana na liberalizmie koncepcja gospodarki. Choć miała służyć
jednostce i jej wolności, poprzez dążenie do nieustannego wzrostu ekonomicznego wyrywa ją ze środowiska, ogranicza więzi, a bardzo często
prowadzi do wyzysku pewnych ludzi przez innych. „Dominujący przez
ostatnie 30 lat paradygmat neoliberalizmu wpędził sporą część świata
w ślepą uliczkę, z któ rej będzie bardzo trudno wyjść. Ustanowił bowiem sieć relacji ekonomicznych i społecznych, któ re siłą rzeczy prowadzić muszą do narastania potężnych napięć ekonomicznych i społecznych (...), a zarazem unieważnił większość tradycyjnych sposobó w
ich rozładowywania, takich jak nadzó r pań stwa narodowego nad gospodarką”160. Jak widać w tym przypadku, to przeciwnicy liberalizmu zarzucają mu generowanie napięć w społeczeń stwie.
Troska o osobisty interes – tak podkreślana przez liberałó w –
staje się karykaturą samej siebie: „wszystkie rozwiązania oparte na
własnym interesie z deﬁnicji ograniczają jednostkę do mechanizmu służebnego, maksymalizującego swoją użyteczność, pozbawionego wszelkich etycznych skrupułó w. Taką osobą łatwo będzie manipulować, ponieważ wystarczy tylko odpowiednio ustalić strukturę wynagrodzenia.
W tym kontekście to ciało płacące rządzi i ma wszystkie prawa”161. System liberalny, świadomie ignorujący wartości, zapomina, że każda
transakcja (szerzej: działanie) przynosi swoim uczestnikom określone
skutki, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale przede wszystkim
społecznym. Na rynku pracy widocznymi symptomami jest powierz159
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chowność, płytkość relacji i ulotność: „Taka etyka pracy elastycznej jest
jednak destruktywna, powoduje bowiem erozję zaufania i wzajemnych
zobowiązań ; nastawienie na kró tkotrwałość w nowoczesnych organizacjach nie pozwala dojrzewać nieformalnemu zaufaniu, gdyż trzeba czasu, aby takie społeczne więzi mogły się rozwinąć, powoli zapuszczając
korzenie w szczelinach organizacji”162. Oczywistym jest, że człowiek takiego środowiska pracy nie postrzega jako wspó lnoty, w któ rej łączy się
z innymi w działaniu, lecz jest nieistotnym trybikiem w wielkiej maszynie korporacji, dziś działającym, ale jutro już niepotrzebnym i kosztownym. Jego wolność – choć formalnie ma się świetnie – w rzeczywistości
jest kolejną formą zniewolenia. Oświeceniowi piewcy wolności, gorliwie wyzwalający człowieka z ograniczeń religii, mieliby i dziś niełatwe
zadanie, aby wspó łczesnego człowieka wyzwolić z dyktatury „liberalnego rynku”. Trzeba na powró t dobro wspó lne uczynić osią ustroju gospodarczego, „prawa człowieka – pierwszorzędne osiągnięcie projektu liberalnego – mogą być zachowane i egzekwowane tylko wó wczas, jeśli
ten projekt otrząśnie się z liberalnej utopii i uczyni świadomość Innego
swoim fundamentem, kamieniem węgielnym”163.
Łatwo zauważyć, że przedstawione doktryny komunitaryzmu
i liberalizmu, zakładają przeciwstawne wizje porządku społecznego.
Choć obydwie stale ewoluują, dzielą się na ró żne nurty, istnieje między
nimi wyraźna ró żnica. „Dla liberała społeczeń stwo to zbió r jednostek,
któ re na zasadach całkowitej autonomii i dobrowolności mogą się łączyć w grupy i wspó lnoty, po to by realizować własne lub wspó lne cele;
dla komunitarysty z kolei społeczeń stwo to raczej wspó lnota, w ramach któ rej jednostka egzystuje i tylko w ramach któ rej moż e ona
realizować wizję swojego własnego ż ycia. Dla liberała wspó lnota jest
tylko instrumentem ochrony i realizacji interesó w jednostki, dla komunitarysty jest ona immanentnym sposobem ludzkiej egzystencji
i przez sam fakt, że jednostka żyje w określonej grupie staje się nosicielem
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określonych obowiązkó w, od któ rych nie może się uwolnić przez proste
powiedzenie «nie»” 164.
Napięcie pomiędzy komunitaryzmem i liberalizmem wydaje się
być niemożliwe do zniesienia. Przepaść aksjologiczna wyrażająca się
w przeciwstawnych punktach widzenia nie daje nadziei na znalezienie
wspó lnych wartości. Propozycją – wydawałoby się kompromisową –
jest koncepcja deliberatywna, nazywana także partycypacją obywatelską. Zakłada ona zbudowanie takich procedur decyzyjnych, przez któ re
obywatele partycypują w ustalaniu treści polityk. Koncepcja ta „wywodzi się z anglosaskiej teorii polityki, zdominowanej przez opozycję między proceduralnym liberalizmem a odrzucającym czysto proceduralny
punkt widzenia komunitaryzmem, określanym ró wnież jako tradycja
obywatelskiego humanizmu”165. Realizowana jest przez konsultacje
społeczne, debaty publiczne, obywatelskie grupy planowania oraz inne
formy, któ re prowadzą do podejmowania wspó lnych decyzji. Zakłada
aktywność obywateli, umożliwia im dążenie do realizacji celó w. Krytycy
tej koncepcji podkreślają, że w swym rdzeniu bliżej jej do liberalizmu
przez to, że obywatele w konsultacjach starają się przede wszystkim
o zabezpieczenie swoich praw, na dalszy plan spychając szeroko rozumiane dobro ogó łu. Jest to więc koncepcja, by na mocy porozumienia
zadbać o własne interesy, rezygnując z poszukiwania racji obiektywnych, czy szerzej – wartości. Wynika to z dzieła oświeceniowego rozumu, któ ry chce budować etykę bez teleologii: „skoro nie możemy odpowiedzieć na pytanie o powołanie człowieka, to ustalmy przynajmniej
zasady, któ rymi on powinien się kierować w swoim życiu”166. Przeciwnicy tego stanowiska przypominają, że wbrew powszechnemu przekonaniu, prawda nie leży po środku i nie może być ustalana na zasadzie
kompromisu poprzez wzajemne ustępstwa. Praktyka taka – choć wielo-
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krotnie uważana za skuteczny sposó b rozwiązywania sporó w – to „kapitulacja sumienia” oraz „ograniczenie zasobó w rozumu”167.
Niemożliwym wydaje się zbudowanie społeczeń stwa jedynie
na podstawie umowy społecznej czy wynegocjowanych kompromisó w,
postulowanych poprzez koncepcje deliberatywne. Stąd drugą propozycją jest oparcie wspó lnoty politycznej na jakimś fundamencie dobra.
Wybrany katalog wartości musi być na tyle wąski (minimalistyczny),
aby był akceptowany przez wszystkich 168. W przypadku systemu podatkowego tym minimum niebudzącym większych kontrowersji są zasady
podatkowe. Lecz tu pojawia się kolejny bardzo poważny problem, ponieważ o ile możliwe jest osiągnięcie zgody co do pewnych zasad, któ rym powinien odpowiadać system podatkowy, ograniczenia pojawiają
się na poziomie rozwiązań praktycznych i pró by przełożenia ich na
konkretne zapisy prawa pozytywnego. Należy ponadto pamiętać, że
proces ustawodawczy kieruje się także szeregiem innych przesłanek
niż tylko dążeniem do jak najwierniejszego oddania perspektywy aksjologicznej w stanowionym prawie. Wydaje się, że proces ten w przypadku podatkó w jest dokładnie odwrotny, ponieważ nowe regulacje
prawne pojawiają się jako odpowiedź na doraźne potrzeby budżetu
pań stwa i sprawujących władzę. Natalia Gajl (1921–1998), śledząc rozwó j teorii podatkowych na przestrzeni wiekó w, doszła do wniosku, że
życie i potrzeby praktyczne zazwyczaj wyprzedzają refleksję teoretyczną. Teoria skarbowości powstaje zatem jako odpowiedź wobec zaistniałych rozwiązań , konfrontuje ona zastaną rzeczywistość z postulowanymi zasadami169.
Proces stanowienia „sprawiedliwego prawa podatkowego” ze
swej natury obciążony jest poważnymi ograniczeniami. Staje się jeszcze
trudniejszy w momencie oparcia się na pozytywizmie prawniczym, któ ry neguje konieczność odwołania do norm moralnych. Traktowanie
prawa jako wartości samoistnej, co stawia je na najwyższym miejscu
w hierarchii wartości, w przypadku podatkó w nie sprawdza się. „Naszym
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zdaniem za błędny należy uznać podnoszony przez niektó rych postulat
neutralności etycznej systemu podatkowego. Postulat ten, zakładając
brak podporządkowania prawa podatkowego jakiemukolwiek systemowi etycznemu, uniemoż liwiałby realizację zasady dobra wspó lnego oraz innych zasad konstytucyjnych (...)” 170. Odwołanie się do wartości uznawanych przez znaczną część społeczeń stwa nie spowoduje, ż e prawo zostanie w pełni zaakceptowane, „naiwnie brzmią głosy
uzasadniające potrzebę neutralności aksjologicznej prawa dlatego,
ż e jest adresowane do wszystkich obywateli, któ rzy uznają ró żne
wartości”171.
Poczucie sprawiedliwości jest u podatnikó w tak silne, że prawo
bez wewnętrznej identyﬁkacji z normą staje się nieskuteczne172. Przedstawiona trudność w implementacji wartości do prawa stanowionego
jest źró dłem niezadowolenia ze strony obywateli, jest ono postrzegane
jako zbió r bezdusznych reguł odnoszących się do niewłaściwych osó b
w niewłaściwych okolicznościach173. Zarzut niesprawiedliwości podatkó w będzie w tym przypadku dotyczył konkretnych rozwiązań . Pomimo możliwości osiągnięcia porozumienia odnośnie do principió w, konkretne przepisy będą wydawały się z nimi niezgodne. Poprawianie ich
jest nieustannym procesem, któ ry przebiega w dwó ch ró żnych prędkościach: natychmiastowych zmian, któ re odpowiadają na ﬁskalne potrzeby skarbu pań stwa oraz wynikają z potrzeby „łatania dziur” w prawie174,
z drugiej strony powolnego „dojrzewania” zagadnień fundamentalnych175.
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2. Legitymizacja podatków
Historia stosunkó w podatkowych to przede wszystkim dzieje
konfliktu społecznego. Władza stała na uprzywilejowanej pozycji wobec „poddanych”, co polskie słowo wyraża dość jasno. Relacje te nacechowane były antagonizmem, co nawet dziś, w epoce panowania demokracji, znajduje swó j wyraz w określeniu „oni” odnośnie do tych, któ rym
została delegowana posługa władzy176. Rozwó j myśli ludzkiej, jak chociażby wypracowanie koncepcji praw człowieka, zmiana ustrojó w politycznych na takie, któ re dają obywatelom realny wpływ na władzę,
znajduje także swoje odzwierciedlenie w ewolucji systemó w podatkowych. Choć rozwó j myśli społecznej jest niezaprzeczalny, nie wydaje
się, by możliwe było osiągnięcie pełnego consensusu pomiędzy koncepcją dającą pierwszeń stwo wymiarowi społecznemu (identyﬁkowaną
z silnym pań stwem, władzą, dobrem wspó lnym, interesem narodowym
itp.) a wymiarem indywidualnym (godność i wolność osoby, własność
prywatna, ograniczona rola pań stwa).
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niecałe 116 zł miesięcznie) był zwolniony z podatku. W krajach Unii Europejskiej 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. Etyka w Życiu Gospodarczym. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 1999, nr 2, s. 180.
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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Wspó lnym dążeniem obywateli i władzy, reprezentującej interesy pań stwa, powinno być wypracowywanie zgody co do priorytetó w,
zasad wspó łpracy oraz takie stanowienie prawa, któ re zabezpieczy ową
trudną do uchwycenia ró wnowagę: „W świecie – jak powiedział Karl
Popper – konkurujących wartości, z któ rych każda sama z siebie w pań stwie prawnym zasługuje na akceptację, do takich wartości należy niewątpliwie interes ﬁskalny pań stwa z jednej i interes podatnika z drugiej
strony, konflikt wartości jest nieuchronny. Możemy powiedzieć, że rzeczą prawnikó w jest wyznaczenie tych płaszczyzn, któ re mogą doprowadzić do pewnej hierarchizacji, tak że raz przewagę ma w kwestiach materialno-prawnych interes ﬁskalny pań stwa, drugi raz w sprawach procesowych – interes podatnika”177. W roli pań stwa i przyznawanych mu
kompetencji należałoby dopatrywać się zasadniczej przyczyny kontrowersji podatkowych. Opinie podatnikó w są zgodne, że „podatki są za
wysokie”. Z drugiej strony pań stwo ma tendencję do poszerzania swoich kompetencji, zwiększania liczby regulacji i liczebności administracji,
a co za tym idzie, do nieustannych zabiegó w (mniej lub bardziej ukrytych) powiększania dochodó w budżetowych. Uwaga powinna w pierwszej kolejności być skierowana ku ogó lnej koncepcji pań stwa i wynikających z niej zadań , m.in. bezpieczeń stwa wewnętrznego i zewnętrznego, służby zdrowia, edukacji, systemu emerytalnego, zabezpieczeń socjalnych, utrzymania przedsiębiorstw pań stwowych, infrastruktury itp.
Dopiero zakres akceptowalnej ingerencji pań stwa wyznacza wielkość obciążeń obywateli.
W kontekście podatkó w można mó wić o dwó ch modelach pań stwa, któ re będą reprezentowały przeciwstawne podejścia.
A. Pań stwo opiekuń cze
W ujęciu tym pań stwo odgrywa istotną rolę, jest wartością
samą w sobie, zasadą nadrzędną. Zgodnie z doktryną komunitarystyczną nie tylko stwarza ramy do rozwoju społecznego i gospodarczego, ale
samo podejmuje działania w kluczowych obszarach, mając na celu re177

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 pań stwa w gospodarce
optował ukształtowany w XVIII wieku178 pogląd nazywany merkantylizmem. Reprezentowany w większości przez francuskich ekonomistó w
głosił, że pań stwo powinno aktywnie wspierać rozwó j handlu i przemysłu. W XIX wieku prymat pań stwa uznawał komunizm, któ ry źró dło
wszelkiego zła w społeczeń stwie widział w prywatnej własności kapitału. Z kolei w XX wieku, w odpowiedzi na zawodność mechanizmó w
rynkowych – co uwidoczniło się w czasie Wielkiego Kryzysu w Stanach
Zjednoczonych – powszechnym stało się przekonanie o konieczności
przeciwdziałania takim zjawiskom. Za aktywną rolą pań stwa opowiedział się angielski ekonomista J. M. Keynes, któ ry jako doradca prezydenta USA przedstawił także propozycję polityki stabilizacyjnej. Rozwinięciem poglądó w o aktywnej roli pań stwa były postulaty umożliwienia
skorzystania z owocó w prosperity także uboższej części społeczeń stwa.
Pod hasłem wyró wnywania szans stworzono programy rozwojowe.
Ró wnież w pań stwach Europy Zachodniej chciano umożliwić dostęp do
dó br publicznych wszystkim grupom społecznym179. Wymienione poglądy przyczyniły się do powstania dominującego w obecnych czasach
modelu nazywanego pań stwem opiekuń czym. W XXI wieku zauważyć
można, że koncepcja ta w znacznym stopniu realizowana jest przez
Unię Europejską, któ ra poszerza swoje kompetencje poprzez odbieranie ich pań stwom narodowym, czemu towarzyszy wzrost liczby regulacji zawartych w prawie europejskim, także dążeń do harmonizacji
ustrojó w podatkowych180.
Geneza pań stwa opiekuń czego wywodzi się z Cesarstwa Niemieckiego, gdzie w latach osiemdziesiątych XIX wieku kanclerz Otto
von Bismarc wprowadził na znaczną skalę system opieki społecznej, za178
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Choć temat roli państwa jest znacznie starszy, dopiero w tym czasie ukształtowały się nurty przedstawiające całościowo koncepcje państwa. Było to
przede wszystkim odpowiedzią na wobec ustrojów absolutystycznych.
Por. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, tłum. R. Rapacki, Warszawa 2004, s. 7–8.
Por. A. Leszczyłowska, Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia 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 wypadkó w, choroby i na
starość 181. Dziś trudno wyobrazić sobie pań stwo demokratyczne, któ re
nie zapewniałoby jakiejś formy opiekuń czości. Wśró d najważniejszych
motywó w istnienia takiej formy pomocy, wymienić należy motywy humanistyczne (zapewnienie warunkó w do życia i rozwoju tym, któ rzy
nie mają możliwości osiągnąć tego samodzielnie), egalitarne (udostępnienie owocó w rozwoju gospodarczego wszystkim obywatelom) oraz
polityczne (odpowiedź na zapotrzebowanie wyborcó w, chęć uniknięcia
zbyt dużych dysproporcji dochodowych, co prowadziłoby do napięć
społecznych). Nie bez znaczenia jest fakt, że redystrybucja pozytywnie
wpływa na rozwó j społeczny, ponieważ „Zmniejszenie nieró wności
może się przyczyniać do wzrostu efektywności z wielu powodó w.
Przede wszystkim, eliminacja niedożywienia i innych form niedostatku
przyczyniających się do ﬁzycznego osłabienia i ograniczenia potencjału
kapitału ludzkiego, zwalczanie choró b i zapewnienie edukacji – wszystko to zwiększa produkt społeczny”182.
Problemem koncepcji pań stwa opiekuń czego jest trudność
w praktycznej realizacji tego, co w racjonalnej analizie wydaje się być
słuszną ideą. „Rośnie zadłużenie pań stw, a tym samym pogłębia się deﬁcyt budżetowy na skutek niemożności zbilansowania przychodó w
z rosnącymi wydatkami, co skutkuje, między innymi, przerzucaniem rosnącego długu na przyszłe pokolenia. Rozrasta się aparat biurokratyczny, któ ry „konsumuje” znaczną część środkó w budżetowych. Rozrost
biurokracji, a także przerzucanie odpowiedzialności z obywatela na
pań stwo przyczynia się do ograniczania wolności. Przymus stanowi bowiem (chociażby w postaci obciążeń ﬁskalnych) warunek sine qua non
istnienia pań stwa opiekuń czego”183. Badania potwierdzają dość oczywistą tendencję, że im wyższe dochody, tym mniejsze poparcie dla opie181
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Por. M. Friedman, R. D. Friedman, Wolny wybór, tłum. J. Kwaśniewski,
I. Jakubczak, Sosnowiec 1994, s. 92.
N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, tłum.
A. Wojtyna, Warszawa 2002, s. 307.
T. Masłyk, Beneﬁcjenci i donatorzy państwa opiekuńczego o braku spójności opinii Polaków na temat opiekuńczych funkcji państwa, „Roczniki Nauk
Społecznych”, 2013, tom 5(41) nr 2, s. 25.
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kuń czych funkcji pań stwa. Z kolei w grupach osó b o niższych dochodach tendencje egalitarystyczne są silniejsze. Uzależnienie oceny funkcji pań stwa od subiektywnych odczuć sprawia, że wypracowanie
wspó lnego modelu będzie niemożliwe. Potwierdza to sytuacja pań stw
Europy Zachodniej, w któ rej dyskusja trwa od wielu lat, lecz nie przynosi jakiś istotnych zmian184.
Rozwó j praw człowieka jest kolejnym czynnikiem, któ ry powoduje wzrost zaangażowania pań stwa. Każde prawo wymaga odpowiedniego egzekwowania, należy zdawać sobie sprawę – jak zauważają Stephen Holmes oraz Cass Sunstein – że to wiąże się z niemałym kosztem.
Pojawia się on w momencie, gdy normy moralne przestają być jedynym
gwarantem, a zostają politycznie zinterpretowane i sprecyzowane
w postaci obowiązującego prawa. Bez stosownej ochrony stają się tylko
pustymi obietnicami. Pań stwo, przyjmując na siebie rolę gwaranta oraz
pobierając na nie środki podatkowe, zobowiązuje się do ich zabezpieczenia, a prawa obywatela stają się dobrami publicznymi 185. Podobnie
generującym koszty jest wielce pożądany w krajach demokratycznych
dialog społeczny, czy sam koszt funkcjonowania demokracji, na przykład organizacja wyboró w i referendó w. Należy pamiętać, że koszt ten
objawia się nie tylko w formie bezpośredniej, jak koszt funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości czy policji, ale także w sposó b pośredni przez
zwiększenie czy też wydłużenie spraw administracyjnych. W czasach
wspó łczesnych, gdy katalog praw został rozszerzony i proces ten nadal
postępuje, wzrasta stopień skomplikowania kodyﬁkacji, rośnie także
koszt zabezpieczenia uprawnień obywateli186.
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Poważny krok w kierunku opiekuńczości został zrobiony w 2013 roku w USA,
gdzie wprowadzono system obowiązkowych składek zdrowotnych, najuboższym doﬁnansowuje je państwo.
„Bezpaństwowość jest synonimem braku praw”. S. Holmes, C. R. Sunstein,
Koszt praw…, dz. cyt., s. 14.
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 Ministerstwo Zdrowia kwota to 250 mln zł na trzy lata obowiązywania programu.
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Naturalnym pytaniem, rodzącym się w kontekście zabezpieczenia praw obywateli, jest zakres tej ochrony. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest do niej odwołanie w preambule, a także w art. 30, przy
czym nie jest ona w żaden sposó b zdeﬁniowana. To otwiera szerokie
pole do interpretacji tego pojęcia, co ma potem konkretne odzwierciedlenie w określaniu zadań pań stwa i stanowieniu prawa187. W tym kontekście istotnym pytaniem jest to, w jakim stopniu pań stwo powinno
zapewnić obywatelom „godne życie”, jaki powinien być zakres opieki
pań stwa. Jest to więc pytanie o istnienie pań stwa opiekuń czego.
W praktyce pań stw demokratycznych – podobnie jak w przypadku podatkó w – zmiany są skutkiem decyzji politycznych, a nie wdrażania
kompleksowego, spó jnego modelu ustrojowego.
Pań stwo – zwłaszcza to realizujące aktywną politykę społeczną
i gospodarczą oraz gwarantujące obywatelom poszanowanie szerokiego wachlarza uprawnień – potrzebuje znacznych środkó w oraz licznej
administracji. Na pytanie, kto powinien łożyć na jego utrzymanie, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej odpowiada, że wszyscy obywatele188.
Obowiązek świadczeń podatkowych wywodzi się wprost z faktu przynależności pań stwowej, zapłata podatku jest spełnieniem oczywistej
i naturalnej powinności189. Sam rozkład obciążeń jest już kwestią znacznie trudniejszą do rozstrzygnięcia. W historii myśli skarbowej wypracowano koncepcję zdolności płatniczej, któ ra odwołuje się do pań stwa
jako wartości nadrzędnej oraz idei wspó łodpowiedzialności wszystkich
obywateli. Obowiązek podatkowy wynika więc z samej przynależności
pań stwowej, jest traktowany jako coś oczywistego i naturalnego.
„Uiszczając należny podatek, podatnik ﬁnansuje nie tyle określone indywidualnie świadczenia pań stwa na swoją rzecz, co zadania tego
związku publicznego wykonywane dla dobra całej społeczności”190.
187
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Por. M. Granat, Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość
i jako norma prawna, „Państwo i Prawo”, 2014, nr 8, s. 3.
Por. Konstytucja RP, art. 84, dz. cyt.
Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo…, dz. cyt., s. 74.
A. Nita, Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2013, s. 21.
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Zgodnie z zasadą zdolności płatniczej każdy powinien przyczyniać się do utrzymania pań stwa w sposó b adekwatny do swych możliwości. W praktyce konieczne jest rozstrzygnięcie, według jakich kryterió w ustalać, kto jest „bardziej zdolny” do uiszczenia wyższych świadczeń . Od udzielonych odpowiedzi zależy rozkład obciążeń podatkowych
między obywateli. W rzeczywistości istnieje wiele kryterió w ró żnicujących, ponieważ ró żna jest specyﬁka opodatkowanie dochodó w, konsumpcji czy majątku. Dylemat, kogo i w jaki sposó b opodatkować, związany jest ze sprawiedliwością. Przekonanie podatnika o niesprawiedliwości podatku wynika zazwyczaj z przekonania, że jego obciążenie jest
zbyt wysokie, albo że inni powinni płacić więcej. Rozwiązaniem proponowanym przez Adolpha Wagnera (1835–1917) było stworzenie wrażenia, że, „bogaci powinni ponosić większe podatki niż myślą, podczas
gdy ubodzy powinni myśleć, że płacą więcej niż to się dzieje w rzeczywistości. Jest to podwó jna iluzja, ale – dowodził Wagner – konieczna po
to, by utrzymać zadowolenie u bogatych, a jednocześnie nie osłabiać
poczucia wartości u ubogich”191. Chodziłoby zatem o takie zró żnicowanie obciążenia, aby uwzględniając ich odmienną sytuację materialną,
doprowadzić do stanu „ró wności w sensie subiektywnym”192. Wspó łcześnie opracowywane są szczegó łowe metody, któ re mają na celu zbadać
zgodność faktycznych taryf opodatkowania z zasadą ró wnych oﬁar193.
Kształtowanie stosunkó w społecznych, w odwołaniu do zasady
zdolności płatniczej, daje pań stwu dość dużą swobodę w kształtowaniu
obciążeń . Niestety zapomina się, że zasada ta powinna działać ró wnież
w przeciwnym kierunku i bronić podatnika przed ﬁskalizmem. Oznacza
to, że nawet najbardziej słuszne potrzeby pań stwa nie mogą być usprawiedliwieniem dla ustanawiania podatkó w tak wysokich, któ re byłyby
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A. Gomułowicz, Aspekt ustrojowy granic opodatkowania a prawa podmiotowe podatnika (zarys problematyki), w: ﬁnanse publiczne i prawo ﬁnansowe..., dz. cyt., s. 421.
B. Kucia, Zasada sprawiedliwości podatkowej w ujęciu historycznym,
„Roczniki Nauk Prawnych”, 1998, tom VIII, s. 297.
Por. T. Słoczyński, Zastosowanie zasady równych oﬁar do oceny sprawiedliwości taryfy podatku dochodowego od osob ﬁzycznych (PIT) w Polsce,
„Gospodarka Narodowa”, 2012, nr 10(254), s. 29–34.
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ponad możliwości ﬁnansowe obywatela. „Przyjęcie zasady zdolności
płatniczej, świadczy o tym, że opodatkowanie znajduje swoją skalę pomiarową nie w zapotrzebowaniu ﬁnansowym pań stwa, a w zindywidualizowanej ﬁnansowej zdolności płatniczej podatnika”194.
Podatki ściągane od obywateli według ich możliwości płatniczych mają służyć do prowadzenia działalności w interesie ogó łu obywateli i nie mogą być korelowane z żadnymi konkretnymi, wzajemnymi
świadczeniami pań stwa. Zasada ta przyznaje pań stwu dużo swobody,
któ re w swoich działaniach nie jest bezpośrednio związane wolą podatnikó w. Deﬁnicja podatkó w jako świadczeń przymusowych i nieekwiwalentnych opiera się właśnie na tej zasadzie, podatki nie mają cech celowości ani charakteru ceny za otrzymane korzyści. Zdeﬁniowana w ten
sposó b zasada nie dopuszcza roszczeń ze strony podatnikó w, że otrzymywane przez nich dobra są nieadekwatne do włożonego wkładu, ona
tę dysproporcję ma wpisaną w swoją naturę.
Zasada zdolności płatniczych zakłada istnienie dwó ch niezależ nych aktó w: zadaniem obywatela jest uiścić podatek, zadaniem pań stwa jest otrzymane dochody w odpowiedni sposó b wydatkować. Tworzy ona charakterystyczny dystans pomiędzy podatnikiem a świadczeniami pań stwa, służy bezstronności pań stwa wobec każdego, niezależ nie od tego, czy i na jakim poziomie płaci podatki. „Dokonuje się ścisły
rozdział między opodatkowaniem a wykorzystaniem dochodó w podatkowych pań stwa”195. Przyjęcie takiego punktu widzenia będzie miało
doniosłe znaczenie dla oceny moralnej, ponieważ czyny podejmowane
przez podatnika będą w mniejszym stopniu usprawiedliwiane działaniami pań stwa.
Obecnie do głosu dochodzi coraz mocniej przekonanie o ograniczonych możliwości pań stwa. Wspó łczesny model pań stwa opiekuń czego, mimo ogromnych kosztó w utrzymania, nie spełnia oczekiwań
obywateli. Zarazem jest to model trudny do zreformowania, ponieważ
odebranie obywatelom przyznanych praw, byłoby dla politykó w wybie194
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A. Gomułowicz, Postulat sprawiedliwości…, dz. cyt., s. 87.
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 samobó jstwem. „Opinia publiczna akceptuje pobieranie podatkó w jako zasadę funkcjonowania pań stwa, ale oczekuje od pań stwowego budżetu zbyt wiele, nie
bacząc na istniejące ograniczenia. Pań stwo podatkó w stoi więc na kruchych nogach podmywanych przez masową demokrację wykorzystywaną przez grupy nacisku i narastające roszczenia”196.
Z drugiej strony istnieje przekonanie, że dalsze zwiększanie zadań pań stwa jest nie tylko niemożliwe, ale przyniesie skutki odwrotne
od zakładanych197. Joseph Stiglitz wykazuje, że pań stwo nigdy nie będzie w stanie zaspokoić pokładanych w nim nadziei, ponieważ w swojej
naturze zawiera nieprzezwyciężalne ograniczenia. Według niego jest
to: „ograniczony zasó b posiadanych przez pań stwo informacji, ograniczona kontrola pań stwa nad działaniem prywatnych rynkó w, ograniczona kontrola nad biurokracją, ograniczenia o charakterze politycznym”198. Tak więc należy zdawać sobie sprawę, i uznać to za pewnego
rodzaju oczywistość, że działania sfery publicznej zawsze będą mniej
wydajne niż sfery prywatnej. Ta konstatacja prowadzi do wysunięcia
postulatu maksymalnego ograniczenia działań „nieefektywnego” pań stwa.
B. Pań stwo minimum
Liberalizm w ekonomii przyczynił się do zmiany punktó w odniesienia, ponieważ priorytetem uczynił interes jednostki. Rolą pań stwa jest co najwyżej utrzymanie istniejącego ładu społeczno-gospodarczego, nie może ono ingerować w przebieg procesó w rynkowych,
odbierać człowiekowi swobody w zakresie działalności gospodarczej.
„Najlepszą gwarancją ochrony jego praw jest więc działanie wolnego
rynku. Rynek jest regulatorem ludzkich poczynań , a działania pań stwa,
uważane przez Hobbesa za konieczne dla zachowania nie tylko pokoju,
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A. Glapiński, Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół
teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Warszawa 2004, s. 208.
J. Schumpeter uważał, że rozwój kapitalizmu prowadzi najpierw do jego
„spętania” (fettered capitalism), nieodwołalnie kierując się w stronę socjalizmu. Por. tamże, s. 204.
J. E. Stiglitz, Ekonomia…, dz. cyt., s. 10.
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ale i dobrobytu, mogą przynieść ludziom, per saldo, więcej szkody niż
pożytku”199. Przez klasykó w doktryny liberalnej idea wolności rozumiana była jako wolność od, protekcjonizm i etatyzm uważano za przeszkody w realizacji interesu osobistego. Jeśli można mó wić o interesie ogó łu, to jest on sumą interesó w poszczegó lnych jednostek. W pewnym
sensie liberalizm zlikwidował napięcie między dobrem wspó lnym a interesem poszczegó lnych jednostek, lecz dokonał tego przez jednoznaczne uznanie prymatu jednostki nad społeczeń stwem200. Aﬁrmacja jednostki w liberalizmie związana jest także z uznaniem prawa własności
jako nienaruszalnego fundamentu porządku społecznego. Prawo do
własności prywatnej rozumiane jest szerzej niż tylko jako ochrona stanu posiadania, lecz prawo do swobodnego bogacenia się i przekazywania własności spadkobiercom.
Logiczną konsekwencją uznania wolności jednostki oraz poszanowania własności prywatnej za priorytety był niechętny stosunek liberalizmu wobec podatkó w. Powinny być one jak najmniejsze, jedynie
takie, któ re pozwoliłyby na funkcjonowanie pań stwa-minimum. Dopuszczalną formą wydatkó w publicznych są tylko te, któ re służą utrzymaniu ładu i porządku społecznego. Wykorzystanie funduszy uzyskanych przez pań stwo z podatkó w jest niekorzystną zmianą alokacji dó br
i zakłó ceniem swobodnej gry sił rynkowych. Liberalizm dopuszcza zatem tylko małe podatki, uznając je za zło konieczne. Zwolennikiem tej
koncepcji był między innymi Adam Smith, według któ rego motyw zysku oraz konkurencja sprawiają, że osoby dążąc do realizacji własnych
interesó w, muszą realizować potrzeby swoich klientó w. W ten sposó b
gospodarka – prowadzona jakby niewidzialną ręką rynku – dochodzi do
stanu ró wnowagi, optymalnie zaspokajając potrzeby obywateli, służąc
jednocześnie interesowi całego społeczeń stwa. Koncepcje Smitha silnie
wpłynęły na poglądy politykó w i innych ekonomistó w. Kontynuacją
jego myśli była doktryna leseferyzmu (wolnego handlu), według któ rej
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R. Gwiazdowski, Adama Smitha koncepcja funkcji państwa, handlu międzynarodowego, ﬁnansów publicznych i podatków, „Studia Iuridica”, 2003,
nr XLI, s. 85.
Por. M. Kosek-Wojnar, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Warszawa
2012, s. 18.
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pań stwo nie może w żaden sposó b ingerować w działalność sektora
prywatnego i powinno pozwolić na niczym nieskrępowaną konkurencję. Przyjęcie takiego punktu widzenia rozwiązuje problem ustalania
reguł sprawiedliwości dystrybutywnej – podział dó br będzie zależał od
anonimowych, rzekomo bezosobowych sił rynkowych201.
Z koncepcją pań stwa minimum koresponduje zasada ekwiwalencji, niekiedy nazywana także zasadą korzyści. Zakłada ona, że każde
realizowane przez pań stwo zadanie ma swoją cenę i wymiana ta powinna być zbliżona do działalności rynkowej. Pań stwo traktowane jest
jako dostawca usług, kto z nich korzysta, powinien za nie zapłacić 202.
Według tej koncepcji relacja pań stwo-obywatel opiera się na zasadzie
wzajemnych świadczeń . „Przy tej wymianie korzyści mają charakter
obopó lny, gdyż pań stwo uzyskuje podatkowy dochó d, a podatnik, spełniając na rzecz pań stwa obowiązek podatkowy, otrzymuje w zamian
świadczenia wzajemne”203. Zasada ta sprawia, że podatnik ma świadomość osiąganych korzyści oraz ponoszonych kosztó w i podobnie jak
w wymianie gospodarczej płacąc, ma prawo domagać się określonych
świadczeń . W ten sposó b zdeﬁniowany podatek nabierałby charakter
podatku celowego. W sytuacji przeciwnej, gdy podatnik nie otrzymuje
świadczenia, a pań stwo pobiera podatki pod przymusem, rodzi się
w nim opó r. Friedrich Hayek (1899–1992) wyrażał wątpliwość co do
oceny takiego sposobu działania pań stwa: „nie jest oczywiste, czy przymuszanie ludzi do łożenia na cele, któ rymi nie są zainteresowani, może
być moralnie usprawiedliwione”204.
Jako podstawę ﬁlozoﬁczną zasady ekwiwalencji wymienia się
teorię pań stwa jako umowy społecznej Jean-Jacques Rousseau (1712–
1778), ze szczegó lnym uwzględnieniem wolności indywidualnej obywateli. To oni zajmują uprzywilejowaną pozycję wobec pań stwa, do
nich należy decyzja,jakie dobra chcą od pań stwa „kupić”. Pań stwo zaj201
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Por. J. Godłów-Legiędź, Wydajność..., dz. cyt., s. 68.
Por. M. Pietrewicz, Polityka ﬁskalna, Warszawa 1996, s. 15.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo…, dz. cyt., s. 72.
F. A. von Hayek, Konstytucja…, dz. cyt., s. 152.

88

muje pozycję służebną, odpowiadając na zapotrzebowanie obywateli 205.
Zasada ta bliska jest nurtom liberalnym w ekonomii. Knut Wicksell
w 1896 roku przedstawił swó j pogląd w sposó b jednoznaczny: „Jest
rzeczą niemoralną pobieranie od kogoś kontrybucji na rzecz produkcji
dó br, z któ rych podatnik w przyszłości nie będzie korzystał. Istotne jest,
aby podatki były pobierane według zasady gotowości ich płacenia (...)”206.
Ś cisłe zastosowanie zasady zlikwidowałoby w praktyce problem legitymizacji, ponieważ obywatele płaciliby tylko te daniny, któ re byliby gotowi
uiścić. O ile w zasadzie zdolności płatniczej obowiązek zapłaty podatku
wynikał z samego faktu możliwości poniesienia obciążenia, w zasadzie
ekwiwalencji wynika on z faktu otrzymywania świadczeń od pań stwa.
Zastosowanie zasady ekwiwalencji wpłynęłoby także na zakres
obowiązkó w pań stwa, ponieważ będzie ono świadczyło tylko te usługi,
za któ re obywatele są skłonni zapłacić. Można domyślać się, że obywatele nie będą zbyt skorzy do poszerzania zakresu zadań pań stwa. Według modelu Wicksella-Lindahla, analizą popytu na dobra publiczne
w zależności od ponoszonych za nie kosztó w, oraz możliwości pań stwa,
możliwe jest osiągnięcie punktu optimum, któ re w największym możliwym stopniu przy akceptowalnej cenie, odpowiadałoby na potrzeby
obywateli207. Dzięki temu zawodny system dystrybucji dó br oparty na
politycznym procesie głosowania zostałby zastąpiony przez efektywną
licytację dó br208.
Przeszkodą w szerszym zastosowaniu zasady ekwiwalencji jest
objęcie przez pań stwo zadań opiekuń czych realizowanych przez redy205
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Było to spojrzenie zupełnie odmienne od klasycznego. Roman Rybaski
w swojej „Nauce skarbowości” z 1935 roku już na samym początku mocno akcentuje, że podatek jest daniną przymusową, „to znaczy, że nie wchodzi tu
w grę wymiana usług (...). Państwo nakłada tę daninę dlatego, żę chce ją nakładać, że ma do tego prawo z tytułu swojego zwierzchnictwa”. R. Rybarski,
Nauka skarbowości, Warszawa 1935, s. 179.
Cyt. za: F. Grądalski, System podatkowy..., dz. cyt., s. 44.
Por. F. Grądalski, Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa 2004, s. 120–124.
Por. R. A. Musgrave, Natura państwa ﬁskalnego – korzenie mojego myślenia, w: ﬁnanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, red. J. Buchanan, R. A. Musgrave, tłum. H. Jelonkiewicz, T. Opalińska,
Warszawa 2005, s. 38.
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strybucję dó br. Zasada ekwiwalencji ze swej deﬁnicji nie może mieć
w tym obszarze żadnego zastosowania, ponieważ wyraża ideę, że każdy
płaci za dostarczone mu przez pań stwo dobra. Z kolei redystrybucja –
w imię wyższych wartości – odstępuje od tej zasady, przyznając środki
tym, któ rzy ich nie wypracowali. Można zatem powiedzieć, że o ile zasada ekwiwalencji sprzyja poczuciu sprawiedliwości, tak odstąpienie
od niej przyniesie odczucia dokładnie odwrotne. Osoby, któ re więcej
wpłacają niż otrzymują od pań stwa, będą mó wiły o niesprawiedliwości
systemu podatkowego, a nieraz – nawiązując do słó w Wicksella –
o kontrybucji, konﬁskacie czy grabieży.
Zasada ekwiwalencji we wspó łczesnych systemach podatkowych nie jest stosowana w takim rozumieniu, jak zaproponowali to jej
twó rcy. W sensie ścisłym zasada ta jest sprzeczna z przyjmowaną obecnie deﬁnicją podatku, uważanego za świadczenie przymusowe i nieekwiwalentne. Nie znaczy to, że nie ma ona żadnej roli w kształtowaniu
obciążeń podatkowych obywateli. Na płaszczyźnie idei zwraca uwagę
na „partnerski” model relacji między pań stwem a obywatelem. Akceptacja podatku jest ściśle związana z poczuciem obywatela, czy ma on
wpływ na kształtowanie polityki pań stwa. Ró wnie ważna jest świadomość politykó w i urzędnikó w, że są utrzymywani z woli i pieniędzy podatnikó w. Po stronie wydatkó w zasada ta kieruje uwagę na efektywność ich wykorzystywania oraz akceptację przez płatnikó w, a marnotrawienie środkó w publicznych jest rzeczywiście okradaniem obywateli. Choć zasady tej nie da się bezpośrednio wdrożyć w życie, daje ona
wiele przesłanek do oceny moralnej osó b odpowiedzialnych za kształtowanie systemu podatkowego.
Praktycznym zastosowaniem zasady ekwiwalencji we wspó łczesnych systemach podatkowych jest częstsze stosowanie opłat. Dzieje się tak chociażby w przypadku usług komunalnych czy dostępu do infrastruktury (np. płatne autostrady). W wielu przypadkach przyczyniają się one do bardziej sprawiedliwego rozłożenia obciążeń – płacą tylko
ci, któ rzy rzeczywiście korzystają z danych dó br. W praktyce – z powodu braku mechanizmu rynkowego – granica między podatkiem a opłatą
jest bardzo cienka, trudność sprawia oszacowanie rzeczywistej wartości
90

otrzymywanego dobra. Może to rodzić u obywateli subiektywne odczucie, że dana opłata jest niedadekwatna do otrzymywanego dobra, i postrzegają ją jako zakamuflowany podatek209.
Za poszerzonym rozumieniem ekwiwalencji opowiada się między innymi polski ekonomista Robert Gwiazdowski. Zauważa, że oczywiście nie jest możliwe bezpośrednie zastosowanie tej zasady w odniesieniu do indywidualnych podatnikó w. Niemniej nie można z niej tak łatwo rezygnować, ponieważ związek pomiędzy wysokością podatkó w
a świadczeniami pań stwa jest czymś jak najbardziej oczywistym. Każ dorazowo odwołują się do tego politycy, gdy podwyżkę podatkó w uzasadniają koniecznością zwiększenia liczby lub jakości „usług” świadczonych przez pań stwo. Związek ten istnieje w skali makro, ale może też
być odniesiony do poszczegó lnych grup podatnikó w. Nie może być tak –
zauważa ekonomista – że redystrybucyjna pomoc pań stwa traﬁa do
najuboższych, korzystających z darmowej oświaty czy służby zdrowia,
a ci zamożniejsi, korzystający w większości z prywatnej opieki zdrowotnej czy edukacji, „nie mogą liczyć na pomoc ogarniętej bezwładem
policji, a w sądzie na rozsądzenie sprawy czekają kilka lat”210. Pań stwo
powinno zatem poważnie podchodzić do swoich obowiązkó w, świadczyć usługi wysokiej jakości, a pytania o wydatki publiczne nie powinny
nikogo dziwić. „Jeżeli więc wspó łczesna doktryna podatkowa podkreśla
z upodobaniem jednostronność, nieodpłatność i nieekwiwalentność
świadczeń podatkowych, to, choć w sensie formalnoprawnym ma całkowitą rację, przyczynia się do zdjęcia z politykó w odpowiedzialności
za «rozliczenie kasy»”211. Zaletą tej reguły jest więc to, że przyznaje ona
obywatelom moralne prawo kontroli pań stwa, przez to zmusza je do
209
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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 produkt nieadekwatny do uiszczonej opłaty. W przypadku komunikacji miejskiej
wpływy z biletów zazwyczaj nie pokrywają kosztów jej funkcjonowania, co powoduje konieczność dodatkowych dotacji z budżetów miast. Sztandarowym przykładem podatku „udającego” opłatę jest abonament radiowo-telewizyjny.
R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007, s. 337.
Tamże, s. 338.
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podnoszenia efektywności ponoszonych wydatkó w publicznych212 i sprzyja racjonalizacji systemu podatkowego213. Jak podkreślają zwłaszcza przedstawiciele szkoły austriackiej w ekonomii, pań stwo produkuje dobra publiczne w sposó b mniej efektywny niż jednostki prywatne. Zatem przybliżanie funkcjonowania pań stwa do modelu rynkowego zwiększa jego efektywność 214. W pośredni sposó b zasada ekwiwalencji wymusza na pań stwie aktywną komunikację z obywatelami dotyczącą wykorzystywania
powierzonych środkó w, a więc kosztó w utrzymania pań stwa215.
Na zasadzie ekwiwalencji zbudowany jest mechanizm rynkowy
(produkt lub usługa za określoną cenę), lecz nigdy nie zostanie ona
w pełni zastosowana w systemie podatkowym. Natura demokracji prowadzi do deformacji tej zasady i przeniesienia owej „wymiany” na poziom
polityczny: „W warunkach demokratycznego pań stwa proces podejmowania decyzji w obszarze polityki podatkowej opiera się na założeniu
istnienia warunkó w wymiany korzyści między wyborcami, zainteresowanymi takimi rozwiązaniami, któ rych efekty przynoszą im maksymalne korzyści oraz politykami, któ rzy zainteresowani są utrzymaniem
władzy, stąd przy podejmowaniu ostatecznych decyzji uwzględniać muszą rozwiązania akceptowane społecznie”216.
Uznanie ograniczeń pań stwa może pomó c w wypracowaniu
modelu, w któ rym interwencjonizm będzie dotyczył tylko tych obszaró w, gdzie zawodność rynku jest największa, i gdzie może przynieść realną poprawę sytuacji. Nie ma co do tego zgody wśró d ekonomistó w,
poglądy wynikają z osobistych przekonań o skali zawodności rynku
212

213

214

215

216

Por. R. Szumlakowski, Zasada sprawiedliwości podatkowej, w: Acta Erasmiana. Varia, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2013, s. 155.
Por. F. Grądalski, Teoretyczne aspekty reformowania systemu podatkowego – zarys modelu referencyjnego dla Polski, w: O nowy ład podatkowy
w Polsce, red. J. Ostaszewski, Warszawa 2007, s. 50.
Por. S. Kwiatkowski, Teoria dóbr publicznych i rynkowe mechanizmy ich
produkcji, w: Pod prąd głównego nurtu ekonomii, red. M. Machaj, Warszawa 2010, s. 114.
Por. A. Nowak, Współczesne zasady podatkowe, „Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”, 2007, nr 14, s. 15.
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i skuteczności pań stwa w jej ograniczaniu. Niemniej wydaje się, że ró żnice w poglądach są mniejsze niż w XIX wieku (leseferyzm kontra socjalizm). Dziś żaden ze skrajnych modeli nie jest poważnie traktowany,
dyskusja bardziej koncentruje się na skali i obszarach interwencji.
Ograniczenie interwencjonizmu następuje poprzez dwa powiązane ze
sobą procesy: deregulację polegającą na zmniejszaniu liczby branż regulowanych oraz prywatyzację polegającą na przenoszeniu do sektora
prywatnego działań gospodarczych prowadzonych wcześniej przez
pań stwo, jak np. telekomunikacja, kolej, energetyka. Ró wnież w odniesieniu do redystrybucji nikt poważny nie postuluje całkowitego jej wyeliminowania, lecz dyskusja dotyczy optymalnej kombinacji aspektó w
ekonomicznych i socjalnych: „jedni skłaniać się będą raczej ku formule
«rynku i konkurencji ile można, wyró wnywania i bezpieczeń stwa socjalnego ile trzeba», innym odpowiadać będzie formuła dokładnie przeciwna – «rynku i konkurencji ile trzeba, wyró wnywania i bezpieczeń stwa socjalnego ile można»”217.
Praktyczną syntezą gospodarki rynkowej, z mocnym akcentem
na aspekt socjalny, była koncepcja socjalnej gospodarki rynkowej Alfreda
Mü ller-Armack (1901–1978), któ ra zapoczątkowała tzw. ordoliberalizm. Głó wnym przekonaniem, zakorzenionym w liberalnej teorii ekonomicznej, było zdanie, że wzrost gospodarczy jest najlepszym rodzajem
polityki socjalnej. Głó wnym dążeniem było wprowadzenie i utrzymanie
konkurencji na bazie własności prywatnej, interwencjonizm pań stwowy traktowany był raczej jako destabilizujący i ograniczający efektywność rynku. Wymiar socjalny miał być realizowany przez stworzenie
socjalnej struktury przedsiębiorstwa wyrażającej się w silnej roli
związkó w zawodowych i udziału zatrudnionych w zyskach przedsiębiorstwa, a także w innych obszarach poprzez szeroką ochronę konsumentó w i rozbudowaną spó łdzielczość 218.
Propozycją kompromisowego modelu zaangażowania pań stwa
jest szersze uwzględnienie zasady pomocniczości. Jest ona zawarta
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K. Grimm, Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja, rozwój, problematyka, Warszawa 1992, s. 96.
Por. tamże, s. 16–17.
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w Preambule Konstytucji RP, rolą jej jest umacnianie uprawnień obywateli i ich wspó lnot219. Zasada ta ujęta w sposó b ograniczający mó wi, że
władze pań stwowe nie mogą zajmować się tymi obszarami, z któ rymi
mogą sobie poradzić wspó lnoty niższego szczebla (przyjmuje się tu
władze niższego szczebla, samorządy, stowarzyszenia, organizacje oraz
rodzinę jako podstawową komó rkę społeczną). Wszystkie te zadania
można przedstawić w postaci tró jkąta – im wyżej, tym jest ich mniej
(można wyobrazić sobie ró wnież odwrotną sytuację, gdy władza przejmuje wszystkie kompetencje, a „na dole” pozostaje jedynie wykonywanie
poleceń władzy). „Wbrew pozorom, nadmierna kumulacja kompetencji
pań stwa nie wzmacnia go, lecz osłabia. Siła pań stwa, podniesienie jego
wartości i znaczenia dla obywateli zależy bowiem od sprawnego wykonywania tych zadań , w zakresie któ rych jest ono niezastąpione”220.
Stwierdzenie to ułatwia zdeﬁniowanie priorytetó w, tak by pań stwo
głó wną aktywność skierowało na obszary, w któ rych nikt go nie może
zastąpić, przede wszystkim bezpieczeń stwo wewnętrzne i zewnętrzne,
sprawny wymiar sprawiedliwości, rozwó j infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej o znaczeniu ogó lnokrajowym czy długofalową strategią rozwoju.
System podatkowy jest więc wypadkową przeró żnych czynnikó w: okoliczności historycznych, dominujących doktryn ﬁlozoﬁcznych,
postulató w etycznych, działań politycznych, realnych możliwości ﬁnansowych pań stwa. Każdorazowo staje się pewnego rodzaju kompromisem między idealistycznym podejściem do rzeczywistości (reprezentowanym przez ﬁlozoﬁę i etykę) a efektywnością (reprezentowaną przez
nauki ekonomiczne i realne możliwości gospodarcze)221. Istnienie ró żnych koncepcji pań stwa, brak zgody co do rodzajó w i stopnia jego interwencji w poszczegó lnych obszarach życia gospodarczego i społecznego
powoduje, że oczekiwania doskonałego systemu podatkowego należy
219
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Por. Preambuła do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
W. Łączkowski, Daniny publiczne a zasada pomocniczości, w: W kręgu prawa podatkowego i ﬁnansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi
Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 235.
Por. F. Grądalski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 40–43.
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uznać za utopię. Wydaje się, że pomimo istotnych ró żnic w podejściu do
tematu, istnieje duży zakres zadań , wobec któ rych nie ma większych
rozbieżności. Zachęca to do budowania systemu podatkowego, któ ry
będzie umożliwiał pań stwu realizację tych najważniejszych, uwzględniał
główne postulaty etyczne, cechował się dużą efektywnością oraz sprawiedliwie rozkładał ciężary podatkowe wobec obywateli.

3. Zasady podatkowe
Istnienie pań stwa legitymizuje pobó r podatkó w, a jego kształt,
czyli ustró j, rola w gospodarce oraz zaangażowanie społeczne, wpływa
na wielkość obciążeń . Istnienie ró żnych poglądó w odnośnie do skali zaangażowania pań stwa, a więc brak powszechnej zgody, powoduje napięcia pomiędzy grupami obywateli. Zaradzić temu w znacznym stopniu mogą wypracowane przez naukę zasady podatkowe. Są zbiorem
niezbędnych reguł i teoretycznych postulató w, któ rych przestrzeganie
przyczyniać się będzie do optymalnego nakładania przez władzę publiczną obciążeń podatkowych, skuteczną realizację przyjętych założeń
i funkcji pań stwa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podatnikó w.
Nie tworzą one zamkniętego katalogu i można do nich zaliczyć ró żne
postulaty, zależnie od reprezentowanych poglądó w. „Oczekiwania
w stosunku do systemu podatkowego są (i były) przy tym ró żne, w zależności od epoki historycznej, a także systemu politycznego i ekonomicznego występującego w danym pań stwie”222. Nie są zatem kanonem
wiedzy niepodlegającym zmianom, lecz wyrazem zjawisk zachodzących
nieustannie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej oraz towarzyszącej im refleksji223.
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J. Szołno-Koguc, Polski system podatkowy w kontekście wybranych zasad
podatkowych – kilka uwag krytycznych, w: Księga jubileuszowa Profesora
Ryszarda Mastalskiego..., dz. cyt., s. 428.
Por. M. Sosnowski, Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, „ﬁnanse, Rynki ﬁnansowe, Ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2012, nr 52, s. 59.
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Klasyczne zasady podatkowe wyrosły na podłożu osiemnastowiecznej liberalnej myśli ekonomicznej224. Zostały po raz pierwszy sformułowane przez A. Smitha w „Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodó w” (1776 r.), rozwinięte przez D. Ricardo i J. B. Saya. Na
ich zdeﬁniowanie miał wpływ ó wczesny kontekst gospodarczo-polityczny: negatywne doświadczenia wynikające z poboru podatkó w
przez dzierżawcó w, obrona jednostki przed nadużyciami władzy oraz
założenia liberalnej myśli ekonomicznej, dla któ rej mechanizm rynkowy był fundamentem gospodarki 225. Zasady te łączą w sobie aspekt
praktyczny, mó wiący o sposobach pobierania podatkó w, z odniesieniem
aksjologicznym wynikającym z postulatu poszanowania praw podatnika. Poniżej zostaną przedstawione te zasady, co do któ rych panuje powszechna zgodność (pewność, dogodność, taniość, ochrona źró deł podatkowych), a następnie zostaną ukazane ró żne rozumienia zasady
sprawiedliwości.
A. Zasada pewności podatku
Podatnik powinien mieć pewność co do kwoty, terminu i sposobu zapłaty należności. Zasada ta jest jednym z fundamentó w prawa podatkowego i ma istotny wpływ na stopień zaufania obywatela do pań stwa. Została sformułowana na skutek kontestacji nadużyć poborcó w
podatkowych, któ rzy nakładali obciążenia w sposó b uznaniowy. Wysokość podatku powinna wynikać z zapisó w prawa, nie może zależeć od
dobrej czy złej woli urzędnika. Gdy ukształtował się wspó łczesny model
pań stwa prawa, „wszelkie wkroczenia administracji publicznej w sferę
praw, wolności i obowiązkó w obywatela musiały mieć podstawę ustawową, nadto prawo przyznawało obywatelowi ochronę prawną w sądownictwie administracyjnym, niezależnym od władz administracyjnych”226. W dzisiejszych czasach zasada ta jest powszechnie akceptowana.
224
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Por. M. Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płock
2004, s. 56.
Por. A. Gomułowicz, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001, s. 13.
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 wspó łczesnych systemach podatkowych wydaje się być niewystarczające.
Pewność podatnika jest w pierwszej kolejności skutkiem stabilności prawa podatkowego. Tak więc zgodne z tą zasadą jest takie postępowanie ustawodawcy, któ ry nie zaskakuje obywatela nadmierną ilością nowych rozwiązań prawnych i daje mu odpowiedni czas nie tylko
na zapoznanie się ze znowelizowanym prawem, ale także na dostosowanie się do nowej sytuacji prawnej. Zasadzie pewności służy zatem
odpowiednio długi okres vacatio legis. Na straży owego porządku stoi
Konstytucja (art. 217), któ ra mó wi, że podatki mogą być nakładane tylko w drodze ustawy. Stan faktyczny lub prawny, z któ rym wiąże się
obowiązek prawny, w sposó b jednoznaczny powinien z niej wynikać.
Sprzeczne z tą zasadą są więc takie ustawy, któ re zostawiają władzy
wykonawczej nadmierne kompetencje do kształtowania podatkó w za
pomocą przepisó w wykonawczych (rozporządzeń ). To stwarza pokusę
„mnożenia” przepisó w oraz uprawiania polityki za pomocą regulacji
prawnych227.
Pewności podatnika sprzyja tworzenie prawa wysokiej jakości,
któ re jest zrozumiałe dla jego adresató w i nie pozostawia wątpliwości
co do jego interpretacji. W dyskusjach często pojawia się w tym kontekście postulat uproszczenia prawa podatkowego, któ ry choć dobrze
brzmi, nie jest taki łatwy do zastosowania. Zasadnicza trudność polega
na tym, że prawo o dużym stopniu ogó lności, choć jest proste i zrozumiałe, w skomplikowanej gospodarce pozostawia dużą przestrzeń do
interpretacji dla urzędnikó w, a tym samym nie spełnia zasadniczego
postulatu pewności. Szeroka interpretacja ze strony podatnikó w sprzyja powstawaniu sporó w z organami podatkowymi i zwiększa liczbę
spraw sądowych. Z kolei pró ba doprecyzowania powoduje powstawanie dużej liczby aktó w prawnych oraz większe ich skomplikowanie. Poważnym zagrożeniem w takiej sytuacji, a zarazem złamaniem zasady
pewności, jest powstawanie sprzecznych aktó w, któ re doprowadzają
227

R. Sowiński, Realizacja zasady pewności opodatkowania – oczekiwania
i możliwości, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Lublin 2004, s. 32.
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podatnika do stanu niedającej się usunąć wątpliwości, a tym samym narażają go – pomimo dobrej woli – na konflikt z organami podatkowymi.
Celem zasady pewności podatku jest także wyeliminowanie
uznaniowości w nakładaniu obciążeń podatkowych. Organy wykonawcze są powołane do stosowania prawa, a nie tworzenia go czy uzupełniania przez wypełnianie luk lub stosowanie analogii na niekorzyść podatnika. Taki punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny zawarł w jednym ze swoich orzeczeń stwierdzenie, że „Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym pań stwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania
musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja
jej przepisó w nie może być rozszerzająca”228. Decyzje urzędnika mają
być jedynie zastosowaniem prawa podatkowego do konkretnej sytuacji.
W przypadku niejasności urzędnik zyskuje przewagę, ponieważ od jego
dobrej woli zależy decyzja korzystna dla podatnika. Zatem tworzenie
prawa, któ re nie respektuje powyższych postulató w, uzależnia obywatela od urzędnikó w aparatu skarbowego oraz ma korupcjogenne oddziaływanie229. Dodatkowym skutkiem jest wzrost kosztó w pośrednich
związanych z kosztami doradztwa oraz obsługi prawnej.
Poszanowanie zasady pewności ma także istotną funkcję pozaﬁskalną. Sprzyja ona tworzeniu dobrego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorstwa nie są narażone na nagłe zmiany, mogą w dłuższej perspektywie planować działalność bez obawy, że przygotowane biznesplany zdezaktualizują się na skutek niekorzystnych zmian
w prawie podatkowym. W działalności gospodarczej konieczne jest zatem
uwzględnienie ryzyka podatkowego deﬁniowanego jako trudny do oszacowania koszt niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zmian otoczenia prawnego, niejednolitych interpretacji, zmiany orzecznictwa sądó w czy też ﬁskalizmu organów podatkowych230.
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Trybunał Konstytucyjny, Wyrok z dnia 22 października 1992 r. – sygnatura
III ARN 50/92.
G. Szczodrowski, Polski system..., dz. cyt., s. 32.
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B. Zasada dogodności
Zasada ta postuluje, aby podatek był pobierany wtedy, gdy podatnik dysponuje odpowiednimi środkami do uiszczenia należności. Takie podejście do tej zasady zwiększa skuteczność poboru danin, a dla
podatnika jest mniej uciążliwe. Zasada ta jest powszechnie akceptowana, choć zdarzają się regulacje prawne ewidentnie z nią sprzeczne231,
powodujące powstawanie znacznych uciążliwości. Praktyczną realizacją tej zasady jest między innymi pobieranie zaliczek. Z tego punktu widzenia dla konsumentó w korzystne są podatki pośrednie, któ re płaci
się w momencie zakupu.
C. Zasada taniości
Celem tej zasady jest tworzenie takich systemó w podatkowych,
któ rych koszty własne funkcjonowania będą niewielkie. Chodzi zatem o
ograniczanie kosztó w poboru, tak by zebrane ﬁnanse mogły rzeczywiście służyć pań stwu, a nie rozbudowanego aparatu skarbowego. W takiej sytuacji wynagrodzenie pracownikó w oraz pozostałe koszty funkcjonowania urzędu mogą pochłonąć znaczną część zebranej kwoty.
Kontrola kosztó w powinna mieć charakter stały – jak w nowoczesnych
ﬁrmach – i dotyczyć wszystkich obszaró w funkcjonowania urzędu. Powinny one wprowadzać programy poprawy efektywności, tak by podejmowane zadania, także dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik informatycznych, wykonywać z wykorzystaniem kró tszego czasu i mniejszej liczby zasobó w. Ró wnież ustawodawca powinien zdawać sobie
sprawę, że tworzenie skomplikowanych i niejasnych przepisó w przyczynia się do zwiększenia kosztó w poboru podatkó w przez wydłużenie czasu
trwania spraw, potrzeby dodatkowych szkoleń dla pracownikó w czy
w koń cu zatrudnieniu większej liczby prawnikó w.
230

231

Por. P. Felis, Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle nowych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami dochodowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2009, nr 549, s. 375.
Polski ustawodawca od lat nie potraﬁ zastosować tej zasady do pobierania
podatku VAT. W przypadku nieotrzymania od kontrahenta zapłaty, przedsiębiorca i tak musi zapłacić należny podatek wynikający z wystawionej faktury.
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Dodatkowym ukrytym kosztem funkcjonowania administracji
skarbowej jest koszt prowadzonych procesó w sądowych, któ re obciążają
ró wnież wymiar sprawiedliwości. O ile nikt nie będzie negował, że zadaniem urzędu jest egzekwowanie obowiązującego prawa, to należałoby
przeprowadzić szczegó łowe badania, czy nie jest sprzeczne z zasadą taniości dochodzenie swojej racji we wszystkich możliwych instancjach
i na wszelkie możliwe sposoby.
Zasada taniości wymagałaby (choć to – paradoksalnie – ró wnież
kosztuje) dokładniejszej sprawozdawczości co do kosztó w w poszczegó lnych obszarach procesu ﬁskalnego. Uwrażliwiłoby to ustawodawcę
oraz organy władzy wykonawczej do tworzenia takich konstrukcji
prawnych, któ re byłyby możliwe do realizacji niewielkim nakładem
środkó w. Aby postulaty te nie pozostały tylko w sferze życzeń , zasadniczą rolę ma do odegrania kontrola społeczna. Jak powszechnie wiadomo biurokracja nie posiada w sobie mechanizmó w samoograniczania.
D. Ochrona źró deł podatkowych
W myśl tej zasady podatek nie może naruszać źró dła dochodu:
„Naruszenie zasady ekonomiczności podatku oznacza, że pobiera się
podatki w wysokości innej aniżeli pozwala na to źró dło podatku”232. Ma
to miejsce wtedy, gdy na skutek nałożonego ciężaru podatnik decyduje
się na ograniczenie lub nawet rezygnację z działalności gospodarczej
czy zarobkowej, a tym samym pań stwo traci źró dło dochodu233. Konieczna jest świadomość, że podatki poza mierzalnym wymiarem makroekonomicznym, mają ró wnież charakter subiektywny w wymiarze
indywidualnym. Skutek błędnych decyzji może więc być odwrotny do
zamierzonego: zamiast wzrostu dochodu budżetu nastąpi zmniejszenie
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A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 184.
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 którym 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.
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wpływu na skutek ograniczenia działalności lub przeniesienia jej do
szarej strefy. Ró wnież opodatkowywanie nakładó w inwestycyjnych jest
działaniem kró tkowzrocznym, ponieważ przedkłada doraźne korzyści
budżetu nad możliwość uzyskania trwałego dochodu w przyszłości.
W duchu ochrony źró deł podatkowych powstała tak zwana reguła
edynburska (leave them as you ﬁnd them), któ rej twó rcą był inny zwolennik liberalizmu w gospodarce – D. Ricardo. Mó wi ona, że sytuacja
dochodowa i majątkowa każdego podatnika przed i po nałożeniu podatku nie powinna być istotnie ró żna. Jego zdaniem rząd winien prowadzić taką politykę ﬁskalną, któ ra będzie chronić akumulowane kapitały
i nie będzie szkodzić rozwojowi działalności gospodarczej, a w konsekwencji zagrażać bytowi pań stwa234 .
Złamanie zasady ekonomiczności sprawia, że system podatkowy staje się nieracjonalny i nieefektywny. Wyraża to krzywa Laffera,
któ ra pokazuje, że wzrost obciążeń do pewnego momentu zwiększa dochody budżetowe, lecz dalsze zwiększanie stawek niechybnie prowadzi
do momentu, w któ rym dochody pań stwa zaczną spadać. Można wtedy
mó wić o ﬁskalizmie, czyli obciążeniach niemożliwych do udźwignięcia
i potęgujących zjawisko ucieczki od podatkó w.
Z punktu widzenia budżetu pań stwa ważna jest wydajność podatku, któ ra gwarantowałaby stabilne źró dło dochodu. Jest ona uzależ niona przede wszystkim od rodzaju opodatkowania. Pierwszą formą są
podatki bezpośrednie, któ re są trudniejsze do egzekwowania, a w okresie dekoniunktury nie przynoszą oczekiwanych wpływó w. Wspó łcześni
ekonomiści zwracają uwagę na podatki pośrednie, któ re „z istoty swojej, stanowią źró dło wydajnych dochodó w budżetowych. Przede
wszystkim dlatego, że podstawa opodatkowania, a więc dochó d wydatkowany, jest najpowszechniejszą z możliwych”235. W związku z tym, że
każdy musi konsumować, to pewien poziom dochodó w budżetu jest
zawsze gwarantowany. A. Gomułowicz twierdzi ponadto, że „podatki
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M. Sosnowski, Znaczenie zasad…, dz. cyt., s. 65.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 184.
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pośrednie (...) nie osłabiają motywacji do powiększania dochodó w i kapitału, a więc są podatkami o charakterze prorozwojowym”236.
System podatkowy powinien cechować się wewnętrzną spó jnością, czyli unikać nawarstwiania się podatkó w na jednym przedmiocie
opodatkowania. Zasada ta jest naruszona wtedy, gdy dochodzi do kumulacji ró żnych podatkó w, któ re obciążają to samo źró dło. Po pierwsze, ma to
miejsce wtedy, gdy prawo jest wadliwie skonstruowane, co jest zawinione
przez ustawodawcę. Po drugie, jest to problem w przypadku dochodó w
w obrocie międzynarodowym. Rozwiązaniem są precyzyjne umowy między pań stwami o unikaniu podwó jnego opodatkowania. Po trzecie, na brak
wewnętrznej spó jności wpływa zjawisko przerzucalności podatkó w, któ re
sprawia, że wszystkie podatki de facto musi zapłacić konsument.
Własną typologię zasad, nawiązującą do tych klasycznych,
przedstawił Joseph E. Stiglitz. Przede wszystkim sformułował zasadę
politycznej odpowiedzialności: system podatkowy powinien być tak
skonstruowany, aby faktyczne obciążenia były łatwe do zidentyﬁkowania przez podatnika. Z tego punktu widzenia ukryte podatki są nie do
przyjęcia237, do tej grupy można zaliczyć większość akcyz, któ rych płatnikami są producenci czy importerzy, a ostatecznie obciążają one konsumentó w. Można powiedzieć, że politycy chętnie sięgają po takie konstrukcje podatkowe, ponieważ podwyżki są trudno zauważalne, a przez
to możliwość politycznej kontroli przez obywateli ograniczona. W odniesieniu do wartości trzeba kategorycznie stwierdzić, że władza nie
może manipulować podatnikami. Intencją autora było stworzenie podwalin takiego systemu podatkowego, któ ry byłby świadomie „przeżywany” przez obywateli, a w konsekwencji ró wnież wspó łtworzony za
pomocą demokratycznych narzędzi.
Zasady podatkowe są wyrazem poszukiwania idealnego systemu podatkowego i nie tworzą zamkniętego kanonu. Wspó łcześnie pró ba ich aktualizacji polega na dostosowaniu do realió w rozwiniętych
systemó w podatkowych gospodarki rynkowej. Na uwagę zasługuje
szkoła niemiecka, reprezentowana przez Fritza Neumarka. Przedstawił
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Tamże, s. 185.
Por. F. Grądalski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 57.
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on rozbudowany model zasad podatkowych uwzględniający zasady
ﬁskalno-budżetowe (dotyczące tworzenia optymalnego budżetu, nawiązujące do zadań pań stwa), etyczno-społeczne (powszechności
i ró wnomierności opodatkowania, sprawiedliwości oraz redystrybucji),
ekonomiczne (oddziaływania na gospodarkę) oraz techniki podatkowej
(taniości, wygody poboru, trwałości prawa podatkowego oraz przejrzystości).238 Model ten uwzględniał wszystkie najważniejsze zagadnienia
związane z funkcjonowaniem i oddziaływaniem podatkó w, stanowił
istotny wkład w integralne spojrzenie na system podatkowy.
W powszechnym odczuciu system podatkowy powinien być
sprawiedliwy, „termin sprawiedliwość jest dodatnio oceniany jako odnoszący się do wartości, któ re uznaje się za dobre w sensie aksjologicznym. Przedmiotem tak pojętej sprawiedliwości jest każdorazowo konkretny układ stosunkó w społecznych oraz odpowiednie normy regulujące sposoby jej wdrażania”239. Pojęcie to w praktyce przybiera ró żne
znaczenia, istnieją odmienne koncepcje sprawiedliwości (każdemu zapewnić swoje, każdemu ró wno, każdemu według jego potrzeb)240. Zasada
ta „powinna być pojmowana jako czynnik prowadzący do sprawiedliwego
wyważenia interesó w ogó łu (dobra wspó lnego) i interesó w jednostki”241.
Na gruncie podatkowym wyró żnione zostały dwa rodzaje sprawiedliwości,
któ re bezpośrednio związane są z pojęciem zdolności płatniczej.
A. Sprawiedliwość pozioma
Nazywana niekiedy zasadą ró wności242, jest synonimem identycznego traktowania podatnikó w. Idea powszechnego opodatkowania
238
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Por. A. Nowak, Współczesne zasady…, dz. cyt., s. 12–13.
J. Głuchowski, Sprawiedliwość podatkowa. Założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, w: System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ
na wzrost gospodarczy, red. J. Mujżel, St. Owsiak, E. Mączyńska, Warszawa
1999, s. 38.
Por. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo
podatkowe, w: W kręgu prawa…, dz. cyt., s. 151.
A. Gomułowicz, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a obowiązek podatkowy, w: Prawo ﬁnansowe w warunkach..., dz. cyt., s. 140.
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powstała na przełomie XVII i XVIII wieku, jej rozwó j związany jest z rewolucją francuską. Podatki wcześniej miały charakter stanowy, gdzie
niektó re stany były od nich wolne. Z idei ró wnouprawnienia wynikało,
że dwa podmioty znajdujące się w tej samej sytuacji powinny zapłacić
taki sam podatek243.
Aby norma ta nie pozostała czysto formalnym postulatem, konieczne jest wskazanie w jakim aspekcie podmioty są ró wne, po
uprzednim przyjęciu założenia, że ró wność istnieje w odniesieniu do
przyjętej przez prawodawcę cechy oraz jednakowe traktowanie tych
podmiotó w, u któ rych cecha ta występuje244. „Jest to jedyna możliwa
metoda pogodzenia konstytucyjnie zadeklarowanej ró wności z rzeczywistością społeczno-prawną”245. W praktyce nie zawsze jest to łatwe,
ponieważ przeszkodą jest liczba uwarunkowań , zaró wno obiektywnych
jak i subiektywnych. Do obiektywnych zaliczyć można: stopień przerzucalności podatkó w, zró żnicowanie obciążeń podatkowych w zależności
od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, różny poziom obciążeń w ramach podatkó w lokalnych i w skali międzynarodowej. Subiektywnymi warunkami jest istnienie grup nacisku lub ukrywanie niektó rych dochodó w. Nawet przy jednolitych obciążeniach podatkowych niejednakowa
jest możliwość ich przerzucania na konsumentów. Stąd też pełnego zachowania zasady ró wności podatkowej z reguły nie daje się osiągnąć.
W konstrukcji systemó w podatkowych powinna być przestrzegana także zasada jednokrotności opodatkowania. Dotyczy to zaró wno
podatkó w obrotowych, jak też podatkó w dochodowych. Podobnie jak
zasada ró wności, także ta zasada wiąże się ściśle z relacjami między podatkami „centralnymi” jak i lokalnymi, a także obciążeniami w ujęciu
międzynarodowym. Wielokrotne lub podwó jne opodatkowanie może
stanowić element ograniczający aktywność gospodarczą i skłonność do
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R. Oktaba zwraca uwagę, że powinno mówić się o zasadzie równomierności.
Por. R. T. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 3.
Por. I. Szczepańska, Opodatkowanie osób ﬁzycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Ius Novum”, 2015, nr 1, s. 100.
A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001, s. 35.
W. Łączkowski, Prawne zasady równości i sprawiedliwości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2011, nr 2, s. 59.
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inwestowania, zwłaszcza w sytuacji zbyt dużego sumarycznego obciążenia działalności gospodarczej. Obecnie można także mó wić o nieró wności opodatkowania pracy i kapitału: dyskryminacja pracy skutkuje
niekorzystnymi zjawiskami, przede wszystkim bezrobociem. „Przywró cenie zasady ró wności opodatkowania w zakresie opodatkowania
czynnikó w wytwó rczych wydaje się niezbędne dla realizacji polityki
gospodarczej opartej na zasadach zró wnoważonego rozwoju”246.
Poszanowaniu sprawiedliwości poziomej sprzyja jednoznaczność przepisó w247, któ ra ogranicza rolę decyzyjną urzędnikó w. Tym samym starania o przestrzeganie tej zasady przeciwdziałają ró żnym formom
uznaniowości, któ re wprowadzałyby nieró wności między podatnikami.
B. Sprawiedliwość pionowa
Odnosi się do sytuacji podatnikó w o zró żnicowanej sytuacji
materialnej. Niesprawiedliwym będzie ten podatek, któ ry będzie identyczny zaró wno dla osoby o większych, jak i o mniejszych dochodach.
Stosowany w przeszłości podatek pogłó wny, interpretowany właśnie
przez odniesienie do tej zasady, dziś uważany jest za niesprawiedliwy.
Gdy wszyscy płacą tyle samo, dla każdego kwota ta stanowi inne obciążenie, „tak «nominalnie» rozumiana ró wność, w istocie prowadzi więc
do nieró wności”248. Podstawową formą zapewniającą zró żnicowanie
wpłat jest proporcjonalność, czyli stały procent liczony od podstawy
opodatkowania.
Niektó rzy myśliciele uzasadniali, że opodatkowanie proporcjonalne nie wyczerpuje znamion sprawiedliwości. John Stuart Mill (1806–
1873) prezentował pogląd, że podatnicy powinni na korzyść pań stwa
246
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A. Żabiński, Realizacja zasady równości opodatkowania czynników wytwórczych w wybranych krajach europejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse publiczne”, 2013, nr 306, s. 558.
W Polsce obowiązuje model rozproszony indywidualnych interpretacji podatkowych. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca traci na konkurencyjności, ponieważ otrzymał bardziej niekorzystną interpretację niż jego konkurencja z innych miast. Oczywiście może postąpić wg swojego uznania, ale
wtedy naraża się na dodatkowe koszty pośrednie związane z procesem sądowym.
A. Nita, Teoretyczne…, dz. cyt., s. 18.
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ponieść ró wną oﬁarę. Dla człowieka ubogiego, któ ry żyje na poziomie
minimum egzystencji, oddanie 5 funtó w z 50 jest nieporó wnywalnie
większą oﬁarą, niż oddanie 10 proc. dochodu dla człowieka bardzo zamożnego249. Można zatem wnioskować, że człowiek bogatszy powinien
zapłacić proporcjonalnie więcej niż uboższy. Nie oznacza to, że jego
„oﬁara” będzie większa i bardziej odczuwalna. Tłumaczy to koncepcja
użyteczności krań cowej, mó wiąca, że wraz ze wzrostem dochodu kolejne
jego przyrosty przynoszą właścicielowi coraz mniejszą satysfakcję 250.
A. Wagner, opowiadając się za progresją o łagodnym przebiegu, uważał,
że dostosowuje ona ciężar podatku do rzeczywistych warunkó w dochodowych i majątkowych podatnika. Podążając za wzrostem zdolności
płatniczej, w sposó b bardziej sprawiedliwy rozkłada ciężar podatku251.
Niekiedy pojęcie sprawiedliwości – w kontekście systemu podatkowego – jest zawężane tylko do rozważań na temat słuszności stosowania progresji, któ ra w podatku dochodowym występuje w większości krajó w. Zwolennicy takiego rozwiązania utrzymują, że podatki
progresywne bardziej sprzyjają sprawiedliwości społecznej niż podatki proporcjonalne. Dodatkowego argumentu dostarczają przedstawiciele teorii dobrobytu, uważając że „redystrybucja dochodó w od ludzi
relatywnie bogatych do biedniejszych prowadzi do wzrostu łącznej
sumy użyteczności, ponieważ umożliwia zaspokajanie potrzeb bardziej
intensywnych kosztem potrzeb mniej intensywnie odczuwalnych” 252.
Niemniej obecnie zyskuje na popularności koncepcja opodatkowania
proporcjonalnego253, w niektó rych krajach został wprowadzony podatek liniowy, w innych progresja została zmniejszona poprzez zniesienie
249
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Por. J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do
ﬁlozoﬁi społecznej. Tom II, tłum. E. Taylor, Warszawa 1966, s. 567.
Szczegółowa analiza oﬁary absolutnej, względnej oraz krańcowej w F. Grądalski, System podatkowy…, dz. cyt., s. 126–135.
Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 63.
A. Krajewska, Dlaczego podatki od dochodów ludności są progresywne?,
„Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2002, tom 5, s. 90.
Punktem zwrotnym była koncepcja podatku liniowego (flat tax) zaproponowana 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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najwyższych stawek. Niektó rzy badacze idą krok dalej, zauważając, że
postulat progresywności powinien odnosić się do całości systemu podatkowego, a nie poszczegó lnych podatkó w: „Jeżeli podatki pośrednie
są degresywne, podatek od osó b prawnych (CIT) jest proporcjonalny, to
od osó b ﬁzycznych musi być progresywny”254.
Właściwa synteza trzech omó wionych obszaró w: zadań pań stwa, teorii sprawiedliwości oraz zasad podatkowych powinna prowadzić do powstania optymalnego systemu podatkowego. „Optymalny podatek to podatek maksymalizujący funkcję dobrobytu społecznego
uwzględniającą zaró wno sprawiedliwość, jak i efektywność”255. Ma on
zapewnić zró wnoważony rozwó j gospodarczy, któ ry będzie się przekładał na wzrost poziomu życia ogó łu mieszkań có w, oraz przejrzystości
budżetu pań stwa, zaró wno po stronie dochodó w, jak i wydatkó w256.

4. Jednostkowy obowiązek podatkowy
Dominujące w dzisiejszej kulturze poglądy liberalne sprawiają,
że prawo często uważane jest za formę zniewolenia obywateli przez
rządzących. Szczegó lnie odczuwalne jest to w przypadku podatkó w, ponieważ dotykają one sfery bardzo wrażliwej, jaką jest własność prywatna i posiadanie dó br, gdzie władza przez prawo decyduje o „zaborze
mienia”. Lecz podatnik może „w pewnych okolicznościach, dostrzegać
korzyści z bardzo wysokiego opodatkowania i akceptować je. W innych
okolicznościach, nawet bardzo niska skala opodatkowania może powodować silną niechęć i frustrację. Zależy to od wszelkich możliwych
czynnikó w, począwszy od kulturowych, socjologicznych, religijnych,
254
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T. Wołowiec, S. Bogacki, Rola państwa w gospodarce a interpretacja zasady sprawiedliwości i efektywności, w: Wybrane problemy teorii i praktyki
opodatkowania…, dz. cyt., s. 48.
N. Acocella, Zasady polityki…, dz. cyt., s. 89.
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 skoń czywszy na politycznych
i historycznych”257.
Obywatel stający wobec konieczności zapłacenia podatku nie
zawsze wybiera posłuszeń stwo prawu, lecz niekiedy stara się uniknąć
trudnego dla niego obowiązku, a władza usiłuje metodami urzędowymi
i prawnymi (uszczelnianie prawa, systemó w informatycznych, sposobó w kontroli itd.) przeciwdziałać takim zachowaniom. W ostatnich kilkudziesięciu latach coraz mocniejszy staje się zarazem pogląd, że „zabawa w kotka i myszkę” nigdy się nie skoń czy, „być może dla politykó w
zabrzmi to jak herezja, ale o wysokości dochodó w budżetu decydują
podatnicy – i to w sensie dosłownym. Od ich wyboru: płacić czy nie płacić tyle, ile wynika z przepisó w prawa podatkowego, zależy los budżetu.
Ż aden organ władzy nie jest w stanie skontrolować i wyegzekwować,
stosując przymus, nawet niewielkiej części należnych podatkó w. Tylko
politycy są przekonani, że to urzędy skarbowe decydują o wysokości
pobieranych podatkó w”258.
Alternatywnym rozwiązaniem jest umacnianie moralności podatkowej, aby ó w obowiązek był spełniany przez obywateli na skutek
wewnętrznej akceptacji. Jest to poniekąd wyjście na przeciw liberalnej
mentalności wspó łczesnego człowieka, któ ry swoim uczynił pogląd wyrażony przez I. Berlina: „jestem posłuszny prawom, lecz sam je sobie
nałożyłem lub w sobie znalazłem. Wolność jest posłuszeń stwem, ale
«posłuszeń stwem wobec prawa, któ re sami sobie ustanawiamy»”259.
Aprobata dla obciążeń podatkowych uznawanych za sprawiedliwe
sprzyja należytej realizacji obowiązku podatkowego260.
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A. Glapiński, Kapitalizm…, dz. cyt., s. 215.
W. Modzelewski, Podatkowy rachunek sumienia. Wybór artykułów
(2009–2010), Warszawa 2010, s. 22. „W rozmiarach defraudacyj podatkowych wyraża się stopień moralności podatkowej społeczeństwa”. R. Rybarski,
Nauka…, dz. cyt., s. 221.
I. Berlin, Dwie koncepcje…, dz. cyt., s. 137.
Por. T. Wołowiec, Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu, w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwara-Gil, Nowy
Sącz 2009, s. 311.
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Moralność podatkowa (Steuermoral) to termin wprowadzony
przez Gü ntera Schmö ldersa w 1960 roku na oznaczenie „postawy grupy, albo całej populacji podatnikó w dotyczące kwestii wypełniania lub
zaniedbywania swoich obowiązkó w jako podatnikó w, zakotwiczone
w mentalności podatkowej i świadomości bycia obywatelem”261. Obecnie
odnoszony jest on także do postaw pojedynczych podatnikó w zawiera
w sobie ich nastawienie wobec obowiązku podatkowego. B. Torgler
precyzuje, że moralność podatkowa to wewnętrzna motywacja do płacenia należnych podatkó w. Pojęciem szerszym jest „mentalność podatkowa”, któ ra wyraża społeczną ocenę systemu podatkowego. Zawiera
w sobie „idee, myśli, wyobrażenia i wiedzę, któ rą podzielają członkowie
zbiorowości”262. Ocena ta zależy od bardzo wielu czynnikó w kulturowych, społecznych, politycznych czy religijnych. W literaturze przedmiotu wyró ż nia się kraje o mentalnoś ci południowej i pó łnocnej.
„W krajach zaliczanych do pierwszej grupy (Grecja, Włochy, Hiszpania)
występują trudności ze ściąganiem zobowiązań podatkowych (...). Natomiast kraje o mentalności pó łnocnej (kraje skandynawskie, Niemcy) charakteryzują się dużą dyscypliną podatkową”263.
Mentalność podatkowa (ocena ogó lna) ma zatem bezpośredni
wpływ na moralność podatkową obywateli (postawa wobec obowiązku
podatkowego).
Stosunek podatnika wobec ciążącego na nim obowiązku bada
psychologia społeczna. Jest to dział wiedzy stosunkowo nowy (datowany na początek lat osiemdziesiątych XX wieku), wywodzący się ze Stanó w Zjednoczonych. Za prekursoró w badań uważani są Michael Allingham oraz Angar Sandma264. Celem analiz jest oznaczenie czynnikó w,
któ re mają wpływ na postawy podatnikó w. W pierwszym okresie badań
sprawdzano, jaki wpływ ma korelacja wysokości dochodu, wysokości
stawki podatkowej, wysokość kary oraz prawdopodobień stwo kontroli
skarbowej na decyzję podatnika o zapłaceniu lub uchyleniu się od po261
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Cyt. za: M. Niesiobędzka, Relacje podatnik – państwo jako predyktory moralności podatkowej, „Psychologia Społeczna”, 2009, nr 3(11), s. 124. Zob. także G. Kirchgässner, Moralische Aspekte der Besteuerung, St. Gallen 2001, s. 2.
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 subiektywne poczucie sprawiedliwości, osobiste i społeczne standardy
podatkowe, kontrola i zaufanie społeczne, wpływ czynnikó w religijnych.
Badania moralności podatkowej dotyczą akceptacji działań
pań stwa przez obywatela. W pewnym senie stają się empiryczną weryﬁkacją zasad podatkowych, któ re w założeniu ich liberalnych twó rcó w,
miały zabezpieczyć interesy obywateli przed nadmierną dominacją
pań stwa. W tym badaniu odmienna jest perspektywa spojrzenia, ponieważ zasady są racjonalnymi postulatami co do kształtu systemu podatkowego, a badania moralności podatkowej bazują na psychologii. Podatnik między innymi na podstawie swoich osobistych doświadczeń ,
opinii występujących w jego środowisku, przekazu medialnego i obserwacji życia politycznego, wartości religijnych dla niego ważnych, czy
też czegoś, co można nazwać ogó lnym nastawieniem do życia, kształtuje w sobie nastawienie wobec pań stwa, w tym wobec obowiązku podatkowego. Owe czynniki w korelacji z faktorami ekonomicznymi takimi jak jego osobista sytuacja materialna, wysokość kwoty należności
czy subiektywnie szacowane ryzyko ukarania, decydują o przyjęciu
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M. Pasternak-Malicka, Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw 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 AustroWęgier: „I w innych prowincjach Austrji stopa podatkowa od dochodu domowego woła o pomstę do nieba, i w innych prowincjach dochodzi ona do 45%,
a jednak fasja nie ulega tam fałszowaniu. Już w pogranicznym Śląsku, – chociaż to przecież także prowincja przynajmniej w połowie polska, – nie ma nic
podobnego. Za to w innych prowincjach Austrji wiedzą o tym zwyczaju galicyjskim i może go nawet w cichości ducha zazdroszczą. W Wiedniu istnieje
osobny termin na określenie moralności ﬁskalnej Galicji: „Tarnopoler Moral”. Dla czego jednak „Tarnopoler”? dla czego np. nie „Lemberger”, nie
„Krakauer”, dla czego wreszcie nie po prostu „galizische Moral”? – W każdym 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.
W Polsce prekursorką badań i praktycznie jedyną autorką opracowań naukowych jest dr. hab. Małgorzata Niesiobędzka.
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konkretnej postawy wobec obowiązku podatkowego. Badacze wyró żnili cztery głó wne grupy obywateli265:
a) wewnętrznie płacący – osoby, któ re płacą podatki z wewnętrznym przekonaniem co do słuszności takiego postępowania. Owo
przekonanie może mieć ró żne źró dła: poczucie powinności moralnej,
poczucie uczciwości wobec obowiązującego prawa, poczucie kontroli
społecznej i konieczności zachowania ładu społecznego. Nie oznacza to,
że osoby te akceptują bezkrytycznie istniejący system podatkowy. Przeciwnie, bardzo często są przekonane o jego niedoskonałości, ale wypełniają obywatelski obowiązek nadając priorytet innym wartościom.
b) zewnętrznie płacący – osoby płacące podatki, lecz bez wewnętrznej akceptacji dla obowiązku podatkowego. Głó wnym czynnikiem jest obawa przed przekroczeniem prawa i potencjalnymi konsekwencjami karnymi. Poglądy tych osó b uległy niejako wewnętrznej kapitulacji, wspó łpraca z organami podatkowymi to efekt postrzegania
ich jako przedstawicieli władzy.
c) wewnętrznie uchylający się – osoby, któ re wykorzystują ró żne okazje do uniknięcia lub zmniejszenia ciążącego na nich obowiązku.
Ich działanie wynika z wewnętrznego przekonania o niesprawiedliwości podatkó w i działań władzy. Nie traktują swojego postępowania jako
postępowania niewłaściwego, przeciwnie – mają często poczucie słusznego oporu i kontestacji. Formą racjonalizacji swojego postępowania
jest przekonanie, że większość obywateli w podobny sposó b traktuje
swó j obowiązek.
d) zewnętrzne uchylający się – osoby, któ re uchylają się od obowiązku podatkowego z powodó w ekonomicznych. Głó wnym motywem
– według badaczy – jest zysk, a więc chęć ocalenia dochodu, szczegó lnie
silna w sytuacji konieczności dokonania dopłaty.
W opinii autora – na podstawie wieloletnich rozmó w z polskimi
przedsiębiorcami – na uwagę zasługuje zapewne niezbyt liczna grupa
osó b, któ re są wewnętrznie przekonane o obowiązku płacenia podatkó w, niemniej uchylają się od części należności, uzasadniając to bra265

Por. M. Niesiobędzka, Dlaczego..., dz. cyt., s. 147–149.
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kiem możliwości ﬁnansowych. W subiektywnym odczuciu stoją przed
dylematem: zmniejszać swoje zobowiązania wobec pań stwa, lub też zwolnić zatrudnionych pracownikó w i zakoń czyć działalność gospodarczą.
Decyzja podatnika wobec ciążącego na nim obowiązku zależy
od korelacji ró żnych czynnikó w. Pionierskie badania koncentrowały się
na czynnikach ekonomicznych, takich jak wysokość stawki podatkowej,
wysokość dochodó w, prawdopodobień stwo kontroli i surowość sankcji.
Wnioski koń cowe nie były zaskakujące: chęć podjęcia nielegalnych
działań maleje, gdy podatnik subiektywnie postrzega ryzyko kontroli za
duże. Wymiar potencjalnej kary ma ró wnież znaczenie, lecz „zależność
ta nie jest tak klarowna jak zależność między prawdopodobień stwem
kontroli a skłonnością do uchylania się od opodatkowania”266. Z drugiej
strony chęć uchylania się rośnie, im większy będzie potencjalny „zysk”
takiej decyzji. Kolejne badania doprecyzowały, że podatnicy, któ rzy spodziewają się zwrotu nadpłaconych kwot, z reguły nie podejmują działań
nielegalnych, aby te kwoty powiększyć, ważniejszy jest dla nich tzw.
efekt pewności. Z kolei podatnicy, któ rzy muszą dopłacić brakującą
sumę, są o wiele bardziej zdeterminowani, aby uniknąć tego obowiązku. Wyniki badań potwierdzają więc jak istotne jest właściwe skonstruowanie płatności – w oparciu o zasadę dogodności – aby „nie prowokować” podatnikó w do działań nielegalnych.
Kolejnym krokiem w badaniach nad moralnością podatkową
było skoncentrowanie się na relacji podatnik – organy skarbowe. Wynikało to z obserwacji, że bardzo ważne dla postawy podatnika jest postrzeganie urzędu, szczegó lnie w kontekście prawdopodobień stwa kontroli. Można wyró żnić dwa podstawowe czynniki mające wpływ na zachowanie podatnikó w: siłę władz skarbowych oraz zaufanie do nich.
Siła jest identyﬁkowana z wielkością kary, ryzykiem kontroli, sposobem
komunikacji akcentującym sankcje za nieposłuszeń stwo. Trzeba przyznać, że taki sposó b działania organó w podatkowych ma już bardzo bogatą historię i jest sprawdzoną metodą rządzących dla zwiększania wydajności ﬁskalnej. Ma on ró wnież poważne wady, polegające na zmniejszeniu zaufania do pań stwa, na któ re wspó łcześnie zwraca się coraz
266

Tamże, s. 30.
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większą uwagę. Sytuacja jest zarazem złożona, ponieważ gdy dobrowolna chęć płacenia podatkó w maleje, logiczną konsekwencją jest kolejne
zintensyﬁkowanie działań organó w kontrolnych. Intuicyjna ocena każe
stwierdzić, że jest to działanie o ograniczonej skuteczności, prowadzące
do powstania pań stwa opresyjnego.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na podatnika jest zaufanie
do urzędó w podatkowych. Jest ono skutkiem postrzegania ich jako
przyjaznych, małoopresyjnych, nastawionych na pomoc – co we wspó łczesnych skomplikowanych systemach podatkowych jest bardzo istotne – a nie na karanie. Tak więc prowadząc świadomą politykę budowania zaufania, pań stwo może osiągnąć lepszą skuteczność w pobieraniu
podatkó w. W przeciwień stwie do systemu opresyjnego jest to strategia
długoterminowa, wymagająca zmiany myślenia klasy urzędniczej. Badania wykazują, że tego typu działanie ma ró wnież swoje wady, zawsze
znajdą się podatnicy gotowi w pełni wykorzystać ową „słabość” urzędó w skarbowych.
Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie w jednym systemie
elementó w zaufania i kontroli. Przykładem jest reforma australijska,
bazująca na odkryciach psychologó w społecznych. Zdano sobie sprawę,
że w społeczeń stwie występują ró żne postawy obywateli (wymienione
powyżej). Dla każdej z grup przewidziana jest nieco inna strategia kontaktó w (edukacja i pomoc, perswazja i pomoc, listy ostrzegawcze, sankcje ﬁnansowe i karne). Dla przykładu w przypadku nieprawidłowości
w deklaracji podatkowej nie wolno na początku straszyć sankcjami, lecz
urzędnik ma obowiązek skontaktować się z podatnikiem, wyjaśnić rozbieżności i zaproponować pomoc. Dopiero po stwierdzeniu braku woli
wspó łpracy, może uczynić kolejny krok z przewidzianej procedury267.
Całość relacji pomiędzy organami skarbowymi a podatnikami została
nazwana sprawiedliwością proceduralną. Opró cz wspomnianej relacji
obejmuje także stopień uczestnictwa i kontroli decyzji dotyczących podatkó w, politykę informacyjną oraz koszty płacenia podatkó w268.
267
268

Por. tamże, s. 42–43.
Por. M. Niesiobędzka, Sprawiedliwość proceduralna podatków, „Optimum.
Studia Ekonomiczne”, 2014, nr 4(70), s. 102.
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Drugim rodzajem sprawiedliwości obejmującym relację podatnika wobec pań stwa jest sprawiedliwość wymiany. Według deﬁnicji podatki są świadczeniem nieekwiwalentnym, lecz większość podatnikó w
nie przyjmuje tego założenia do wiadomości, ich opinie wyraźnie odbiegają od teorii skarbowości. Każdy człowiek tworzy na swó j użytek
własną deﬁnicję sprawiedliwości, któ ra charakteryzuje się daleko idącą
subiektywnością. To osobiste poczucie sprawiedliwości staje się podstawowym kryterium oceny269. „Jednostki poró wnują wkłady, któ ry wnoszą,
z otrzymanymi rezultatami. Jeżeli bilans wypada na niekorzyść danej
osoby, odczuwa ona silny dyskomfort. Im większy dyskomfort odczuwa
jednostka, tym silniejsza jest jej motywacja do redukcji tego stanu.
W odniesieniu do podatkó w to ró wnowaga między korzyściami osiąganymi przez jednostki i jej wkładem sprawia, że system podatkowy oceniany jest jako sprawiedliwy”270. Poczucie niesprawiedliwości potęgowane jest przez przymusowy charakter świadczenia. Osoba mocno odczuwająca opresyjność organó w skarbowych, nieprzekonana o wartości
świadczeń oferowanych przez pań stwo nie będzie skłonna do uznania
systemu podatkowego za sprawiedliwy 271. Wydaje się, że to właśnie
w tym obszarze łagodzenia naturalnego konfliktu między pań stwem
a obywatelem tkwi największy potencjał dla poprawy funkcjonowania
systemu podatkowego przy dwustronnych korzyściach: podatnik będzie miał lepsze nastawienie wobec pań stwa, a pań stwo dochodó w nie
straci, a być może nawet zyska272.
Na ocenę sprawiedliwości podatkó w istotny wpływ ma subiektywne postrzeganie przez podatnika sprawiedliwości poziomej (podatnicy o jednakowym statusie majątkowym płacą takie same podatki)
oraz pionowej (podatnicy o wyższym statusie majątkowym płacą wyż269
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Por. D. Reśko, T. Skica, J. Rodzinka, Sprawiedliwość podatkowa, w: Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania…, dz. cyt., s. 35.
M. Niesiobędzka, Relacje…, dz. cyt., s. 125.
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.
Por. P. Grzybowski, Etyka i opodatkowanie – aspekt doktrynalny i normatywny, „Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny”, 2013, nr 2, s. 60.
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sze podatki niż ubożsi). Można powiedzieć, że wnioskiem z badań jest
stwierdzenie tendencji poszczegó lnych osó b do postrzegania swojej sytuacji jako gorszej niż innych.
Zaskakującą obserwacją jest duża rozbieżność między faktycznymi zobowiązaniami podatnika a subiektywnym przekonaniem o ich
wielkości. Podobnie postrzegane były działania pań stwa: odczucie podwyżek było większe niż były one faktycznie, z kolei obniżki podatkó w
były prawie niezauważalne273. Większość była przekonana, że osoby
o podobnych dochodach płacą mniejsze podatki, w ich ocenie brak było
sprawiedliwości poziomej. Jeszcze gorsze wyniki wychodziły w przypadku sprawiedliwości pionowej: we wszystkich krajach oceniano, że
najbogatsi płacą za małe podatki. Zdumiewające wyniki dały badania
akceptacji dla progresji. Gdy zadawano pytania abstrakcyjne, 76% badanych oceniało skalę progresywną za bardziej sprawiedliwą od liniowej. Gdy zadawano pytania operując konkretnymi kwotami, najczęściej
wybierana była skala liniowa, skalę progresywną wybrało 12% badanych,
niektó re osoby wybrały nawet skalę regresywną274. Oczywiście osoby
o najwyższych dochodach uważają silny wzrost progresji za niesprawiedliwy i krzywdzący, wzrasta ich opó r przed płaceniem podatkó w275.
Ocena sprawiedliwości wymiany oraz sprawiedliwości w relacji
do innych obywateli dodatkowo jest komplikowana przez potró jną perspektywę podatnika: własną (dotyczy tylko i wyłącznie jego sytuacji),
grupy (to rozszerzony poziom indywidualny dotyczący osó b, z któ rymi
pozostaje w relacjach osobistych czy zawodowych), oraz z poziomu
społecznego (indywidualna ocena rozwiązań ustrojowych). Podatnicy
znajdujący się na jednym biegunie będą utrzymywać, że wprawdzie
273
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Ciekawe zjawisko zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych po dużej reformie podatkowej prezydenta Reagana. W pierwszym okresie w ocenie społecznej podatki stały się bardziej sprawiedliwe. Opinia ta długo się nie utrzymała,
po kilku latach system oceniano tak samo surowo jak przed reformą. Por. M. Niesiobędzka, Podatki, w: Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004, s. 508.
Por. tamże, s. 511.
Por. M. Sosnowski, Realizacja zasady sprawiedliwego opodatkowania
w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, „ﬁnanse Publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2012, nr 247, s. 350.
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zgadzają się z postulatem podatkó w progresywnych (wymiar społeczny),
ale akurat oni powinni płacić mniejsze podatki (wymiar osobisty).
Z drugiej strony znajdą się podatnicy, któ rzy będą uważali, że system
podatkowy w pań stwie jest bardzo niesprawiedliwy (wymiar społeczny), ale akurat ich ta niesprawiedliwość tak bardzo nie dotyka. Podobnie wygląda ocena działalności organó w podatkowych: „ja wprawdzie
nie doświadczyłem niczego złego (wymiar indywidualny), ale moi znajomi mieli poważne trudności (wymiar grupy)”.
Powyższe analizy dotyczyły przede wszystkim osó b indywidualnych. Obecnie problem uchylania się od opodatkowania dotyczy
przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z tego, że indywidualni podatnicy mają stosunkowo niewielkie
możliwości unikania podatkó w, ró wnież znaczenie podatku dochodowego dla budżetu pań stwa jest o wiele mniejsze niż podatkó w odprowadzanych przez podmioty gospodarcze. W przypadku ﬁrm najistotniejszym motywem działania jest maksymalizacja bogactwa, a ze strony
udziałowcó w presja na wynik ﬁnansowy jest tak silna, że każda duża
ﬁrma posiada wyspecjalizowanych prawnikó w czuwających nad procesem optymalizacji podatkowej276. Ponadto można zauważyć, że wielu
zgadza się ze zdaniem, że „omijanie przepisó w prawa i norm społecznych dla dobra ﬁrmy jest nie tylko dozwolone, ale i konieczne. Etyka to
luksus, na któ ry może sobie pozwolić ustabilizowana ﬁrma albo społeczeń stwo, w któ rym zasady fair play są powszechnie akceptowane”277.
Osoby zarządzające ﬁrmami chętnie podejmują tego typu działania, ponieważ potencjalna odpowiedzialność ma charakter zbiorowy i dotyczy osoby prawnej. W praktyce odpowiedzialność indywidualnych osó b
podejmujących decyzje jest bardzo ograniczona.
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Na przykład portugalski koncern Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów
Biedronka, pomimo wielkiego oburzenia społecznego, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe, przeniósł swoją siedzibę do Holandii. Por. Portugalia:
właściciel Biedronki ucieka do Holandii, http://www.forbes.pl/artykuly/
sekcje/Wydarzenia/portugalia--wlasciciel-biedronki-ucieka-doholandii,22982,1, wydruk z dnia 18.10.2016.
A. Krajewska, Dlaczego jesteśmy uczciwi, choć to nieopłacalne?, „Studencki
Przegląd Ekonomiczno-Społeczny”, 2007, nr 3/4, s. 42.
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Obok czynnikó w ekonomicznych, czyli korzyści materialnych,
oraz proceduralnych związanych z postrzeganiem działań pań stwa, na
postawę obywateli wobec obowiązku podatkowego wpływ mają wewnętrzne przekonania, coś co ogó lnie można nazwać sferą wartości.
Jest ona dla psychologó w społecznych najtrudniejszym do uchwycenia,
lecz bardzo istotnym. Bez niego nie da się wytłumaczyć chociażby tego,
dlaczego znaczna grupa obywateli, pomimo niewielkiego ryzyka kary
i znacznym potencjale korzyści, nie jest zainteresowana działaniami
nielegalnymi. Oczywistym wytłumaczeniem jest wewnętrzne przywiązanie do wartości wyższych, ważniejszych niż zysk ﬁnansowy. Takie
ujęcie tematu jest wyraźnie widoczne w modelu podejmowania decyzji
podatkowych278. Punktem wyjścia są wyznawane wartości, poglądy polityczne, postrzegana rola pań stwa itp., któ re tworzą mentalność podatkową. Przez pryzmat tych wartości oceniane są działania władzy, organó w skarbowych, innych obywateli – wynikiem dokonanej oceny jest
stopień poczucia sprawiedliwości wymiany, poziomej i pionowej oraz
proceduralnej. W ten sposó b powstaje w człowieku moralność podatkowa, czyli gotowość do zapłacenia lub chęć uchylenia się od podatku.
Ostatnim krokiem jest subiektywne poczucie ciężaru podatkowego lub
potencjalnej korzyści, skutkującym konkretną decyzją. Nietrudno zauważyć, że osoby z mocno ugruntowaną moralnością podatkową musiałyby bardzo mocno odczuć ciężar podatku, aby wejść na drogę działań nielegalnych. Odwrotnie jest w przypadku osó b o niskiej moralności, któ re są bardziej skłonne do działania pod wpływem bodźcó w
ﬁnansowych.
Moralność podatkowa kształtuje się pod wpływem ró żnych
czynnikó w. Badacze zauważają, że „prowadzona przez pań stwo polityka zwiększania dyscypliny podatkowej, opierająca się wyłącznie na
czynnikach ekonomicznych, ma wpływ nie tylko na opłacalność uchylania się, ale także kształtuje poglądy podatnikó w na temat podatkó w, ich
postrzeganie siebie w roli obywateli, na ich poczucie zobowiązania wobec pań stwa, tym samym istotnie kształtuje mentalność i moralność
278

Por. P. Hofmann, Steuermoral. Eine wirtschaftspsychologische Analyse,
Hamburg 2010, s. 18.
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podatkową”279. Dostosowanie działania organó w skarbowych, prowadzonej przez nie polityki kontrolnej czy informacyjnej do moralności
podatkowej, może zwiększyć skuteczność dyscypliny podatkowej, zarazem nie wolno zapominać o „sprzężeniu zwrotnym”, czyli że działanie
administracji w znacznym stopniu może przyczynić się do negatywnego postrzegania obowiązku przez obywateli.
Postawa podatnikó w zależy także od idei, któ rymi w sposó b
mniej lub bardziej świadomy kierują się w życiu. Płaceniu podatkó w
oczywiście bardziej sprzyjają te, któ re wzmacniają poczucie obywatelskiego obowiązku, osłabia moralność brak identyﬁkacji z pań stwem.
Daje się także zauważyć przekonanie, że łamanie norm w życiu publicznym jest mniej naganne niż w życiu prywatnym, a „dla znacznej części
obywateli świadomość podatkowa jest mniej rygorystyczna od świadomości moralnej; okradanie ﬁskusa nie jest dla nich kradzieżą”280. Pamiętać
należy, że tak rozumiane wartości mogą wzmacniać gotowość do płacenia podatkó w, lecz istnieją także idee, któ re sprawiają, że podatnik nie
akceptuje panującego ustroju, doktryny gospodarczej i społecznej, ma
inne przekonania co do sposobó w wydawania środkó w publicznych281.
Ważną rolę w kształtowaniu systemu wartości ma religia. Potwierdzają to badania empiryczne, że osoby bardziej religijne mają
mniejszą skłonność do uchylania się od opodatkowania282, a „argumenty o charakterze moralnym przekonują głó wnie osoby, dla któ rych wymiar moralny ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji i któ re
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M. Niesiobędzka, Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru
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ponadto znajdują się na wyższym poziomie rozwoju moralnego” 283.
Choć „problemem jest (...) skala akceptacji wpływu i ingerencji religii
i Kościoła na te sfery moralności ludzi, jak i ustalenie odsetka tych, któ rzy bezgranicznie i w pełni stosują się do wskazań i zaleceń Kościoła
dotyczących moralności, jak i odsetka osó b kontestujących w ró żnym
stopniu wpływ Kościoła i jego doktryny religijno-etycznej na własną
moralność”284, kolejnym punktem rozważań powinno być poznanie nauczanie Kościoła na temat podatkó w i jego rozwó j przez wieki.
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M. Niesiobędzka, Jak wzmocnić…, dz. cyt., s. 448.
J. Baniak, Moralność religijna jako przedmiot badań socjologicznych,
„Przegląd Religioznawczy”, 2014, nr 2(252), s. 43.
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Rozdział III
Chrześcijańskie podstawy
moralności podatkowej

Podatki, będące częścią systemu społecznego i gospodarczego,
podlegają ocenie moralnej. W nauczaniu Kościoła piętnowane są postawy niemoralne ze strony sprawujących władzę oraz poborcó w podatkowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu podatkowe.
Oceniane są ró wnież postawy podatnikó w poprzez odniesienie do wartości regulujących życie społeczene, przede wszystkim troski o dobro
wspó lne, posłuszeń stwo władzy pań stwowej, poszanowanie godności
człowieka oraz własności prywatnej. W paragraﬁe 1. przywołane są
liczne wzmianki ze Starego Testamentu, omó wiona jest postawa Jezusa
wobec podatkó w oraz nauka św. Pawła dotycząca posłuszeń stwa władzy. Następnie zebrane są świadectwa Ojcó w Kościoła z okresu prześladowań , a także z czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego i umacniania się
młodego chrześcijań stwa (par. 2). W średniowieczu na szczegó lną uwagę zasługuje myśl teologiczna scholastykó w oraz konflikt między papiestwem a cesarzem, któ ry wpływał także na rozumienie obowiązkó w
społecznych (par. 3). W paragraﬁe 4. zebrane jest wspó łczesne nauczanie
społeczne Kościoła o podatkach, zawarte przede wszystkim w oﬁcjalnych
dokumentach. Przywołane zostały także niektó re wypowiedzi o obowiązkach społecznych, któ re ró wnież odnoszą się do tego zagadnienia.
Z punktu widzenia całej pracy niezmiernie istotny jest paragraf 5.
Na podstawie przywołanego nauczania Kościoła została podjęta w nim
pró ba zdeﬁniowania natury obowiązku podatkowego i jego obowiązywalności w sumieniu.
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1. Biblijna nauka o podatku
Problematyka podatkowa wielokrotnie pojawia się na kartach
Pisma Świętego. Zazwyczaj nie jest głó wnym obszarem zainteresowania autoró w biblijnych, informacje przekazywane są w sposó b poboczny jedynie jako tło społeczne. Wyjątkiem od tej reguły są dwa fragmenty z Ewangelii (moneta cezara oraz podatek na świątynię), kiedy to Jezus został wprost zapytany o kwestie podatkowe. Podczas interpretacji
należy uwzględnić kontekst, w jakim się znajdują, znaczenie nadane
przez autora, pamiętać o czasie ich spisania oraz wynikających z tego
niezamierzonych reinterpretacjach.
W poszukiwaniu pierwszych biblijnych wzmianek dotyczących
opodatkowania należy spojrzeć na tajemnicze spotkanie Abrahama
z kró lem Szalemu Melchizedekiem (por. Rdz 14,17–20). Abraham, ze
względu na posiadaną przez Melchizedeka godność „kapłana Boga Najwyższego”, złożył mu oﬁarę w wysokości dziesiątej części posiadanego
przez siebie majątku. Skojarzenie z dziesięciną, najbardziej znaną formą opodatkowania w Izraelu, nie jest przypadkowe. Jak przystało na
ojca Narodu Wybranego, postępowanie Abrahama, także w wymiarze
moralności podatkowej, służyło Izraelitom za wzó r do naśladowania.
Ró wnież Jakub złożył Bogu przysięgę, w któ rej zobowiązał się do złożenia dziesięciny w podziękowaniu za otrzymane błogosławień stwo
(por. Rdz 28,20–22).
Patriarcha Jó zef przyczynił się z kolei do opodatkowania Egipcjan (por. Rdz 47,23–25). W czasie klęski głodu, dzięki zgromadzonym
wcześniej zapasom, odkupił od prywatnych właścicieli pola. Oddał je
potem w dzierżawę, w zamian za piątą część plonó w. Autor księgi podkreślił, że „Rozporządzenie, któ re wydał Jó zef w sprawie roli w Egipcie,
obowiązuje po dzień dzisiejszy”. Nie ma tu mowy o zwykłym czynszu
dzierżawnym, lecz raczej o wykorzystaniu dogodnej sytuacji do wprowadzenia klasycznej formy opodatkowania. Pozwala to na stwierdzenie, że
podatki często pojawiają się „spontanicznie”, jako reakcja na określone
zjawiska gospodarcze i społeczne.
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Pierwszym podatkiem, któ ry spotykamy na kartach Pisma
Świętego, było pogłó wne składane podczas spisu ludności, gdy Izraelici
wyszli już z Egiptu i w planach mieli budowę Przybytku. „Tak powiedział Pan do Mojżesza: «Gdy będziesz liczyć Izraelitó w, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na
nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi: pó ł sykla, według
wagi przybytku, czyli dwadzieścia ger za jeden sykl; pó ł sykla na oﬁarę
Panu. Każdy podległy spisowi z synó w Izraela, mający dwadzieścia
i więcej lat, złoży tę oﬁarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi
nie będzie zmniejszał wagi pó ł sykla, aby złożyć oﬁarę Panu na przebłaganie za swe życie” (Wj 30,11–15). Należność uiściło 603550 mężczyzn
– wolnych obywateli powyżej 20. roku życia. Mojżesz wezwał także lud
do ochoczego złożenia dobrowolnej oﬁary i przyniesienia na budowę
Przybytku złota, srebra, brązu, kamieni szlachetnych oraz materiałó w
ozdobnych i skó r (por. Wj 35,4–9.22–29). W sumie zebrano łącznie
29 talentó w i 730 sykló w złota, oraz 100 talentó w i 1775 sykló w srebra
(por. Wj 38,24n)285. Podatek ten funkcjonował w świadomości Żydó w
jako podatek świątynny, któ ry musiał płacić każdy mężczyzna od dwudziestu roku życia. „Dawida spotkała kara, gdyż podczas spisu ludności
nie zarządził zbió rki oﬁar dla Boga. Jeśli zatem ktoś płaci podatek
świątynny, to z całą pewnością może się w zamian spodziewać Bożego
miłosierdzia i błogosławień stwa. Po drugie, jest to podatek ustanowiony przez samego Mojżesza – ojca izraelskiego prawodawstwa. Osoba
Mojżesza podnosi jego rangę i umieszcza u samego początku Tory”286.
Temat podatkó w pojawia się na dobre w momencie zmiany
sposobu życia z nomadycznego na osiadły. U początku pań stwowości
Izraelitó w występuje prorok Samuel, przestrzegając, że powołanie kró la będzie wiązało się z obowiązkami utrzymania jego dworu (por. 1 Sm
285

286

Józef Flawiusz mówi tylko o obowiązkowym podatku podczas spisu. Por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 1, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 1993, Księga trzecia VIII.2, nr 194–196, s. 190. Być może redaktor
Księgi Wyjścia (należący do tradycji kapłańskiej), opisując dobrowolną zbiórkę, podczas której Izraelici ochoczo przynoszą wszystkie posiadane przez siebie dobra, ma na uwadze cel dydaktyczny.
Z. Żywica, Historia i wartość biblijnego podatku świątynnego, „Ełckie Studia Teologiczne”, 2001, s. 353.
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8,10–18). Brakuje informacji, jak wyglądało to za pierwszego kró la –
Saula. Nie ma także zapisó w, któ re mó wiłyby o podatkach za kró la Dawida. Utrzymywał się on między innymi z dochodó w kró lewskich posiadłości (por. 1 Krn 27,25–31), licznych podbojó w, daró w oraz z ceł
przewozowych, któ re były powszechnie stosowane w całym regionie.
Pierwsza wzmianka o stałych dochodach kró la pochodzi dopiero z czasó w Salomona (por. 1 Krl 10,14). Należy zauważyć, że w czasach kró lestwa nie było rozró żnienia między skarbem pań stwa a prywatnym majątkiem kró la. Kró l ponosił wydatki związane z funkcjonowaniem pań stwa, a jednocześnie w nieograniczony sposó b korzystał z wpływó w287.
Relacje między stanem kapłań skim a kró lem ró żnie się kształtowały
w historii, poza okresami rozdziału, były także czasy wspó łpracy.
W czasach machabejskich „nawet sam Seleukos, kró l Azji, z własnych
dochodó w pokrywał wszystkie wydatki, któ rych wymagało składanie
oﬁar” (2 Mch 3,3). W liście Demetriusza do Jonatana Hasmonejczyka
zawarta jest gwarancja zapłacenia dużej sumy pieniędzy na potrzeby
świątyni oraz gwarancja zwrotu wszystkich pieniędzy nie zapłaconych
przez urzędnikó w w poprzednich latach (por. 1 Mch 10,39–45). Teksty
te są zgodne z powszechną praktyką podziału funduszy na utrzymanie
świątyni przez kró ló w prowincji greckich288.
Władcą, któ ry wprowadził system podatkowy w Izraelu, był Salomon (por. 1 Krl 4,7). Ustanowił daninę w naturze, któ ra miała służyć
utrzymaniu i wyżywieniu dworu kró lewskiego. Mianował też pierwszych dwunastu urzędnikó w skarbowych, każdy z nich miał dostarczać
żywność na dwó r kró lewski przez jeden miesiąc w roku289. Roboam syn
Salomona bardzo zwiększył obciążenia podatkowe, co według Pisma
Ś więtego stało się przyczyną rozbicia Izraela na dwa kró lestwa (por.
1 Krl 12,1–20)290.
287
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Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu. Tom I i II, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2004, s. 152.
Por. tamże, s. 348.
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 dochodó w panującego były dary przynoszone przez
obcych kró ló w i innych gości. Kró l Dawid otrzymał złoto, srebro i brąz
od kró la Chamat (por. 2 Sm 8,10). Wszyscy kró lowie ziemi chcieli zobaczyć się z Salomonem i każdy coś oﬁarował (por. 1 Krl 10,24n), największy podarunek sprawiła kró lowa Saba (por. 1 Krl 10,2.10). Te zwyczajowe prezenty nie przynosiły wielkiego zysku, ponieważ w przypadku rewizyty należało się odwdzięczyć (por. 1 Krl 10,13). Zapewne większy
pożytek był z daró w, któ rych nie trzeba było odwzajemniać. Takie upominki przynosili wszyscy, któ rzy chcieli zobaczyć się z kró lem. Dawid
złożył Saulowi podarunek, któ rym było pięć chlebó w, bukłak wina i koziołek (por. 1 Sm 16,20). Jednak dar, któ ry złożył Naaman, trędowaty
sługa kró la Aramu, był już iście kró lewski (por. 2 Krl 5,5).
Bardzo ważnym obszarem aktywności pań stwa była obronność. Pismo Święte wielokrotnie ukazuje Izraela walczącego, miało to
bezpośredni wpływ na sytuację ﬁnansową i system podatkowy. W czasach sukcesó w militarnych, jak np. za kró la Dawida, źró dłem dochodó w
były łupy wojenne oraz niewolnicza praca jeń có w. Podbite ludy były
także zobowiązane do uiszczania regularnej daniny (por. 2 Sm 8,2.6).
Zanim Mesza, kró l Moabu, uwolnił się spod panowania izraelskiego,
miał według Księgi Kró lewskiej zapłacić kontrybucję w olbrzymiej liczbie 100000 jagniąt i wełny z tyluż baranó w (por. 2 Krl 3,4). Filistyni
płacili trybut Jozafatowi, a Arabowie przynieśli mu w daninie czy jako
podarunek 7700 baranó w i tyle samo kozłó w (por. 2 Krn 17,11).
W pó źniejszym okresie losy się odwró ciły i to Izraelici zmuszeni byli do kupowania pokoju u innych narodó w. Kró l Menachem zmuszony został do zapłacenia kró lowi asyryjskiemu Pulowi 1000 talentó w
srebra, „uzyskał te pieniądze od Izraelitó w, od wszystkich ludzi zamożnych; po pięćdziesiąt sykló w od głowy” (2 Krl 15,20)291. Kró l Ezechiasz
złożył daninę kró lowi Asyryjskiemu Senncherybowi w wysokości
300 talentó w złota i 300 talentó w srebra ze skarbca kró lewskiego
290
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Por. T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004, s. 264.
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 świątynnego (por. 2 Krl 18,14). Potem podobne kontrybucje pobrał od
Izraelitó w także Egipt w wysokości 100 talentó w złota i 100 talentó w
srebra (por. 2 Krl 23,33). Wtedy to kró l Jojakim musiał zastosować dodatkowe opodatkowanie: „Na ludności kraju, stosownie do możności
każdego, wymó gł daninę srebra i złota, by ją przekazać faraonowi
Neko” (2 Krl 23,35). Jó zef Flawiusz w „Dawnych dziejach Izraela” wspomina także inne daniny, ze względu na sposó b pozyskania pieniędzy na
uwagę zasługuje haracz, któ ry złożył arcykapłan Hirkan kró lowi Antiochowi VII, aby uwolnić miasto od oblężenia: „A ponieważ nie miał żadnych innych zasobó w, otworzył jedną z komnat grobowca Dawidowego
i wynió sł stamtąd trzy tysiące talentó w”292.
Z tematyką podatkową łączy się także obciążenie ludności
w postaci pracy przymusowej. Była ona rozpowszechniona na całym
Bliskim Wschodzie. Dotyczyła jeń có w wojennych, któ rzy stawali się
niewolnikami, przestępcó w w ramach kary oraz obcych ludó w, poddanych innemu narodowi. Taki los spotkał Izraelitó w w Egipcie (por.
Wj 1,11–14; 5,4–19). W Izraelu za czasó w Dawida to Ammonici pracowali przy budowie świątyni, fortyﬁkacji miasta (por. 2 Sm 12,31). Za
kró la Salomona wszyscy z podbitych ludó w, któ rzy ocaleli od klątwy,
zostali wzięci do prac przymusowych (por. 1 Krl 9,20–22). Było ich
30000, nad ich pracą czuwało 550 wyższych urzędnikó w oraz
3300 nadzorcó w niższej rangi (por. 1 Krl 5,27.30). Salomon miał także
70000 tragarzy i 80000 kamieniarzy. Z opisu biblijnego wynika, że nie
byli oni robotnikami przymusowymi, choć ich status pozostaje niejasny.
Roland de Vaux uważa, że właśnie ten ciężar pobudził Jeroboama do
buntu, a w dalszej konsekwencji podziału kró lestwa293. Pó źniej roboty
przymusowe były stosowane sporadycznie, na przykład za kró la Asy
fortyﬁkowano miasta Geba i Mispa (por. 1 Krl 15,22). Jeremiasz zarzucał Jojakimowi, że budował swó j pałac, nie płacąc robotnikom za pracę
(por. Jr 22,13). W powszechnym odczuciu roboty te były traktowane
jako wymuszone, „to też tłumaczy, dlaczego redaktorzy Ksiąg Kró lewskich i Kronik wzbraniali się przed myślą, że Salomon powoływał do robót
292
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Tamże, Księga siódma XV.3, nr 393, s. 362.
Por. R. de Vaux, Instytucje..., dz. cyt., s. 155.
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przymusowych wolnych Izraelitó w”294. Za czasó w Nehemiasza mury Jerozolimy były odbudowywane dzięki pracy ochotnikó w, pisarz nie
omieszkał zaznaczyć, że możni Tekoa odmó 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 bó stwu i osobom sprawującym kult295. Forma ta jest ró wnież zauważalna u Żydó w
(por. 1 Mch 3,49), nieraz była związana ze złożonym ślubem. W czasach
patriarchó w była oﬁarą dobrowolną – Abraham oddał kapłanowi Melchizedekowi dziesięcinę z łupu w zamian za błogosławień stwo (por. Rdz
14,20). Księga Kapłań ska przypomina Izraelitom, że dziesiąta część wszystkich płodów ziemi (por. Kpł 27,30) jest poświęcona Panu. Być może do
kró la należał ró wnież pierwszy pokos siana (tzw. sianokosy kró lewskie), o któ rym wspomina prorok Amos (por. Am 7,1)296. Podobnie było
ze zwierzętami, choć tu zauważyć można ślady pierwszych „optymalizacji podatkowych”. Redaktor księgi przestrzega: „Nie będziesz rozró żniać, co jest dobre, a co marne, nie będziesz robić żadnej zamiany”
(Kpł 27,33), aby zapobiec chęci oddawania na podatek zwierzęcia
o najmniejszej wartości.
Głó wnym celem dziesięciny było utrzymanie Lewitó w, któ rzy
nie otrzymali ziemi jak inne pokolenia (por. Pwt 10,9). Było to także podyktowane ich trudną sytuacją, gdy kult został scentralizowany wokó ł
świątyni i w tej grupie społecznej – mó wiąc wspó łczesnym językiem –
wzrosło bezrobocie297. Ró wnież lewici z otrzymanych dó br musieli
składać dziesięcinę na rzecz kapłanó w (por. Lb 18,25–32).
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295

296

297

Tamże, s. 156.
Por. W. Rakocy, ﬁnanse i prace publiczne, w: Życie społeczne w Biblii, red.
G. Witaszek, Lublin 1997, s. 128.
Było to zbieżne z ugaryckim prawem do wypasu. Por. R. de Vaux, Instytucje..., dz. cyt., s. 154.
Por. W. Rakocy, ﬁnanse..., dz. cyt., s. 130.
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Drugą funkcją dziesięciny było utrzymanie najuboższych
warstw społecznych, czyli sierot, wdó w i przybyszó w. Księga Powtó rzonego Prawa wspomina, choć w sposó b niezbyt jasny, że 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 zauważyć, że starożytne podatki związane były z wysokością uzyskanych plonó w, a nie uprawianym areałem.
Sprawiało to więcej problemó w przy szacowaniu wysokości zbioró w,
lecz szanowało zdolność płatniczą podatnika, któ ry dzielił się z pań stwem faktycznie posiadanymi dobrami.
Badając zagadnienie charakteru dziesięciny, należy zauważyć
świadectwa biblijne i pozabiblijne, któ re wskazują, że nie zawsze miała
charakter sakralny, lecz była jednym z dochodó w panującego. Już Samuel przestrzega Izraelitó w, że wybrany przez nich kró l nałoży dziesięcinę (por. 1 Sm 8,15.17). Ponadto Biblia opisuje możliwość zwalniania
niektó rych poddanych z płacenia daniny (por. 1 Sm 17,25), a także
przekazania podatku podwładnym. Tego rodzaju korzyści majątkowe
były jednym z podstawowych sposobó w kupowania przez władcó w poparcia poddanych z głó wnych warstw społecznych. W okresie najazdó w
stosowane były przez okupantó w jako zachęta do kolaboracji. Kró lowie
dynastii Seleuckiej w Syrii traktowali dziesięcinę jako jeden ze swoich
podatkó w, obok ceł, podatkó w od soli i podatku koronnego (por. 1 Mch
10,31; 11,35). Trudność w ustaleniu charakteru dziesięciny wynikała
z tego, że w czasach monarchii nie było wyraźnego podziału między
skarbem kró lewskim a skarbem świątynnym. Majątkiem świątyni rozporządzał kró l, choć nie wiadomo, czy był to stały zarząd, czy też kró l
korzystał z tego majątku w sytuacjach nadzwyczajnych (por.
1 Krl 15,18–19; 2 Krl 16,8). Zależność między kró lem a świątynią wynikała zapewne z tego, że kró l ją budował oraz wyposażał (por. 1 Krl 7,51).
Relacja ta nabiera innego wymiaru w świetle Księgi Ezechiela: prorok
kreśli wizję pań stwa teokratycznego, w któ rym lud będzie składał daninę na ręce kró la, a on jako jego przedstawiciel weźmie na siebie obowiązek składania oﬁar i całopaleń w świątyni (por. Ez 45,17).
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Dziesięcina ściśle sakralnego charakteru nabrała dopiero po
powrocie z niewoli babiloń skiej. Wtedy to lud zobowiązał się płacić na
utrzymanie świątyni jedną trzecią sykla rocznie, pierwociny z pó l
i trzó d, dziesięcinę z ziemi i pewną ilość drewna według kolejności
ustalonej w losowaniu (por. Ne 10,33–40). Autor księgi wspomniał także o tym, że „ustanowiono mężó w nadzorujących składy na zapasy:
święte dary pierwocin, dziesięciny” (Ne 12,44). Urzędnicy ci nie wywiązywali się właściwie z obowiązkó w, Nehemiasz musiał ich zganić
i zwolnić. Ustanowił nowy zarząd, w któ rego skład wchodził kapłan
Szelemiasz, pisarze Sadok i Pedajasz spośró d lewitó w, „oni bowiem
uchodzili za uczciwych” (Ne 13,13). Po niewoli ustanowiono też podatek
świątynny, któ ry był nałożony na Żydó w w diasporze, co przyczyniło się
do zgromadzenia z czasem znacznych środkó w298.
Bardzo ważną sprawą z punktu widzenia podatnikó w był sposó b pobierania należności. Z wcześniejszych okresów historii Izraela są tylko nieliczne wzmianki o urzędnikach, któ rzy byli za to odpowiedzialni
(por. 1 Krl 5,7). Po zdobyciu Judei przez Babiloń czykó w opłaty były pobierane bezpośrednio przez ciemiężycieli. Pod panowaniem perskim
nastąpiła zmiana: podatki pobierał rządca prowincji i to on przekazywał je do kró lewskiego skarbca. Rozwinięty system podatkowy był już
za kró la asyryjskiego Artakserksesa (podatek, danina, cło). Zarządca
Rechum pytał się kró la, co ma zrobić z Izraelitami, któ rzy odbudowują
Jerozolimę. Uważał, że gdy tego dokonają, nie będą chcieli płacić należności (por. Ezd 4,8–16). Z postawą najeźdźcó w korespondują słowa
z Księgi Przysłó w: „Kró l pań stwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je
ten, kto podatkami uciska” (Prz 29,4).
Pod panowaniem egipskim rozwinięty był system dzierżawy
w pobieraniu podatkó w. Jó zef Flawiusz opisał historię Jó zefa, siostrzeń ca arcykapłana Oniasza, któ ry zdobył zaufanie kró la Ptolemeusza V Epifanesa. Udał się do Aleksandrii, tam bowiem z Syrii i Fenicji udawali się
„wszyscy najznakomitsi mężowie i dostojnicy, aby zakupić prawo zbierania podatkó w, któ re co roku kró l sprzedawał możnym z każdego mia298

J. Wiemeyer, Podatki jako problem etyczno-społeczny, tłum. St. Fel, w: Katolicka nauka społeczna, red. St. Fel, J. Kupny, Katowice 2003, s. 185.
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sta”299. Jó zef oskarżył swoich konkurentó w, że dali za niską cenę za podatki (8000 talentó w za Celesyrię, Fenicję, Judeę oraz Syrię), zaproponował dwukrotnie większą. Przetarg wygrał i z oddziałem 2000 żołnierzy rozpoczął w miastach zbieranie danin, wobec opornych wykazując
się bezwzględnością. Historyk zauważył, że Jó zef zgromadził wiele pieniędzy, a osiągniętym zyskiem utrwalił swoją potęgę. Wydaje o nim jednak pozytywną opinię, ponieważ „on to, przez dwadzieścia dwa lata zarządzając podatkami zbieranymi z Syrii, Fenicji i Samarii, podźwignął lud
judejski z nędzy i słabości, ku drodze do wspanialszego życia”300. Zastosował tym samym swoistego rodzaju redystrybucję, sprzyjając Judei kosztem innych prowincji oddanych mu w zarząd.
Duże zmiany w systemie podatkowym nastąpiły wtedy, gdy Palestyna przeszła pod panowanie rzymskie. Juliusz Cezar uporządkował
sprawę podatkó w. Ustanowiony zarządcą Hirkan, arcykapłan i etnarcha
żydowski, miał co roku pobierać podatki „z ziemi, portu i za wywó z”.
Izraelici mieli oddawać jako daninę co drugi rok czwartą część zbioró w,
któ ra w Sydonie miała być przekazywana Rzymianom. Ponadto mieli
płacić Hirkanowi dziesięcinę według zwyczaju przodkó w. W roku szabatowym nie płacili podatkó w, dlatego że nie uprawiali ziemi. Cezar ponadto zabronił urzędnikom nakładania obciążeń innych niż te przez
niego wymienione301.
Władcą, któ ry miał znaczny wpływ na dzieje Izraela, był panujący już za życia Jezusa Chrystusa Herod Wielki. Przeszedł do historii
jako despota bezwzględny wobec poddanych: z błahych przyczyn zabijał obywateli, nie oszczędzając przy tym członkó w swojej najbliższej rodziny, konﬁskował ich majątki. W podobny sposó b funkcjonował jego
aparat skarbowy: „Pomimo że ściągał roczne daniny (...), to jeszcze mu-

299

300
301

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 1, dz. cyt., Księga dwunasta IV.3,
nr 169, s. 533.
Tamże, Księga dwunasta III.10, nr 224, s. 537.
Por. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. 2, Księga czternasta X.6,
nr 202–205, s. 632–633.
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sieli dawać bogate podarki jemu samemu, jego krewnym i przyjaciołom, jako też sługom, któ rzy byli poborcami podatkó w”302.
Po śmierci Heroda, gdy o władzę w Judei ubiegał się Archelaos,
lud domagał się między innymi obniżenia rocznych danin, oraz „zniesienia nałożonego na kupujących i sprzedających podatku, któ ry ściągany był z wielką surowością”303. Czas ubiegania się pretendentó w
o urząd był jedynym czasem, kiedy można było zabiegać o zmniejszenie
obciążeń . W innych przypadkach starania te nie miały szansy powodzenia, a czasem przynosiły tragiczne skutki. Jó zef Flawiusz opisuje, jak
dotknięty obłędem cesarz Gajusz (Kaligula) rozprawił się w Rzymie
z ludem, któ ry podczas wyścigó w konnych zaczął się dopominać obniżenia podatkó w. Wydał rozkaz wyłapania prowodyró w i przykładnego
ukarania, „widząc to lud uspokoił się i przestał krzyczeć, przekonując
się naocznie, że prośba o takie ustępstwa prowadziła do natychmiastowej utraty życia”304.
Ważnymi osobami w funkcjonowaniu systemu podatkowego
byli ci, któ rzy zbierali daniny. Cieszyli się oni bardzo złą sławą, przede
wszystkim ze względu na swą chciwość i brutalność (sprzyjał temu system dzierżawy podatkó w). Są jednak świadectwa „dobrych poborcó w”,
Jó zef Flawiusz wspomina Cherę, któ ry litował się nad ludźmi, odkładał
im terminy zapłaty. Niestety takie postępowanie rozgniewało cesarza,
któ ry zarzucił mu „zbyt wielką miękkość i powolność w ściąganiu należności”305.
W Nowym Testamencie temat podatkó w pojawia się kilkakrotnie. Pierwsze, pośrednie odniesienie dotyczy narodzenia Jezusa. Z powodu zarządzonego przez cesarza Oktawiana Augusta spisu ludności,
przeprowadzanego w celach podatkowych, Maryja i Jó zef udali się z Nazaretu do Betlejem. Ewangelista Łukasz odwołuje się do tego wydarzenia dla określenia ram czasowych narodzin Zbawiciela, wskazując zarazem, że dzięki temu wypełniło się proroctwo z Księgi Micheasza o po302
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Tamże, Księga siedemnasta XI.2, nr 608, s. 768.
Tamże, Księga siedemnasta VIII.4, nr 205, s. 759.
Tamże, Księga dziewiętnasta I.4, nr 26, s. 823.
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 posiadłości ziemskie oraz
ludność. W przypadku podatkó w osobistych procedura była przeprowadzana w miejscu zamieszkania, stawić się osobiście musieli właściciele posiadłości. To by wskazywało, że pochodzący z Betlejem Jó zef
miał tam jakieś udziały w majątku lub musiał osobiście wyjaśnić wątpliwości. W drugim etapie spisu ustalono wysokość podatkó w, co wywołało niezadowolenie społeczne i spowodowało wybuch powstania
Judasza Galilejczyka (por. Dz 5,37)306.
Na początku swojej działalności Jezus zdecydował się na zachowanie całkowicie zaskakujące, gdyż do grona apostołó w powołał celnika Mateusza (por. Mt 9,9–13; Mk 2,13–17; Łk 5,27–32). W komorze celnej, w miejscu swojej pracy usłyszał on słowa „Pó jdź za mną”. „Jezus
przez to powołanie ogłasza, że Mateusz nie jest grzesznikiem, a ludzie
jemu podobni nie są grzesznikami” 307. W kró lestwie Jezusa znalazło się
miejsce dla ludzi, któ rzy przez ó wczesny judaizm byli uważani za
grzesznych, a nawet nieczystych. Takie postawienie sprawy musiało
wywołać ostry konflikt z uważającymi się za wzó r pobożności faryzeuszami. Ewangeliście Łukaszowi kontrast między celnikami a faryzeuszami służy do uwypuklenia idei miłosierdzia. Pierwsi uważani za
grzesznikó w308, otwierają się na działanie Jezusa, a ci, uważani za sprawiedliwych, odrzucą ofertę zbawienia zaproponowaną przez Jezusa.
Mateusz konkluduje opis swego powołania słowami proroka Ozeasza:
„chcę raczej miłosierdzia niż oﬁary” (Oz 6,6). W przypowieści o modlitwie
(por. Łk 18,9–14) pokora świadomego swoich grzechó w celnika jest ukazana jako ta właściwa postawa prowadząca do usprawiedliwienia.
Podobny wydźwięk ma spotkanie Jezusa z Zacheuszem –
zwierzchnikiem celnikó w, bardzo bogatym człowiekiem (por. Łk 19,1–10).
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Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012, s. 87–89.
J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz celników na tle systemu ﬁnansowego Judei i Imperium Rzymskiego, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, 2007, nr 2(11), s. 72.
Określenia „celnicy i grzesznicy” występują właściwie synonimicznie. Por.
tamże, s. 74.

131

Historię tę przytacza tylko ewangelista Łukasz i tylko on podaje, że celnicy już w czasie działalności Jana Chrzciciela wyrażali swoje zainteresowanie nawró ceniem. Prorok skierował wtedy do nich konkretne
wezwanie: „Nie pobierajcie nic więcej ponadto, co wam wyznaczono”
(Łk 3,13). W przypadku Zacheusza nawró cenie, do któ rego wzywał Jan,
dokonało się w pełni po spotkaniu z Jezusem: postanawia oddać połowę majątku ubogim, a ponadto naprawić wyrządzone krzywdy: „jeśli
kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwó rnie” (Łk 19,8).
Na kartach Ewangelii jeden raz ukazany jest Jezusa płacący podatek, sytuację opisał tylko ewangelista Mateusz (por. Mt 17,24–27).
Chodziło o roczny podatek świątynny w wysokości pó ł sykla309 płacony
przez wszystkich dorosłych mężczyzn. Wprowadzony został przez Nehemiasza (por. Ne 10,32–33), ale łączony był z Prawem Mojżeszowym,
mó wiącym o podatku na sanktuarium (por. Wj 30,11–16). Traktowany
był jako danina dla Jahwe, był wykupem (lutron) za tego, któ ry go płacił. Za te pieniądze kupowało się oﬁary przynoszone Bogu na zadośćuczynienie za grzechy Izraela310. Płacony był przez wszystkich Żydó w,
nawet tych mieszkających w diasporze, był „jednym z kilku środkó w
utrzymania kontaktu z religijnym centrum judaizmu – świątynią
i udziału w praktykach kultowych, któ re symbolizowały ich relację do
Boga. Pó ł szekla było widzialnym znakiem ich narodowości oraz religijnej jedności i solidarności”311.
309
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Obok systemu monetarnego rzymskiego i pozostałościach po systemie greckim, funkcjonowały także monety żydowskie związane z religią: „Sykle świątynne 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, Rozważania 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 Teologiczne” 2000, tom IX, s. 27.
Por. R. Kempiak, «Prawo wolności» w Liście św. Jakuba Apostoła, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2008, nr 1, s. 26.
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Piotr, zapytany przez poborcó w, nie miał wątpliwości, że Jezus
płaci podatek świątynny. Zdarzenie to Jezus wykorzystał do ukazania
Piotrowi swej mesjań skiej tożsamości. „Czy na wczesnym etapie formacji mó gł Piotr znaleźć związek pomiędzy Jezusem a władcą, w tym
przypadku samym Jahwe, panem Świątyni, na potrzeby któ rej podatek
zbierano?”312. Jezus opierał argumentację na poró wnaniu z praktyką
„kró ló w ziemskich”, któ rzy nie nakładają danin na swoich własnych synó w. On, jako Syn Boży, nie powinien być płatnikiem podatku dla Ojca.
Nakazał jednak Piotrowi uregulować należność, kierując się inną motywacją: „żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia”. Z tego
stwierdzenia wynika, że niezapłacenie podatku, choć w tym kontekście dopuszczalne, stałoby się publicznym złem. Ostatecznie Jezus nie
zapłacił podatku „ze swojego”, ponieważ Bó g zatroszczył się o to, co
konieczne i niezbędne do wypełnienia zobowiązania, a epizod ze staterem w pyszczku ryby był tego dowodem 313. Sam cud „pokazuje w zastanawiający sposó b, że Bó g nie pobiera podatku od swego ludu, lecz
wprost przeciwnie, troszczy się o swó j lud, podobnie jak ojciec troszczy się o swoje dzieci. Sednem jest tutaj kontrast między wizją Boga
implikowaną przez podatek świątynny a wizją Boga implikowaną
przez cud. Fizyczna forma cudu, któ ra pozwala Piotrowi otrzymać monetę jakby z ręki Boga, jest bardzo istotna w tym punkcie. Bó g, zamiast
wymagać szekla od Piotra, daje mu go” 314. W ten sposó b Jezus ukazał
Piotrowi swoje Boże pochodzenie, najpierw zadając pytanie jakby czytał w myślach, a następnie zaskakując doświadczonego rybaka nadzwyczajnym połowem.
K. Mądel zwraca uwagę na społeczny sens perykopy o podatku
świątynnym. Jezus przenosi bowiem pytanie z płaszczyzny normatyw311
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Z. Żywica, „Wolność synów” w Mateuszowych logiach Jezusa, „Studia z Biblistyki”, 1994, tom 7, s. 44. Por. S. Bielecki, Tło polityczne, kulturowe i społeczne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świeckiej (Rz 13,1–10), „Collectanea Theologica”, 2000, nr 3, s. 45.
J. Gać, Jezus a pieniądze, „W drodze”, 1997, nr 6(286), s. 24.
Por. S. Cipriani, Postać Piotra w Nowym Testamencie, tłum. L. Balter,
„Communio”, 1991, nr 6(66), s. 26.
Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 105.
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nej na płaszczyznę relacji osó b: „kró ló w ziemskich”, „ich synó w” i „obcych”. Zobowiązanie jest więc konstytuowane relacją międzyosobową:
„Podstawowym dylematem moralnym wcale nie jest to, czy płaci się
podatek, czy nie – zdaje się mó wić Jezus – ale to, jaki jest stan naszych
osobowych i społecznych relacji, któ re wszystkim naszym powinnościom nadają sens, wartość i obowiązującą moc”315. W tym kontekście
zło ewentualnego zgorszenia nie leżałoby w złamaniu przepisu prawa,
ale w uderzeniu w dobro świątyni, tych, któ rzy sprawują nad nią pieczę
oraz „to trudne do zdeﬁniowania dobro, jakim jest ogó lny ład społeczny, harmonia osó b i działań podejmowanych wspólnie we wspó lnym
celu”316. Perykopa ta, choć krótka i przytaczana jedynie przez św. Mateusza,
leży więc u podstaw moralności obywatelskiej.
Drugim podatkiem o charakterze sakralnym była dziesięcina.
Dzięki niej utrzymywany był kult w świątyni, służyła utrzymaniu kapłanó w, naliczano ją od produktó w rolnych, żywego inwentarza, handlu,
a nawet wziętych łupó w (por. Pwt 14,22–28)317. Nie miała ona negatywnych konotacji, o czym świadczy postawa faryzeuszó w i uczonych w Piśmie, któ rzy uważając się za elitę religijną narodu, dawali dziesięcinę
od „mięty, kopru i kminku” (Mt 23,23). Ich nadgorliwość została przez
Jezusa wypomniana jako przejaw obłudy. O dochody z dziesięciny trwała ostra walka, „Arcykapłani stali się tak bezczelni i rozzuchwaleni, że
nie wstydzili się wysyłać swoich niewolnikó w na klepiska, aby zagrabić
kapłanom należną im dziesięcinę. Dochodziło nawet do tego, że ubodzy
kapłani umierali z głodu”318. Wyraźnie zaznaczała się konkurencja
dwó ch systemó w podatkowych: rzymskiego, któ ry był wsparty siłą militarną, oraz religijnego, dysponował jedynie siłą oddziaływania moralnego w oparciu o autorytet Prawa.
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K. Mądel, Etyka obywatelska, duchowość i podatki, „Pastores”, 2001,
nr 10(1), s. 35.
Tamże, s. 36.
Por. J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz…, dz. cyt., s. 66.
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 podatkó w, wydarzenie to opisane jest przez wszystkich synoptykó w (por. Mt 22,15–
22; Mk 12,13–17; Łk 20,20–26). Pytanie dotyczyło rzymskiego podatku
pogłó wnego (tributum capitis), któ ry stanowił część składową ogó lniejszego podatku nazywanego census319. Brak jest zgody co do wysokości
tego podatku. Wielu komentatoró w mó wi o denarze320, co wydaje się
być nieprawdopodobne. Denar był wynagrodzeniem za dzień pracy,
taki podatek w skali roku byłby śmiesznie niski. Nazwa „moneta podatkowa” nie oznacza, że uiszczało się tylko jedną taką monetę. M. Wojciechowski podaje, że był to podatek niezbyt wysoki, wynosił kilka denaró w321. Znając rzymski ﬁskalizm najbliższa prawdy będzie zapewne największa wartość: „Przypuszczalnie jego skala była zmienna i wynosiła
w przybliżeniu 10% rocznych dochodó w, czyli średnio około 30 denaró w. Dochody były zró żnicowane więc, być może, nie był to podatek zależny jedynie od dochodó w. To wyjaśniałoby, dlaczego biedni Żydzi narzekali na wysokie podatki. Roczna suma podatku stanowiła w przybliżeniu wartość 1 niewolnika. W razie niewywiązania się podatnika ze
zobowiązań był on sprzedawany jako niewolnik”322.
W interpretacji należy uwzględnić kontekst zaistniałej sytuacji,
ponieważ pytającymi byli kolaborujący z Rzymem zwolennicy Heroda
oraz faryzeusze323, któ rzy mieli „podchwycić Go w mowie, aby Go wydać zwierzchności i władzy namiestnika”. Jezus od razu demaskuje ich
zamiar i karci stosownym epitetem: „Czemu Mnie wystawiacie na pró bę, obłudnicy?”. Pró ba zastawienia pułapki nie tylko zakoń czyła się niepowodzeniem, lecz doprowadziła do kompromitacji pytających, któ rzy
odeszli „zmieszani”. Samo pytanie było więc postawione tak podchwytliwie, by nie było na nie dobrej odpowiedzi. Odpowiadając „tak” na py319
320

321
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Drugą częścią był podatek gruntowy tributum agri.
Por. T. Twardziłowski, Środki płatnicze w Nowym Testamencie, „Biuletyn
Koła Naukowego Studentów Biblistyki UKSW”, 2013, nr 6, s. 35.
Por. M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010, s. 112.
K. Fiedorowicz, J. Duda, Rozważania…, dz. cyt., s. 130. Rozbieżność dotyczącą wysokości podatku może wyjaśniać repartycyjny charakter tego podatku
oraz związany z tym sposób poboru przez dzierżawców. Por. A. PikulskaRadomska, Fiscus…, dz. cyt., s. 43.
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tanie „czy wolno płacić?”, Jezus naraziłby się rodakom, któ rzy szczerze
nienawidzili Rzymian i wyznaczonych przez nich poborcó w podatkowych, a podatek uważali za „znak uległości zwierzchności cesarskiej,
któ ra uszczupla zwierzchność Boga”324. Odpowiedź negatywna byłaby
odczytana jako podżeganie do nieposłuszeń stwa, Rzymianie po buncie
podatkowym Judy Galilejczyka (6 r. po Chr.) przeciw temu podatkowi
byli uczuleni na tego typu wystąpienia 325. Prośba o podanie monety326
była sprytnym unikiem odwracającym uwagę od zasadniczego pytania.
323
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Marek mówi, że arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi wysłali faryzeuszy, Mateusz, że faryzeusze swoich uczniów, a Łukasz, że uczeni w Piśmie i arcykapłani wysłali szpiegów. Środowiska te miały dodatkowy problem z tym podatkiem, ponieważ Poncjusz Piłat w ramach swojej antyżydowskiej polityki
uczynił odpowiedzialnymi za pobór podatku urzędników mianowanych z grona „Starszych” Sanhedrynu, którzy mieli nałożyć na lud całą sumę trybutu
i ręczyć swoim majątkiem za właściwe jego spłacenie. Odpowiadało to rzymskiej polityce, aby do poboru podatków maksymalnie włączyć miejscowe gremia. Stworzenie takiego komitetu spowodowało wybuch emocji i konfliktów,
a także powodowało wzrost podatków, gdyż następowała wtedy próba maksymalnego przerzucenia ciężaru (i przy okazji zarobienia) na innych. To tłumaczyłoby, dlaczego tak trudno jednoznacznienie stwierdzić, jaka w czasach Jezusa
była wysokość tego podatku. Por. Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 51.
S. Bielecki, Tło polityczne…, dz. cyt., s. 48.
Odwołujący się do tradycji Judy Galilejczyka zeloci uważali płacenie podatku
pogańskim władcom za grzech. Por. J. Klinkowski, Nowotestamentalny obraz…, dz. cyt., s. 67.
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 Tyberiusza w wieńcu laurowym, który jest symbolem jego boskiej godności. Dla samego 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. Mateusza, tłum. B. Widła, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. 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 synów”…, dz. cyt., s. 53.
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W ten sposó b Jezus wprowadził własną narrację, w odpowiedzi rozgraniczył dwa porządki: boski i ludzki. Zaakceptował autonomiczność porządku cywilnego i zasady, któ rymi się kieruje. Nakaz oddania tego, co
należy do cezara nie mó gł zdziwić pytających, ponieważ oni już się
temu podporządkowali. „Opis dalszych wydarzeń ewangelista tak zbudował, by ukazać nie tyle nieprzestrzeganie przez nich przepisó w Prawa i własnej tradycji, gdy płacili podatek, jak też pogwałcenie świętości
świątyni przez wniesienie na jej teren monety podatkowej z podobizną
cezara i jego matki, lecz by skupić uwagę na ukazaniu prawdziwego oblicza adwersarzy Jezusa. Oni sami, używając monet podatkowych, symbolizujących roszczenie Rzymu do politycznej i religijnej władzy w Izraelu,
to roszczenie władzy okupanta już dawno uznali, a nawet praktykowali
w życiu, w swoim mniemaniu, jako osó b najsprawiedliwszych wśró d sprawiedliwych”327.
Podchwytliwe pytanie o podatek stało się okazją do odpowiedzi na temat właściwej relacji do Boga. Zapewne i w tym punkcie pytający mieli sobie wiele do zarzucenia, skoro ewangelista Łukasz zauważył, że „udawali pobożnych”. Według Jezusa władza cesarza nie może
być poró wnywalna z wszechmocą Boga i ustanowionymi przez Niego
wymogami, dlatego w całym wymiarze swojej egzystencji człowiek pozostaje Jego dłużnikiem328. „Wypowiedź Jezusa należy rozpatrywać
w kontekście Jego nauki o kró lestwie Bożym i antropologii biblijnej
w świetle któ rej człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz
i podobień stwo, stąd też nosi w sobie od momentu stworzenia Jego tylko obraz i podobień stwo, co oznacza, że cały należy do Niego jako do
swego Stwó rcy i jedynego Pana”329.
Obok tradycyjnej egzegezy perykopy o monecie podatkowej istnieją także interpretacje zwracające uwagę na dodatkowe konteksty.
327
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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.
Por. M. Mikołajczak, Działalność Jezusa w świątyni jerozolimskiej – teologia
’ιeρον’ (Mk 12), „Collectanea Theologica”, 2005, nr 1(75), s. 18.
Z. Żywica, Jezus i jego Kościół wobec państwa w świetle ewangelii synoptycznych, „Studia Elbląskie”, 2011, nr 12, s. 232.
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G. Theißen wskazuje, że Jezus nie podzielił stanowiska ruchu oporu,
przeciwnie, był zwolennikiem zachowania status quo. Wyciąga z tego
odosobniony w literaturze wniosek, że obok klasycznie ujmowanego
przesłania, odpowiedź zawierała drugi wymiar: cezarowi należy uiszczać podatek, Bogu zaś dziesięcinę (i inne świadczenia)330. E. Schweizer
udowadnia, że perykopa została zredagowana w kontekście dyskusji
grup judaistycznych z gminą chrześcijań ską. „Jest całkiem możliwe, że
zwrot: «Ta Kaisaros apodote Kaisari» jest odpowiedzią skierowaną do
tych, któ rzy oczekiwali na ziemskie «Kró lestwo Boże» o charakterze
etniczno-politycznym. Jeśli to prawda, to odpowiedź Jezusa została
przekazana jako wypowiedź niezależ na, a pó ź niej rozwinięta w spó r
z faryzeuszami”331.
W liście św. Pawła do Rzymian podatek pojawia się w kontekście posłuszeń stwa władzy cywilnej, któ rą Apostoł Narodó w uzasadniał
pochodzeniem od Boga: „Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, któ rzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swó j
urząd. Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek,
komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć” (Rz 13,1–7).
Wypowiedź ta wynikała z teologii Starego Testamentu i teokratycznej
wizji świata. Bó g jest jedynym Panem i władcą stworzenia, a naró d
i jego kró lowie są Bożą własnością (por. Ps 82,8 i inne). Dla komentatoró w z pierwszych wiekó w chrześcijań stwa, doświadczających prześladowania ze strony władcó w, było zrozumiałe, że nie można mó wić o indywidualnym wyborze przez Boga danego kró la czy cesarza, lecz sensem tego zdania jest ukazanie porządku świata zależnego od Boga.
Fakt, że „istnieją władze; że jedni rządzą, a drudzy są rządzeni; że nie
należy czynić niczego chaotycznie, i że ludy nie są miotane niby falami
raz w jedną, raz w drugą stronę – jest dziełem mądroś ci Boż ej” 332 .
M. Wojciechowski precyzuje, że użyte greckie słowo exousia odnosi się
330

331
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Por. G. Theißen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa,
tłum. F. Wycisk, Kraków 2004, s. 66.
Z. Żywica, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 22.
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 legalności władzy, a nie do władzy faktycznej: „te cechy
pochodzą od Boga; władza sama siebie uzasadnić nie może”333. W ostatecznym rozrachunku liczy się dobro, a przecież „rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego” (Rz 13,3). K. Romaniuk podkreśla w komentarzu, że prawidłowym tłumaczeniem jest stwierdzenie „płacicie”.
Paweł więc w tym miejscu nie wypowiada nakazu (jak to jest niekiedy
tłumaczone formą „płaćcie”), lecz płacenie podatkó w ukazuje jako jeden z przykładó w poddania się władzy z pobudek czysto wewnętrznych334. Na szczegó lne podkreślenie zasługuje głó wna motywacja, któ rą
nie powinna być kara, lecz głos sumienia, któ re każe spełniać nakazy
prawa, a więc płacić podatki, czynsze i wszelkie inne należności335.
Analiza i interpretacja biblijnych fragmentó w dotyczących problematyki podatkowej nie tworzy jednolitej „nauki o podatku”, niemniej
pozwala na wyciągnięcie kilku ważnych wnioskó w. Przede wszystkim
sprawy materialne interpretowane są w Piśmie Świętym z perspektywy
daru Stwó rcy. Wszystko należy do Stwó rcy i wszystko Jemu ma służyć.
Podatki w Izraelu były akceptowane, ponieważ zbierał je kró l, któ rego
podstawowym obowiązkiem była służba Bogu. Jeśli karty Starego Testamentu zawierają krytykę, to nie tyle podatkó w samych w sobie, co
niewiernego kró la, któ ry wykorzystywał swoją władzę w sposó b niewłaściwy. Stąd od czasó w monarchii do niewoli babiloń skiej odnoszono
się do podatkó w nieprzychylnie. Z. Żywica podkreśla, że po niewoli babiloń skiej ocena stała się pozytywna, ponieważ „większość ostatecznych redakcji Biblii hebrajskiej została dokonana przez tych, któ rzy byli
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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 przełożonym, których ma nad sobą, gdyż sens i porządek władzy pochodzą od Boga
i przez Niego zostały ustanowione”. List do Rzymian. Nowy przekład dynamiczny opatrzony przypisami oraz komentarzem ﬁlologicznym, historycznym i teologicznym, red. P. Wacławik, Warszawa 2016, s. 48–49.
Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, tom VI.1, Poznań – Warszawa 1978, s. 252.
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 podatkó w, a sami ich nie płacili, np. kapłani, któ rzy byli odbiorcami większości podatkó w”336.
Teologiczna legitymizacja podatkó w została poddana jeszcze
cięższej pró bie, gdy zaczęli pobierać je najeźdźcy. W takim kontekście
Pismo Święte nie występuje przeciwko podatkom, nie wzywa do nieposłuszeń stwa, lecz traktuje je jako naturalny ziemski porządek świata.
Autorzy biblijni nie widzieli nic niestosownego w fakcie pobierania danin od podbitych ludó w oraz ich pracy przymusowej. Gdy byli pod obcym panowaniem, zastanawiali się nad przyczyną takiego stanu rzeczy.
Podatnicy z czasó w biblijnych byli im niechętni z kilku powodó w: nakładanie podatkó w w sposó b uznaniowy, braku wpływu na wysokość podatku; samowola i nieuczciwość poborcó w (zawyżanie podatkó w), ich bezwzględność; system dzierżawy podatkó w, któ ry powodował wyrastanie lokalnych fortun, a tym samym lokalnych konfliktó w;
zwolnienia i przywileje, któ re nadawane przez panujących zachęcały
gó rne warstwy społeczeń stwa do kolaboracji.
Odmiennie postrzegane były podatki o charakterze religijnym
(dziesięcina), któ re przeznaczano na służbę Bożą (budowa i utrzymanie świątyni, kult, słudzy ołtarza, pomoc ubogim). Nie mogły być traktowane jako ciężar, uchylanie się od nich powodowało zgorszenie,
a „nadgorliwe” płacenie było dla faryzeuszy powodem do dumy.
Stary Testament milczy na temat „obowiązku sumienia” płacenia
podatkó w. Jezus poruszył temat podatkó w w szerszym kontekście relacji
względem Boga oraz stosunku do rzeczywistości ziemskiej. Bezpośrednio mó wi o nim św. Paweł w kontekście uległości władzy pań stwowej.
Biblia kieruje szczególne orędzie do ludzi odpowiedzialnych za zbieranie podatków. Wypomina im niesprawiedliwość i zachęca do nawrócenia.
Jezus przynosi im dar miłosierdzia, który odmienia życie konkretnych osób.

336

Z. Żywica, Historia i wartość…, dz. cyt., s. 353. Por. tenże, „Wolność synów”…, dz. cyt., s. 43.
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2. Starożytna myśl teologiczna o podatku
Po okresie apostolskim młode wspó lnoty chrześcijań skie rozsiane po miastach Imperium Rzymskiego stanęły przed nowymi wyzwaniami. Z jednej strony był to czas kształtowania się doktryny wiary,
z drugiej zaś pytanie o praksis, a więc pytanie o to, jak powinien postępować chrześcijanin w konkretnych sytuacjach. Dotyczyło to także stosunku do dó br materialnych i sposobó w zarządzania nimi.
Pozycja chrześcijań stwa w świecie antycznym była istotnym
czynnikiem wpływającym na sposó b postrzegania spraw społecznych.
W okresie nieformalnego istnienia czy wręcz prześladowania rodzącego się Kościoła podejmowana krytyka pań stwa miała inny charakter niż
po roku 313, gdy Kośció ł oﬁcjalnie zaistniał w imperium i jeszcze ściślej
związał się z doczesnymi problemami pań stwa. Czas upadku cesarstwa,
opró cz tego, że spotęgował negatywne zjawiska, ró wnież wciągnął Kośció ł do spraw publicznych. „Biskupi z wolna stawali się opiekunami
(custodes) miast, diecezji i prowincji. Za zgodą cesarskiej kancelarii
przejmowali obowiązki nieudolnej administracji pań stwowej”337. Zmiana ta sprawiła, że nie wystarczała już sama krytyka, potrzeba było przemian społecznych w duchu Ewangelii338. Były konieczne, ponieważ
wraz z postępującym rozwarstwieniem, wzrastaniem nieró wności majątkowych narastały niepokoje społeczne, co przy narastającym zagrożeniu zewnętrznym nie zapowiadało niczego dobrego339.
Analizując wypowiedzi Ojcó w Kościoła na tematy społeczne,
w tym dotyczące podatkó w, należy zwró cić uwagę na ich rodzaj i kontekst powstania. Patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy, przede
wszystkim należy podkreślić, że nie stanowią one całościowego ujęcia
podejmowanych temató w, a autorzy mieli na uwadze zupełnie inne cele
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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.
Por. J. Jundziłł, Poglądy łacińskich Ojców Kościoła na genezę i istotę pieniądza, „Vox Patrum”, 1984, zeszyt 6–7, s. 148.
Tenże, Rozdawnictwa pieniędzy w późnym Cesarstwie Rzymskim, „Vox Patrum”, 1996, zeszyt 30–31, s. 49.
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niż tworzenie doktrynalnych analiz. Są to zazwyczaj wypowiedzi adresowane do określonej grupy słuchaczy, mające na celu ocenę moralno-religijną konkretnych zjawisk, podyktowane potrzebą duszpasterską 340.
Taki cel pociągał za sobą konieczność używania języka sugestywnego,
obrazowego, jednoznacznych ocen czy nawet przesady, co w połączeniu
z ekspresją ludzi wschodu zaowocowało swoistego rodzaju wielobarwnością sformułowań i ich radykalizmem. Wspó łczesna interpretacja nie
może więc być dosłowną, musi uwzględniać szerszy kontekst.
Obowiązek podatkowy postrzegany był przez chrześcijan za
formę poddań stwa pań stwu, ponieważ wszystkie podbite kraje w granicach Imperium Rzymskiego były zobowiązane do uiszczenia trybutu.
Pań stwo, oraz stojący na jego czele cesarz, przypisywali sobie cechy boskie. Wyznawcy jedynego prawdziwego Boga nie mogli przejść wobec tego
faktu obojętnie. Tak więc pytanie skierowane do Jezusa przez faryzeuszy:
„Czy wolno płacić podatek cezarowi?”, nadal nurtowało wielu wierzących.
Odpowiedź Jezusa na prowokację faryzeuszy zdeﬁniowała sposó b myślenia o relacji wobec pań stwa. Jezus uniknął podchwytliwego
pytania, nie można Go było oskarżyć o podburzanie do nieposłuszeń stwa władzy. Zarazem odmó wił cesarzowi bó stwa, zwracając uwagę, że
prawdziwy Bó g jest gdzie indziej. Ojcowie Kościoła podążyli tą drogą,
zmieniając koncepcję pogań skiego władcy. „Z nieograniczonego pana,
któ rego wola jest prawem usiłuje się zmienić także i głowę pań stwa
w sługę ogó łu, poddanego na ró wni z najskromniejszym poddanym powszechnie obowiązującym przepisom etyki, prawa Boskiego i naturalnego”341. W ten sposó b chrześcijanin wyzwolił się spod panowania
wszechmocnego i boskiego władcy, któ ry stał się na powró t człowiekiem. Ewentualne nieposłuszeń stwo, także uchylanie się od podatkó w,
przestało być wykroczeniem przeciw bó stwu342. Generalnie podatki
były uznawane za element ziemskiego porządku. Biskup Sofroniusz
patriarcha Jerozolimy, wyraził to jeszcze bardziej dosadnie, uznając je
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Por. H. Gulbinowicz, Etyczne poglądy św. Ambrożego na dobra materialne
i prawo własności, „Studia Warmińskie”, 1964, nr 1, s. 259.
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 świata” przez grzech pierworodny.
Zauważał, że człowiek w raju „był wolny od barbarzyń skiej tyranii, nie
pociągany ani ścigany do płacenia podatkó w”343.
Wątpliwość dotycząca płacenia pogań skich podatkó w nasiliła
się, gdy po zburzeniu w 70 roku świątyni jerozolimskiej cesarz Wespazjan obłożył wszystkich Ż ydó w, także tych żyjących w diasporze,
podatkiem na rzecz spalonej świątyni Jowisza Kapitoliń skiego. Płacili
go judeochrześcijanie, a także niekiedy wyznawcy Chrystusa nawró ceni z pogań stwa postrzegani jako „mizantropijni krypo-Ż ydzi, któ rzy
odsuwają się od społeczeń stwa i pogardzają nim”344, zarazem członkowie jednej z sekt żydowskich345. W ich przekonaniu mogło to się ró wnać z popełnieniem grzechu bałwochwalstwa. Ze względu na niewielką liczbę źró deł trudno dziś rozsądzić, czy chrześcijanie za wszelką
cenę unikali płacenia ﬁscus Iudaicus, czy też uznając, że Jupiter nie istnieje, płacili cesarzowi podatek według słó w Jezusa, tym samym unikając zatargó w z władzą346. Dylemat ten został rozwiązany w 96 roku,
gdy podatek płacili tylko Żydzi zachowujący zwyczaje religijne. Nie
była to wielka korzyść dla chrześcijan, bo choć zostali zwolnieni z podatku, to wzmocniło się przekonanie o ich podmiotowości w oderwaniu od religii żydowskiej, tym samym nasiliły się prześladowania jako
wyznawcó w Chrystusa.
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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. Królikowski, Napięcie między świeckością i sakralnością w wizji władcy w De vita
constantini Euzebiusza z Cezarei, „Vox Patrum”, 2002, zeszyt 42–43, s. 155–156.
Sofroniusz, Mowa na Zwiastowanie Bogarodzicy, w: Ojcowie Kościoła
greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. i tłum. W. Kania, Niepokalanów
1992, s. 120.
Por. W. H. Carroll, Historia chrześcijaństwa. Tom I, tłum. J. Morka, Wrocław 2009, s. 453.
Por. R. A. Markus, Chrześcijaństwo w świecie rzymskim, tłum. R. Turzyński,
Warszawa 1978, s. 12.
Por. M. Rosik, Czy ﬁscus Iudaicus w latach 70/71–98 po Chr. wpłynął na
rozejście się dróg judaizmu i chrześcijaństwa? Studium historyczno-teologiczne, „Collectanea Theologica”, 2013, nr 1, s. 79.
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Prześladowania młodej wspó lnoty wpłynęły na ocenę Cesarstwa Rzymskiego. Hipolit uznawał je za wcielenie antychrysta, nawiązując do bestii z widzenia proroka Daniela (Dn 7,7): „Dalej mó wi
o czwartej bestii, «okropniej i przerażającej; miała ona żelazne zęby
i miedziane pazury». Kogo symbolizuje ta bestia, jeśli nie Rzymian?”347.
Postacie młodzień có w w rozżarzonym piecu, Daniela w jaskini lwó w
i braci Machabeuszó w nieprzypadkowo należały do ulubionych wzoró w w Kościele katakumb348. Orygenes tłumaczył, jak to możliwe, że
władza choć pochodzi od Boga, prześladuje wiarę. Tak jak człowiek dostał od Boga dobre zmysły, a niekiedy je wykorzystuje do celó w grzesznych, podobnie jest z władzą nadużywającą swoją pozycję do niegodziwości. Obowiązek posłuszeń stwa dotyczy zwyczajnych władz, któ re
„nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego” (Rz 13,3). Kto
sprzeciwia się takiej władzy, ściąga na siebie wyrok potępienia, a kto
wypełnia prawa ziemskie, ten od Boga dostanie pochwałę za wierność
w rzeczach niewielkich (por. Mt 25,21). Odnośnie do posłuszeń stwu
władzy, któ ra prześladuje wiarę, stwierdza jasno: „Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Ponieważ władza pochodzi od Boga, dlatego granice posłuszeń stwa określa prawo Boże349. Orygenes wskazuje
ponadto wierzącym drogę doskonałości w ziemskich obowiązkach:
„Kto zaś czyni dobrze, to znaczy kto nie ze strachu przed prawem, lecz
z miłości ku dobru czyni dobrze, ten nie żyje już pod prawem litery, lecz
pod prawem ducha”350.
Chrześcijanie w pierwszym okresie swojego istnienia byli postrzegani w Cesarstwie Rzymskim jako wyznawcy niebezpiecznego dla
pań stwa zabobonu. Choć władze rzymskie były generalnie tolerancyjne
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Hipolit, O Antychryście, XXV.1, tłum. St. Kalinkowski, w: Demonologia
w nauce ojców Kościoła, red. H. Pietras, Kraków 2002, s. 123.
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.
Por. L. Halban, Społeczne ideały chrześcijaństwa w pierwszych wiekach,
Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1929, s. 110.
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 tolerowano natomiast ekskluzywizmu), nie akceptowały podważania zasad moralności publicznej i odniesień politycznych w religii351. W tym kontekście apologeci przekonywali, że wyznawcy Chrystusa szanują ziemskie zwierzchnictwo władzy i wiernie realizują swoje obowiązki 352.
„Gdy więc wykazujesz, że wspó lny nasz Pan nakazuje wszystkim swoim
[uczniom] posłuszeń stwo dla rządzących, zamkniesz usta tym, któ rzy
oskarżali apostołó w jako wywrotowcó w”353. Chrześcijanie respektowali
władzę cesarza, ale nie jego bó stwo.
Św. Justyn mó wił wprost, że chrześcijanie płacą podatki sumiennie („Podatki i daniny Waszym urzędnikom wszędzie i wcześniej
niż inni staramy się płacić”), ponieważ taka jest wola Zbawiciela, któ ry
prosił, aby cesarzowi oddać to, co do niego należy354. „Chrześcijań stwo
czyni posłuszeń stwo poddanych dobrowolnym i radosnym, dostarczając pań stwu obywateli wiernie i sumiennie wykonujących swoje powinności”, co więcej – jak zauważał św. Augustyn – oddziaływanie to obejmuje szerokie koła ludności, od kró ló w po niewolnikó w, biednych i bogatych355. W innym miejscu prosił pogan, któ rzy zarzucali, że nauka
Chrystusa przeciwna jest dobru pań stwa, aby wskazali mu wpierw spośró d siebie „takich dowó dcó w, takie żony, takich małżonkó w, takich rodzicó w, takie dzieci, takich panó w, takich służących, takich kró ló w, takich wreszcie podatnikó w i poborcó w podatkowych, jakich wymaga nauka chrześcijań ska”356.
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Por. W. Myszor, Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, Katowice 2005, s. 14.
Por. I. Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter, Wien 1907,
s. 244–246.
Jan Chryzostom, Homilie…, Homilia XXIII, dz. cyt., s. 362.
Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Apologia 1, nr 17,
tłum. L. Misiarczyk, Warszawa 2012, s. 54.
W. Kornatowski, Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, s. 179.
Augustyn, List 138, cyt. za: A. Eckmann, Stosunek św. Augustyna do państwa rzymskiego, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., red. J. Śrutwa, Lublin 1988, s. 243.
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W podobnym tonie odpowiadał Orygenes Celsusowi, zapewniając, że chrześcijanie „lepiej wspierają ojczyznę niż wszyscy pozostali ludzie”. Wykazują się wiernością w rzeczach doczesnych, by stać się obywatelem „niebieskiego pań stwa Bożego”357. Komentując fragment dotyczący monety podatkowej, zadawał nawiązujące do sumienności chrześcijan pytanie retoryczne: „Ale któ ż z nas sprzeciwia się konieczności
płacenia podatkó w Cezarowi?”358. W komentarzu do ewangelii św. Mateusza zwracał ponadto uwagę, „abyśmy pod pozorem pobożności nie
dawali posłuchu temu, co mó wi ogó ł i co z tego powodu wydaje się
ogó lnie przyjęte, lecz byśmy zwracali uwagę na to, co zostało zbadane
i dowiedziono rozumowo”, oraz przestrzegał, aby „oddać cesarzowi, gdy
się domaga tego, co jest jego i nie pozbawiać go jego własności pod pozorem pobożności”359.
Tertulian zauważał, że chrześcijanie są wzorowymi obywatelami i pań stwo powinno być im wdzięczne za to, że wykonują swoje obowiązki z sumienia i nie oszukują360. Była to forma samoobrony chrześcijan, któ rzy oznajmiali światu: wprawdzie nie oddajemy boskiej czci cesarzowi, ale to nie znaczy, że jesteśmy gorszymi obywatelami 361. Wspó łwyznawcó w zaś wzywał: „dajcie (...) obraz cesarza, któ ry jest na monecie, cesarzowi, a obraz Boży, któ ry jest w człowieku, Bogu, a więc oddaj
cesarzowi pieniądze, a Bogu samego siebie”362.
W „Konstytucjach apostolskich” (IV wiek) zapisane zostało wezwanie do posłuszeń stwa władzy: „okazujcie im wszelki stosowny szacunek, oddawajcie wszelką daninę, wszelką należność, wszelką cześć,
dług i podatek”363, oraz „będziesz szanował przedstawicieli władzy jako
sługi Boga, oni bowiem karcą wszelką nieprawość. Dobrowolnie płaćcie
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Orygenes, Przeciw Celsusowi, VIII.74, tłum. St. Kalinkowski, Warszawa
1986, s. 425. Por. Mt 25,21–23.
Orygenes, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, Homilia 39, tłum. St. Kalinkowski, Warszawa 1986, s. 144.
Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, Księga XVII.26,
tłum. K. Augustyniak, Kraków 1998, s. 353–354.
Tertulian, Apologetyk, XLII.9, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947, s. 174.
Por. L. Halban, Wczesne chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 17–18.
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im podatki, cło i wszelką należność”364. W innym miejscu polecenie zostało powtó rzone, aby przez zaleganie z podatkami chrześcijanin nie
musiał się stawiać na sądzie pogań skim. Należy płacić podatki „tak jak
uczynił nasz Pan, któ ry dał statera, aby się uwolnić od kłopotu” 365. Nakaz ten bardzo często był uzasadniany słowami św. Pawła z Listu do
Rzymian o posłuszeń stwie władzy świeckiej (13,1–7). Nieznany autor,
nazwany przez badaczy Ambrozjasterem, wykazywał, że niemożliwe
jest praktykowanie niebieskiej sprawiedliwości, gdy nie czyni się ziemskiej, przez któ rą rozumie poddanie się władzom: „Sprawiedliwość
ziemska jest jak nauczyciel, któ ry udziela wstępnej nauki dzieciom,
żeby potraﬁły wejść na drogę doskonalszej sprawiedliwości”. Podkreślał, że uniknięcie kary doczesnej za przewinienia nie rozwiązuje problemu, ponieważ ucieczka przed sądem Bożym jest niemożliwa. Zapłacenie podatku traktuje za czyn uznania swojej zależności od władzy
pań stwowej, któ ra pochodzi od Boga. Uszanowanie władcy jest dla
człowieka wierzącego uznaniem i podległością samemu Bogu366.
Augustyn, pisząc o relacji Pań stwa Niebieskiego wobec porządku ziemskiego, przekonywał, że prawa ziemskie nie są niszczone, lecz
362

363

364
365
366

Tertulian, De idololatria, 15,3, w: W. Myszor, Chrześcijanie…, dz. cyt., s. 81.
Orygenes wyjaśnia, dlaczego Jezus sam nie zapłacił podatku w świątyni: „Ponieważ 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 dłużnikiem 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.
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 Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków
2007, s. 104.
Tamże, VII,16.1, s. 183.
Tamże, II,46.1, s. 60.
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 bogobojności i religii” –
ponieważ to służy zachowaniu pokoju367. Jan Chryzostom podkreślał, że
wolno oddawać cesarzowi tylko to, „co nie sprzeciwia się pobożności.
Gdyby się sprzeciwiało, nie byłoby wó wczas daniną i cłem dla cesarza,
ale dla diabła”368. Tacjan Syryjczyk zaświadczał o gotowości do płacenia
podatkó w, zarazem jednoznacznie określał, kiedy nie będzie wypełniał
swoich obywatelskich obowiązkó w: „Jestem natomiast nieposłuszny
tylko wtedy, gdy jestem zmuszany się Go [Boga] wyprzeć. Wolę raczej
umrzeć niż okazać się niewiernym lub niewdzięcznym” 369. Podobne
zdanie nieco pó źniej wyraził św. Ambroży w odpowiedzi na wydany
przez cesarza Walentyniana II nakaz przekazania świątyń chrześcijań skich arianom370.
Wyrazem pierwszeń stwa wartości duchowych była modlitwa
za pań stwo, Klemens Rzymski zachęcał, aby w ten sposó b dążyć do zgody i pokoju371. Teoﬁl, biskup Antiochii, zapewniał prześladowcę chrześcijan cesarza Kommodusa, że „Bardziej będę czcił cesarza, nie modląc
się do niego, lecz za niego modły wznosząc”372.
Ojcowie Kościoła widzieli konieczność istnienia pań stwa i korzyści z tego wynikające. W niespokojnych czasach najazdó w barbarzyń có w racjonalne spojrzenie kazało dostrzec, że jest ono nieodzow367
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Augustyn, Państwo Boże, Księga XIX.17, tłum. W. Kubicki, Kęty 2002, s. 786.
Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Cz. 2, Homilie
41–90, Homilia LXX, tłum. A. Baron, J. Krystyniacki, Kraków 2001, s. 336.
Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków, 4.2, w: Pierwsi apologeci greccy: Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk,
Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teoﬁl z Antiochii, Hermiasz, red. J. Naumowicz, tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 315.
Ambroży z Mediolanu, Listy. Tom III, list 75.10–11, red. J. Naumowicz, tłum.
P. Nowak, Kraków 2012, s. 74.
„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 Twojej 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 najstarszych 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 wątpliwości co do prawa nakładania podatkó w: „Ponieważ możliwe jest dla
majestatu cesarskiego zbierać wielkie ilości bogactw z prowincji, to
znaczy narzucać trybuty, egzekwować dziesięciny, zmuszać poddanych
do płacenia podatkó w – po prostu do egzekwowania złota i srebra”373.
Podatki służą władzy za narzędzie w budowaniu pokoju, Jan Chryzostom ład i porządek nazywał „dobrodziejstwami świadczonymi miastom przez władcó w”. Wskazuje na wzajemność świadczeń : „Zauważ
mądrość i roztropność błogosławionego Pawła! To, co wydawało się
ciężkie i znienawidzone, jak płacenie podatkó w, przedstawia jako dowó d przewidującej troskliwości. Dlaczego, zapytuje, płacimy cesarzowi
podatki? Czy nie jako naszemu opiekunowi? Czy nie jako przełożonemu
dajemy zapłatę za pieczę [nad nami]?”. Zarazem uznaje za oczywistość, że
gdyby ta ochrona nie była zapewniona, nikt by podatkó w nie płacił:
„Przecież nie płacilibyśmy mu, gdybyśmy od początku nie byli świadomi, że czerpiemy zyski z takiego przełożeń stwa. Dlatego też już od dawna za wspó lnym przyzwoleniem wszystkich postanowiono żywić
urzędnikó w na nasz koszt, ponieważ oni, odsuwając własne sprawy,
troszczą się o publiczne”. Jest świadom, że władza niekiedy nadużywa
swojej pozycji, lecz każe patrzeć głębiej na ten problem: „Nie mó w mi
tylko o tym, że niejeden źle używa władzy, lecz popatrz na dobro samej
instytucji, a zobaczysz wielką mądrość Tego, któ ry od początku takie
prawo ustanowił”374. Na koniec podkreśla, że skoro polecenie posłuszeń stwa zostało wydane, gdy władcy byli poganami, obowiązuje ono
tym bardziej, gdy teraz są chrześcijanami.
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„Imperatora będę szanował nie poprzez oddawanie mu czci boskiej, ale modląc 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 ustanowiony, 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 sensie została powierzona przez Boga funkcja zarządcy”. Teoﬁl z Antiochii, Do
Autolika, I,11, w: Pierwsi apologeci…, dz. cyt., s. 393.
Grzegorz z Nyssy, cyt. za: I. Milewski, Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku, Gdańsk 1999, s. 55–56.
Jan Chryzostom, Homilie na list…, Homilia XXIII, dz. cyt., s. 364–365.
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Augustyn zauważał, że choć Rzymianie tyle trudu włożyli
w podboje, to przynosiły im one „czczy dym chwały ludzkiej”, lecz od
podatkó w nie mogły ich wyzwolić 375. Kontynuując myśl Arystotelesa,
uznawał, że pań stwo ma swe korzenie w naturze ludzkiej, stworzonej
przez Boga do życia społecznego376. Podatki były uznawane za oczywistość. Nawet pań stwo pogań skie ma swoją wartość, ponieważ „stopień
zawartego w nim dobra mierzy się poziomem moralnym ideałó w, do
któ rych dane pań stwo zdąża”377. Fundamentem powinna być sprawiedliwość, któ ra jest starsza od pań stwa, polegająca na odnoszeniu
wszystkiego do Boga. Władza pań stwowa, odchodząc od sprawiedliwości przez odrzucanie naturalnego, Bożego porządku, ulega wpływowi
złego ducha378 i staje się „bandą zbó jecką”379. Zadaniem pań stwa jest
ustanawiać reguły postępowania, któ re mają zapewnić namiastkę sprawiedliwości i pokoju, dlatego „wspó lnota Boża szanuje te wysiłki
i wspiera je; ma jednak świadomość, że prawdziwa sprawiedliwość
i prawdziwy pokó j dostępne są tylko przez Bożą łaskę” 380. Augustyn widział w chrześcijań stwie tę siłę, któ ra może wnieść ożywcze idee, a zarazem uczynić pań stwo ziemskie narzędziem w budowaniu Pań stwa
Bożego. Odrzucona zarazem została koncepcja pogań ska, w któ rym
uzasadnieniem moralności była boskość pań stwa381.
Uznanie, że natura podatku nie jest sprzeczna z chrześcijań skim sposobem postrzegania świata, a jego płacenie obowiązkiem wobec pań stwa, nie sprawiło chrześcijanom większego problemu. Nie
oznacza to, że ich postawa była bezkrytyczna. Problemem była wyso375
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Augustyn, Państwo Boże, Księga V.17, dz. cyt., s. 205.
Por. W. Misztal, Arystotelesowska i augustyńska koncepcja genezy państwa,
„Vox Patrum”, 1990, zeszyt 18, s. 298.
W. Kornatowski, Społeczno-polityczna…, dz. cyt., s. 185.
Por. D. Kasprzak, Augustyn – „polityk teocentryczny”, w: Ecclesia in republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji
Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. W. Myszor, Katowice 2014, s. 103.
Por. A. Eckmann, Stosunek…, dz. cyt., s. 257.
T. Szczech, Geneza państwa w myśli politycznej św. Augustyna, „Studia
Prawno-Ekonomiczne”, 2002, tom 65, s. 34.
Por. L. Halban, Wczesne chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 15.

150

kość podatkó w oraz bezwzględność w egzekwowaniu. „W ostatniej fazie swej historii, Romanitas przekształciła się w społeczeń stwo, w któ rym teoretycznie każdy pracował, lecz nikt nie mó gł powiedzieć, że pracuje dla siebie. I z wyjątkiem czynnych urzędnikó w cesarskich, praca ta
polegała jedynie na gromadzeniu dochodó w dla skarbu (ﬁscus) cesarskiego, a jednocześnie miała formę kontrybucji dla utrzymania urzędnikó w”382. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w krytycznych opiniach
Ojcó w Kościoła.
Bazyli Wielki nazwał podatek hydrą o wielu głowach. Podobnie
Sidoniusz Apollinaris poró wnał go do smoka, któ ry wypełzł z jamy. W innym miejscu poró wnuje on siebie do Geryona, a podatek do potwora,
w inwokacji zaś do cesarza wypowiada życzenie: „utnij mi trzy głowy,
abym mó gł żyć”. Odniesienie do smoka, któ ry pożera wszystko, znajdujemy także u Augustyna. Joannes Lydus poró wnał podatek rzymski do
sturękiego Briareusa383.
Najostrzejszą krytykę systemu podatkowego zawarł w swoich
pismach Salwian z Marsylii. Stwierdził, że podatki są tak wysokie, że
niemożliwe do zapłacenia przez biednych i średniozamożnych. Piętnował postawę bogatych, któ rzy mieli zmuszać biedniejszych, aby spłacali
ich należności. Olbrzymia – według niego – skala niesprawiedliwości
była możliwa poprzez działania pozbawionych moralności urzędnikó w
skarbowych, któ rzy pobierali zawyżone kwoty, aby jak najwięcej zyskać
na swó j rachunek384. Podatki swoją wysokością budziły taki strach, że
nawet Augustyn odmó wił przyjęcia oﬁarowywanych Kościołowi statkó w z obawy, że opłaty podatkowe za handel morski zmniejszą posiadane zapasy złota, przeznaczone na oﬁary dla biednych385.
Ró wnież inni autorzy piętnowali wyzysk podatkowy. Jan Chryzostom pisał, że rolnicy po całorocznej pracy nie tylko nie mają środkó w
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Por. C. N. Cochrane, Chrześcijaństwo i kultura antyczna, tłum. G. Pianko,
Warszawa 1960, s. 301.
R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 11.
Por. J. Jundziłł, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego
Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1984, s. 122.
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 życia, ale są jeszcze dłużnikami rzymskiego ﬁskusa386. Rozporządzenia
cesarskie dotyczące drobnych właścicieli ziemskich i wolnych dzierżawcó w (kolonó w) przywiązywały ich do ziemi, a były tak niekorzystne, że ich pozycja stawała się podobna do tej, w któ rej znajdowali się
niewolnicy387. Ucisk podatkowy bardzo często rozpoczynał się – jak zauważał Laktancjusz – już na etapie szacowania majątku za pomocą zeznań : „W miastach zgromadziła się ludność miejska i wiejska; wszystkie place zapełniły się dobytkiem poszczegó lnych rodzin, wszyscy ściągali, z dziećmi i służbą, opowiadając o męczarniach i chłostach, a mianowicie jak torturowano dzieci przeciw rodzicom, jak dręczono służbę
przeciw chlebodawcom, żony przeciw mężom. Gdy już wszystkiego brakło, torturowano jednych przeciw drugim; a gdy już bó l przemó gł, dopisywano w rachunkach to, czego nie było”388. Przyczyną tego była chciwość
bezbożnych, któ rzy korzystając ze swej siły i przy pomocy niegodziwych
praw, podstępu i strachu, starali się zabezpieczyć swoją pozycję389. Prowadziło to do tego, że „osadnicy, wyczerpani nadmiarem podatkó w, opuszczali sadyby, a uprawne ziemie porastały lasem”390.
Poborcy podatkowi cieszyli się bardzo złą sławą. Nadużycia, jakich się dopuszczali, pogarszały sytuację ludności bardziej niż sam podatek. „Uchodziły one w zasadzie bezkarnie wobec słabości władzy
centralnej z jednej, a konieczności ściągnięcia podatku niezależnie od
skutkó w z drugiej strony. Faktycznie cesarstwo zalegalizowało bezprawie,
a walka z nadużyciami koń czyła się zazwyczaj niepowodzeniem”391.
Wprawdzie prowincje miały prawo składania skarg do cesarza, w praktyce
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Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 12.
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 Patrum”, 2001, zeszyt 40–41, s. 238–239.
Laktancjusz, Jak umierali prześladowcy chrześcijan, XXIII, w: Laktancjusz,
Pisma wybrane, tłum. J. Czuj, Poznań 2013, s. 50.
Por. M. Żywczyński, Poglądy chrześcijan IV w. na nierówność majątkową
w świecie, „Życie i Myśl”, 1956, nr 3, s. 40.
Laktancjusz, Jak umierali..., VII, dz. cyt., s. 33.
R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 34.
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działania takie nie przynosiły spodziewanych efektó w. Bezkarność była
tak duża, że nawet postanowienia cesarza nie były wykonywane, co dobitnie świadczy też o słabości władz centralnych392. Nie dziwią zdecydowane opinie, że poborcy są gorsi od nieprzyjaciela, na przykład wypowiedziane przez Grzegorza Wielkiego: „złość względem nas przewyż sza miecze Longobardó w, tak że wrogowie, któ rzy nas zabijają, wydają
się łagodniejsi niż sędziowie rzeczypospolitej, bo gubią nas swą złośliwością, rabunkami i obłudą w postępowaniu”393. Jan Chryzostom bardzo ostro ocenił rzymskich urzędnikó w, nazywając ich złodziejami i ludobó jcami, a urzędy narzędziem ucisku poddanych. Zauważał ponadto,
że bezwzględnym poborcom nikt nie ma odwagi się przeciwstawić, nawet wtedy gdy z powodu nieurodzaju brakuje na zapłacenie podatku,
a łagodnego Chrystusa, któ ry prosi o datek tylko wtedy, gdy ziemia obrodzi, wszyscy lekceważą394.
Salwian z Marsylii był przekonany, że cesarstwo chyli się ku
upadkowi i nęka poddanych „pętami obciążeń podatkowych jakby rękami grabieżcó w”. Prawdopodobnie ze względu na wielki ucisk i brak
możliwości dalszego ściągania podatkó w władze podjęły środki zaradcze. Zostały one ocenione jako bardzo niesprawiedliwe, ponieważ
„wszystkich bogaczy uwolniono od ciężaró w i świadczeń publicznych,
a zwiększono obciążenia podatkowe wobec ludzi biednych”. Dla tych
pierwszych, splamionych zbrodnią, stały się nagrodą, dla tych drugich –
zbrodniczą trucizną395. Potępiał chciwość poborcó w, dla któ rych pobó r
podatkó w staje się osobistą zdobyczą, nazywa ich „rozbó jnikami” i „tyranami”. Ludzie świątobliwi znajdują się w szczegó lnie niekorzystnym położeniu, ponieważ „albo z gorliwości wyznawcó w nie chcą się bronić,
albo nie pozwala im na to ich niewinność i pokora”. Przy okazji wypo392
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Por. tamże, s. 30.
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.
Por. P. Szczur, Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii. Na
podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008, s. 214.
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, że nie stają w obronie uciśnionych: „Kto bowiem
udziela pomocy prześladowanym i udręczonym, skoro gwałtom ludzi
nieprawych nie sprzeciwiają się nawet kapłani Pań scy?”. Po części ich
rozumiał, ponieważ wypowiedziane przez nich upomnienia powodują
„jeszcze większą pogardę i pełną zbrodniczej pychy zawziętość” urzędnikó w. Nie chcą więc przedstawiać całej prawdy, aby nie powiększać ich
złości. Na koniec dokonał smutnej konstatacji, że kiedyś posiadanie
obywatelstwa rzymskiego było przywilejem, któ ry nabywano za wielkie
pieniądze. Obecnie wszyscy są obywatelami rzymskimi, a uciekają w granice barbarzyń skich plemion, aby nie stracić resztek swojego majątku396.
Negatywne opinie nie dziwią, jeśli uwzględni się, że celem nadrzędnym była „skuteczność ﬁskalna”. Synezjusz z Cyreny szczegó lnie
ostro potępiał pewnego poborcę Andronicosa, któ ry dla sprawniejszej
egzekucji wynajął znanego z bezwzględności dozorcę więziennego
o imieniu Thoas, zaś Zenasowi – innemu ze swoich podwładnych – pozwolił na pobieranie cła w podwó jnej wysokości. Do wyjątkó w należał
namiestnik Cyreny Gennadiusz, któ rego Synezjusz pochwalał za to, że
w czasie sprawowania przez niego urzędu „nikt nie ronił łez, nikt nie został pozbawiony swego majątku, nikt też nie zaznał przemocy” 397. Niekiedy obniżanie podatkó w było elementem polityki. Grzegorz z Nazjanzu zarzucał cesarzowi Julianowi Apostacie, że obniżył wysokość podatkó w
i rozpoczął walkę z korupcją dla „własnej chełpliwości” i zjednania sobie
ludności cesarstwa. Tym samym ukrywał swoje prawdziwe oblicze398.
Kośció ł nie mó gł przejść obojętnie wobec istniejącego ucisku,
biskupi i synody kościelne pró bowały interweniować na rzecz pokrzywdzonych: Synesios, biskup Kyreny, wykluczył z Kościoła namiestnika Libii – Andronikosa. Hilary z Arles przeciwstawił się prefektowi
Agrykoli, a Idatius wystąpił przeciwko Aetiusowi. Podobnie śmiała postawa cechowała Germanusa, biskupa Autossiodunum, oraz biskupa
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Tamże, Księga piąta, s. 182–183.
Por. I. Milewski, Pieniądz…, dz. cyt., s. 56.
Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Mowa 4.75, red. S. Kazikowski, Warszawa 1967, s. 90.
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Tuluzy, Orientiusa. Epifanius, biskup Ticinum, uzyskał od Odoakra
zwolnienie od podatku na okres pięciu lat399.
Dzięki licznej korespondencji nieco więcej wiadomo o interwencjach Bazylego Wielkiego. W liście adresowanym do poborcy podatkowego prosił o zwolnienie z podatkó w ubogich żyjących w schronisku. Zapraszał go z wizytą do prowadzonego ośrodka i wspominał
o swoich wcześniejszych staraniach: „Twó j kolega w urzędzie uznał to
ró wnież za właściwe, by niewielkie mienie ubogich zwolnić od podatkó w”400. O podobnych zabiegach wiadomo także z listu do nieznanej
wdowy z okolic Cezarei (list 315). Jak wynika z treści listu 104, duchowni byli zwolnieni do podatkó w pogłó wnego capitatio, choć nie zawsze było to respektowane. Przypominał więc urzędnikom, że mnisi
z jego wspó lnoty powinni być zwolnieni z podatku (list 284). Prosił
urzędnika skarbowego w imieniu pewnego kapłana, aby nie zmieniać
wobec niego stawki podatkowej (listy 36 i 37). W innym przypadku
prosił o odsunięcie w czasie dnia poboru, ponieważ nie zebrano jeszcze
całej wymaganej sumy, ale jeśli poborca nalegałby, to mieszkań cy niezwłocznie prześlą mu już uzbieraną część sumy (list 88)401.
Grzegorz Wielki starał się o zmniejszenie obciążeń w mieście
Hydruntum. Prosił nowego trybuna, aby nie naśladował swojego poprzednika, któ ry przez ucisk doprowadził do wyludnienia się miejscowości, a tym samym ułatwił wrogom możliwość najazdu 402. W innym
liście polecał zarządcy dó br kościelnych na Sycylii, aby wszystkim Żydom, któ rzy nawró cą się na wiarę chrześcijań ską, czynsz został obniżony o jedną trzecią403. W kontekście zjawiska symonii występującej
w kró lestwie Frankó w Grzegorz stwierdzał, że sytuacja jest zupełnie
niezrozumiała, gdy kościoły zwalnia się z płacenia podatkó w, choć jest
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Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 33.
Bazyli Wielki, Listy, List 142. Do poborcy z ramienia prefektów, tłum. W. Krzyżaniak, Warszawa 1972, s. 171.
Por. I. Milewski, Pieniądz…, dz. cyt., s. 57–59.
Grzegorz Wielki, Listy. Tom III, List IX,205, tłum. J. Czuj, Warszawa 1955, s. 236.
Grzegorz Wielki, Listy. Tom II, List V,7, dz. cyt., s. 65.
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to czynność godziwa, a za urzędy kościelne żąda się wielce niegodziwej zapłaty404.
Niezłomną postawę zachował Ambroży, gdy arianie chcieli przy
pomocy władzy świeckiej przejąć bazylikę w Mediolanie. Biskup przeciwstawił się temu, odwołując się do słó w Jezusa. Stwierdził, że wierzący płacą podatki, oddając to, co należy do cesarza, ale nie mogą dać
tego, co należy do Boga. Pytał się, gdzie w świątyni jest wizerunek cesarza, by miał on prawo uważać ją za swoją własność 405.
Jan Chryzostom docenił odwagę i poświęcenie biskupa Flawiana, któ ry nie zważając na swó j podeszły wiek, zły stan zdrowia i porę
roku niesprzyjającą podró ży, wyruszył do cesarza Teodozjusza, aby
prosić o przebaczenie dla Antiochii, gdzie w 387 roku miała miejsce rewolta podatkowa406. W tym samym czasie do miasta z okolicznych grot
przybyli mieszkający w nich pustelnicy, szczegó lnie gorliwy i skuteczny
– według relacji Chryzostoma – był niejaki Macedoniusz. Zwró cili się
oni do komisarzy badających przebieg rewolty o zaniechanie zemsty
i wybaczenie. Cała historia skoń czyła się dla miasta szczęśliwie, a jednym z owocó w były liczne nawró cenia, gdyż poganie byli pod wrażeniem mó w biskupa Flawiana, zaangażowania jego i innych chrześcijan
w uzyskaniu cesarskiego przebaczenia407.
Interwencje przedstawicieli Kościoła dotyczyły spraw jednostkowych. Na podstawie znanych źró deł nie można powiedzieć, że chrześcijań stwo istotnie przyczyniło się do zmiany podatkó w czy też praktyki
w ich egzekwowaniu. Wpływ taki można zobaczyć jedynie w odniesieniu do mało istotnego podatku, któ rym od czasó w Augusta byli obciążeni
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Grzegorz Wielki, Listy. Tom III, List IX,215, dz. cyt., s. 247.
Ambroży z Mediolanu, Mowy, Mowa przeciw Auksencjuszowi, 31, tłum. J. Czuj,
Poznań 2010, s. 283.
Por. P. Szczur, Wady ludzi starych w ocenie Jana Chryzostoma, „Vox Patrum”, 2011, tom 56, s. 371.
Por. tenże, Rewolta podatkowa w Antiochii (387) w świetle przekazów Libaniusza i Jana Chryzostoma. Retoryka i fakty historyczne, „Roczniki Historii Kościoła”, 2009, nr 1(56), s. 55–56.
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bezżenni. Został on zniesiony przez cesarza Konstantyna „w związku
z chrześcijań skim przesadnym wynoszeniem dziewictwa”408.
Gdy była taka możliwość, duchowni korzystali z nadanych im
przywilejó w. Na mocy decyzji cesarza Konstantyna z 313 roku zostali
zwolnieni ze świadczeń publicznych (munera publica), takich jak prace
publiczne, kwaterowanie orszaku cesarskiego, osobistej służby wojskowej. Kolejnym ważnym przywilejem było zwolnienie z podatkó w gruntowych (346 r.), a duchowni, któ rzy zajmowali się handlem, zostali
zwolnieni z podatku lustralis collatio, jaki co pięć lat płacili wszyscy
kupcy (343 r.). Niekiedy prowadziło to do nadużyć, ponieważ niektó rzy
dla większego zysku ﬁkcyjnie wstępowali do stanu duchownego, przyjmując niższe święcenia. Cesarz Walentynian I zwolnił ponadto duchowień stwo z podatku (capiitatio plebeia), któ ry płacili wszyscy wolni
obywatele imperium. Wymienione privilegia uzasadniano tym, by duchowni nie odrywali się od zajęć duszpasterskich, a zyski z handlu były
przeznaczane na potrzeby ubogich409.
Formą pomocy ze strony Kościoła było udzielanie schronienia
podejrzanym o popełnienie przestępstwa, nazywane prawem azylu.
Dotyczyło to także dłużnikó w podatkowych, któ rzy zyskiwali czas do
zorganizowania swojej obrony. Niewiele wiadomo o warunkach tej
praktyki i skali jej występowania, lecz nie ulega wątpliwości, że niekiedy była stosowana410. Cesarz Teodozjusz w jednym z punktó w przeprowadzanej reformy podatkowej odebrał kościołom prawo azylu411.
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M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981, s. 225.
Por. J. Grzywaczewski, Przywileje duchownych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, „Vox Patrum” 1993–1995, tom 24–29, s. 220–221. Por. M. Kieling,
„Res ecclesiae” oraz duchowieństwo wobec dóbr materialnych na podstawie „Dokumentów synodów” w latach 50–504, „Teologia Patrystyczna”,
2013, tom 10, s. 146.
W listach św. Augustyna znajduje się korespondencja z biskupem Auxiliusem, 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.
Por. R. Kamienik, Ucisk podatkowy…, dz. cyt., s. 32.
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Inną formą pomocy uciśnionym było wykorzystanie do tego
majątku kościelnego. Teodoret z Cyru, miejscowości leżącej niedaleko
Antiochii, jako biskup przyjął aktywną postawę wobec trudnych
spraw społecznych. Z dochodó w kościelnych podejmuje się wybudować akwedukty, czy wreszcie naprawić drogę i wybudować mosty,
z któ rych trzy do dziś pełnią swoją rolę w tym rejonie. Wysyłając list do
konsula Nomosa, starania te tłumaczy chęcią ułatwienia wywozu produktó w rolnych i ożywienia handlu, dzięki czemu jego wierni będą mogli utrzymać się i zapłacić podatki412.
Słowa sprzeciwu i okazjonalne interwencje były podstawowym
sposobem walki z niesprawiedliwością podatkó w i nadużywającym
swoich kompetencji aparatem skarbowym. Zdawał sobie z tego sprawę
zwłaszcza św. Ambroży, biskup Mediolanu. Jako potomek rzymskich patrycjuszy, pełniący w Mediolanie urząd namiestnika, a następnie biskupa miał szerokie spojrzenie na złożone sprawy społeczne. Zdawał sobie
sprawę, że wielowiekowemu systemowi, bronionemu tradycją i całym
porządkiem prawnym, trudno będzie się zreformować. Drogę wyjścia
widział w kształtowaniu jednostki. Wierzył, że uformowani chrześcijanie będą dzięki temu mogli wpływać na losy cesarstwa. O jego realizmie
świadczy przekonanie, że „nagłymi posunięciami i burzliwymi żądaniami, chociażby one były poparte najtrafniejszymi argumentami, nie uda
się natychmiast wyró wnać, długim szeregiem wiekó w wytworzonych
ró żnic społecznych”413. Praktyczną formą pomocy była zachęta do stałego
praktykowania jałmużny, nie tylko w indywidualnej formie, ale także zorganizowanych dzieł Kościoła, przy czym biskup Mediolanu także mocno
krytykował nadużycia z tym związane414. Przykład podobnej postawy
bezkompromisowego nauczania, a jednocześnie organizowania pomocy potrzebującym dał św. Bazyli415.
412

413
414
415

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.
H. Gulbinowicz, Etyczne poglądy…, dz. cyt., s. 274.
Por. J. Babacz, Święty Ambroży…, dz. cyt., s. 11.
L. Andrzejewski, Własność prywatna i jej ograniczenia według św. Bazylego, „Ateneum Kapłańskie”, 1930, t. 26, s. 434.
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Rok po śmierci Ambrożego, w 398 roku posługę biskupią w Turynie rozpoczął św. Maksym. W obliczu poważnych napięć społecznych
i upadku cnó t obywatelskich wspomagał on świecką administrację,
przejmując część jej obowiązkó w. Treść kazań zakłada poczucie odpowiedzialności politycznej biskupa w szczegó lnych okolicznościach historycznych. „W tym kontekście Maksym nie tylko dokłada starań , aby
obudzić w wierzących tradycyjną miłość do ziemskiej ojczyzny, ale też
głosi konieczność wypełnienia obowiązkó w podatkowych, chociaż wydawałyby się poważne i dokuczliwe (Kazanie 26, 2)”416.
Do chrześcijanina Juliana, wyższego urzędnika skarbowego, zarazem swojego przyjaciela, zwracał się Grzegorz z Nazjanzu. Pisał, że
kapłanó w i mnichó w nie trzymają żadne więzy, ponieważ wyzbyli się
swojego majątku. Mają oni „hymny, modlitwy, czuwania, łzy” – są to bogactwa, któ re nie podlegają opodatkowaniu. Prosił go: „oceniaj zbożnie
i miłosiernie mó j lud, szanując, jeśli nie co innego, to sam moment [spisu], bo i Zbawiciel rodzi się podczas spisu i oszacowania”, a ty jako
chrześcijanin pełniący funkcję publiczną „z Chrystusem spisujesz,
z Chrystusem odważasz, z Głową oceniasz, ze Słowem obliczasz”. On
z tobą wspó łdziała przy największych dziełach związanych z zarządzaniem. I „aby zawstydzić tych, któ rzy spisują ludność i wymierzają podatki, w tym właśnie czasie bierze na siebie ciało i zbliża się do ludzi”.
W ostatecznym rozrachunku każ dy „mały i wielki (...), kró l z poddanymi, ten któ ry wymierza podatki razem z podatnikiem” zostaną
oszacowani według swojej wartoś ci i wpisani do księgi ż ywota lub
księgi potępionych 417.
Św. Augustyn pochwalał tych bogatych, któ rzy opodatkowali się
na cele miłosierdzia418. O ile zachęta do dobrowolnego dzielenia się dobrami występuje powszechnie u Ojcó w Kościoła, tak Augustyn podkreśla „obowiązkowość” takiej postawy poró wnaniem do opodatkowania,
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Benedykt XVI, Święty Maksym z Turynu. Audiencja generalna 31.10.2007,
tłum. J. Pach, „Niedziela”, 2007, nr 45 z dnia 11 XI, s. 4.
Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Mowa 19,11.13, dz. cyt., s. 214–216.
A. Eckmann, Bogactwo i ubóstwo w pismach świętego Augustyna, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 258.
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twierdząc, że nadmiar majątku jest własnością ubogich419. W wielu gminach chrześcijań skich źró dłem utrzymania były comiesięczne składki
(stirps menstrua), określane także mianem dziesięciny, ale ze względu
na negatywne konotacje nie nazywano ich podatkiem 420. Gorącym zwolennikiem dziesięciny był Cezary z Arles, któ ry uchylanie się od niej
traktował jako grzech421. Argumentował, że skoro cezarowi – choć
deszczu nie zsyła – należy oddawać, co do niego należy, tym bardziej
Bogu należy się odwzajemnić 422. Hieronim w komentarzu do Ewangelii
św. Mateusza zwracał uwagę, że tym, co według Jezusa należy do Boga,
są „pierwociny, dziesięciny, oﬁary i obiaty. Podobnie i sam zapłacił podatek za siebie i Piotra”423.
Trudne sprawy społeczne mogły wielu odebrać spokó j wewnętrzny. Lecz tylko tym – mó wi św. Klemens – któ rzy są ludźmi pospolitej wiary, niedostatecznie utwierdzeni w Bożej miłości. Tego rodzaju problemy nie powinny przywieść doskonałego chrześcijanina do
upadku, ponieważ on dzięki swojej formacji wewnętrznej, znacznie
mocniej tkwi w wartościach nadprzyrodzonych424. Augustyn w kazaniu
na niedzielę w Oktawie Wielkanocy przypominał, że choć czas świąt
dobiega koń ca, po nich nastąpią „dni szare, dni zbierania podatkó w, dni
sporó w”. Lecz chrześcijanin w czasie dni świątecznych powinien „ob419
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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.
Por. R. Pankiewicz, Pieniądz w działalności publicznej św. Cypriana, „Vox
Patrum”, 1990, zeszyt 19, s. 657.
„Niewdzięczny złodzieju i niewierny! Zwracam się do ciebie z Bożym wezwaniem. 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. Ryznar, J. Pochwat, Kraków 2011, s. 199. Por. E. Wipszycka, Kościół w świecie
późnego antyku, Warszawa 1994, s. 260–261.
Cezary z Arles, Kazania…, dz. cyt., Kazanie 33A.3, s. 204.
Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, tłum.
J. Korczak, Kraków 2008, s. 157.
Por. J. Grzywaczewski, Postawa dojrzałego chrześcijanina wobec skomplikowanych kwestii społecznych według Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox
Patrum”, 1990, zeszyt 19, s. 653. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków ﬁlozoﬁcznych dotyczących prawdziwej wiedzy, VII 49,3 i 46,5, tłum.
J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.
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myślać uczynki uprzejmości i grzeczności”, któ re będą służyły załatwieniu ziemskich obowiązkó w425.
Pelagiusz wskazywał, że przez wierne wypełnianie swoich obowiązkó w człowiek uczy się pokory, a kto sprzeciwia się władzy ziemskiej, cnoty tej nie posiada. Uważał, że św. Paweł napisał zdanie „Każda
dusza niech będzie poddana wyższej władzy” przeciwko tym, któ rzy sądzili, „że powinni korzystać z wolności chrześcijań skiej tak, by nikomu
czci nie oddawać, ani nie płacić podatkó w”426.
Chrześcijanin w sercu swym wyrzeka się dó br tego świata,
a więc nie jest przywiązany do tego, co do niego nie należy. O krok dalej
idą ci, któ rzy dla Kró lestwa Bożego całkowicie wyrzekają się majątku:
„Jeżeli bowiem nie zatrzymujemy u siebie nic cesarskiego, nie będziemy
zmuszeni oddawać mu tego, co należy do niego”427. Podobną radę odnośnie do uwolnienia się od podatkó w przez rozdanie majątku ubogim
dał w swoich mowach św. Ambroży, a w praktyce zastosował ją jego
uczeń św. Augustyn428.
Rezygnacja z dó br ziemskich i radykalne poświęcenie się życiu
duchowemu było doświadczeniem wielu anachoretó w tamtych czasó w.
W kontekście podatkó w należy wspomnieć żyjącego w III wieku na Cyprze
św. Mamasa (vel Mammesa). Jest powszechnie czczony jako pustelnik,
któ ry mieszkał w jaskini w pobliżu miasta Morphou. Według miejscowych podań żył w skrajnym ubó stwie, nie posiadając niczego. Gdy władze starały się od niego wyegzekwować podatek, uciekł od tego obowiązku, za co miał zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Gdy wraz
z eskortującym go żołnierzem zmierzał do miasta – jak mó wi legenda –
425

426

427

428

Augustyn, Wybór mów. Kazania świąteczne i okolicznościowe, Kazanie
259.6, tłum. J. Jaworski, „Archiwum Czesława Miłosza”, 1973, s. 141.
Pelagiusz, Komentarz do Listu Św. Pawła do Rzymian, Rozdział XIII.1A,
tłum. A. Baron, F. Czarnota, T. Górski, Kraków 1999, s. 282.
Hilary z Poitieres, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, Rozdział XXIII,
w: Hilary z Poitieres, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza. Traktat o tajemnicach, tłum. E. Stanula, Warszawa 2002, s. 162.
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. Święty przywołał go do siebie, dosiadł go wierzchem, a baranka wziął na ręce. W ten nadzwyczajny sposó b dotarł do sądu – gdy sędzia to zobaczył, zwolnił go z podatku,
otrzymując jako podziękowanie ową ocaloną owieczkę. Św. Mamas
uważany jest na Cyprze za patrona osó b uciekających od obowiązkó w
podatkowych429.
Nauczanie Ojcó w Kościoła można podzielić na cztery głó wne
kategorie. Pierwszą z nich są komentarze i homilie do „podatkowych”
fragmentó w Pisma Świętego: podatku na świątynię, pytania o monetę
podatkową oraz fragmentu z Listu do Rzymian o posłuszeń stwie władzy. Stanowią one podstawę doktryny chrześcijań skiej o obowiązku podatkowym. Jednoznacznie nakazują płacenie podatkó w, choć wyraźnie
podkreślają, że posłuszeń stwo Bogu jest na pierwszym miejscu.
Do drugiej można zaliczyć rozważania teologiczne, któ re szerzej ukazują naturę podatkó w i stosunek chrześcijanina wobec tego
obowiązku. Nie stanowią odrębnych dzieł, należy je umiejscowić
w szerszym zagadnieniu stosunku chrześcijanina wobec świata. Przyczynkiem do refleksji były prześladowania, czy też ucisk podatkowy,
któ re kazały szukać odpowiedzi o stosunek chrześcijanina wobec prześladowcó w. Generalną odpowiedzią była zachęta do uległości wobec
tych, któ rzy mogą odebrać życie, lecz wiary odebrać nie mogą.
Trzecią są listy, któ re dotyczą spraw bieżących, nieraz chodziło
o konkretne interwencje, przedstawiają stosunek autoró w wobec
szczegó łowych zagadnień . Nie wnoszą istotnych treści do doktryny, lecz
pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że tematyka podatkowa jest dla
nich mało istotna. Argumentem za tym jest niewielka liczba listó w dotycząca tej tematyki u tych, któ rzy więcej zajmowali się administrowaniem dobrami (zwłaszcza listy u Bazylego i Grzegorza Wielkiego), oraz
zupełna nieobecność u wielu innych.
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Por. J. Stroszeck, Divine protection for shepherd and sheep Apollon, Hermes, 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 źró dłem są akta synodó w i normy kanoniczne. Podobnie jak w przypadku listó w temat podatkó w nie jest poruszany poza
nielicznymi fragmentami, w przeciwień stwie omawianej znacznie częściej lichwy, czy też innych grzechó w społecznych.
Przedstawiona analiza prowokuje do wyciągnięcia wnioskó w,
że w pierwszych wiekach chrześcijań stwa podatki nie stanowiły problemu doktrynalnego. Chrześcijanie znali swoje obowiązki społeczne,
w Piśmie Świętym znajdowali jasne wytyczne. Oczywiście po ludzku nie
rozumieli ucisku i prześladowań , lecz wyjaśnieniem duchowym był prymat spraw Bożych nad ziemskimi. Dodatkowym argumentem była krytyka bogactwa, któ ra kazała wyrzekać się dó br materialnych, wzmacniana
przykładem anachoretó w, a także oddziaływaniem pelagianizmu430.
Z dzisiejszej perspektywy uderzające jest po pierwsze to, że
w pismach z tamtego okresu nie formułowano zachęty do nieposłuszeń stwa władzy. Chrześcijanie nie nawoływali do zmian politycznych
czy stosunkó w społecznych, mieli je zmieniać swoim życiem 431. Praktyczną formą odpowiedzi na dostrzegane przez nich wyzwania, opartą
na przekonaniu o powszechnym przeznaczeniu dó br, a zakorzenioną
w postawie miłości bliźniego była jałmużna.
Po drugie zdziwienie budzi fakt, że teologowie z tego okresu
nie zastanawiają się nad ciężarem winy moralnej wynikającej z unikania płacenia podatkó w. Trudno byłoby zaryzykować stwierdzenie, że
dylemat ten – przy całej wierze i gorliwości chrześcijan pierwszych
wiekó w – ich akurat nie dotyczył. W połączeniu z niewielką ilością
miejsca, jaką tematyka podatkowa zajmuje w spisanym nauczaniu, brakiem odniesień w oﬁcjalnym nauczaniu można wyciągnąć wniosek, że
chrześcijanie godzili się na istniejący ład społeczny i respektowali go,
lecz ewentualnych przypadkó w niespełnienia obowiązkó w obywatelskich nie traktowali w kategoriach winy moralnej.
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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.
Postawa ta w konsekwencji i tak doprowadziła do zmiany, gdy chrześcijaństwo 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 średnie to czas pomiędzy upadkiem starego, antycznego
świata, a renesansem. Obejmując okres tysiąca lat, nie może charakteryzować się jednolitością i spó jnością. Dla rozważań o podatkach szczegó lnie istotny będzie czas dojrzałego średniowiecza. Około roku 1000
rozpoczął się okres ożywienia ekonomicznego w Europie Zachodniej,
za któ rym związany był postęp cywilizacyjny, oraz rozwó j myśli teologicznej. Za syntezę nauczania Kościoła tamtych czasó w i jego największe osiągnięcie uważany jest tomizm. „Wychodząc od realistycznych
ocen rzeczywistości, nadając cechy racjonalizmu koncepcji prawa natury i prawa ludzkiego, dając nowe impulsy myśli o pań stwie i funkcjonowaniu społeczeń stw, w któ rej żywe pozostały elementy tradycyjnej wizji politycznej Kościoła, tomizm wywierał trwały wpływ na rozwó j katolickiej doktryny pań stwa, społeczeń stwa i prawa”432. Zagadnienia ekonomiczne były obecne przede wszystkim w dziełach teologicznych jako
część teologii praktycznej, a także w traktatach ﬁlozoﬁcznych, odnoszących się zwłaszcza do Arystotelesa.
Podstawowym paradygmatem społecznym średniowiecza, pochodzącym jeszcze od Arystotelesa, jest pojmowanie człowieka jako
istoty ze swej natury społecznej. Jako naturaliter jest on bytem społecznym i politycznym, ma więc wrodzoną potrzebę życia we wspó lnocie.
Jest ona naturalną przestrzenią, w któ rej może osiągnąć pełny rozwó j
swej natury w wymiarze ﬁzycznym, moralnym i duchowym. Można mó wić o złożonej dwukierunkowości relacji: człowiek potrzebuje społeczności do stawania się w pełni człowiekiem, zarazem jego celem jest aktualizowanie dobra tej wspó lnoty433. Bonum commune było dla scholastykó w elementem strukturalnym w sensie ﬁlozoﬁcznym, zasadą konstytutywną społeczności, w przeciwień stwie do uproszczonych deﬁnicji
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K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, s. 63.
Por. R. Rybka, Rola cnót politycznych w aktualizowaniu dobra wspólnego
według św. Tomasza z Akwinu, „Studia Theologica Varsaviensia”, 2000, zeszyt 1, s. 65.
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pojmujących dobro wspó lne za sumę dó br jednostkowych. Nie istnieje
więc prosta zależność między tymi dobrami. Św. Tomasz uważał dobro
wspó lne za doskonalsze od dobra jednostki, jest ono najwyższym
z dó br ziemskich, ponieważ wszystkie inne dobra uzyskują w nim ostateczną doskonałość. Dobro wspó lne jest celem społeczności, tym samym jest celem każdej jednostki do niej należącej. „Dobro wspó lne jest
dobrem wyższym, bardziej upragnionym, bardziej kochanym niż dobro
indywidualne także z tego względu, że nie można mó wić o prawdziwym
dobru jednostki bez konkretnego wkładu każdego członka społeczności
w proces jego aktualizacji i bez uczestnictwa w jego podziale”434. Nie
może być ono utożsamiane z dobrem pań stwa w dzisiejszym znaczeniu,
a podporządkowanie człowieka społeczności nie może być rozumiane
w sensie absolutnym, ponieważ ostatecznym celem człowieka jest Bó g,
przekracza wspó lny cel ziemskiej społeczności. Dobro wspó lne obejmuje cnoty, wartości moralne, jedność i pokó j, dopiero w drugiej kolejności dobra materialne, któ re czynią możliwym i łatwiejszym osiąganie
dó br duchowych.
W szczegó łowych rozważaniach wiele miejsca poświęcono
własności prywatnej i jej roli w budowaniu dobra wspó lnego. Choć
uznawano wartość prywatną i rozwijano myśl dotyczącą jej roli, podkreślano obowiązki społeczne na niej ciążące. Klimat duchowy epoki,
przykład zakonó w żebraczych, obowiązek ﬁnansowej restytucji grzechó w przez możnych, powstawanie fundacji dobroczynnych zachęcały
do nieprzywiązywania wielkiej wagi do dó br materialnych. Choć ideałem było wyrzeczenie się majątku, podkreślano, że „posiadający jest
zobowiązany do dzielenia się swoimi dobrami na mocy zasady wspó lnego przeznaczenia dó br, ale w granicach, któ re zabezpieczają wynagrodzenie pracy i zachowanie zasobó w potrzebnych do jej dalszego
prowadzenia”435. Z tych wskazań moralnych kierowanych do kupcó w
można także wyciągnąć wniosek, że opodatkowanie nie może naruszać źró deł dochodó w.
434
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Tamże, s. 67.
M. Bukała, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004, s. 102.
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Kolejnym elementem teologicznej koncepcji świata była władza
pochodząca od Boga. Sam Jezus przypomniał to Piłatowi podczas przesłuchania: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano
z gó ry” (J 19,11). Stąd każdy, kto sprzeciwia się władzy, nie wykonuje
woli Boga: „Skoro bowiem władza książąt jako taka pochodzi od Boga,
a wszystko, co pochodzi od Boga, ma swó j porządek, wynika stąd, że od
Boga pochodzi ró wnież ten porządek, wedle któ rego niżsi są poddani
władzom wyższym. Kto więc – wbrew temu porządkowi – przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się Bożemu ustanowieniu”436. W koncepcji tej polityka i religia były powiązane ze sobą w sposó b bezpośredni437. W przeciwień stwie do dzisiejszych schemató w myślowych, zbudowanych na znacznie pó źniejszej idei „rozdziału Kościoła od pań stwa”,
czymś naturalnym było przenikanie się władzy świeckiej z władzą duchowną. Władza była ujmowana jako pochodząca od Boga (Dei gratia)
partycypacja w dziele Boż ym438, kró l w momencie koronacji otrzymywał część prerogatyw władzy wewnątrzkościelnej (fundowanie
kościołó w, sankcjonowanie prawem moralności chrześcijań skiej).
Z kolei władza duchowa miała rozległe kompetencje władzy świeckiej,
ponieważ biskupi i opaci byli zwierzchnikami nieraz rozległych terytorió w. Zarządzając nimi, podejmowali się zadań typowo świeckich,
jak budowa szkó ł i szpitali, dró g i mostó w, a takż e zbrojnej obrony
podległych im ziem439.
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Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Rzymian, tłum. J. Salij, Poznań 1987, s. 200.
Por. J. Sawicka, Teologia polityczna i średniowieczna ﬁgura króla, „Idea.
Studia nad strukturą i rozwojem pojęć ﬁlozoﬁcznych”, 2014, tom XXVI, s. 255.
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 żyjący obraz Boga o podwójnej naturze, nawet jeśli dotyczyło to dwóch niezmieszanych natur. (...) król staje się na krótko «ubóstwiony» mocą łaski,
podczas gdy niebiański Król jest Bogiem na wieczność ze względu na swą naturę”. E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, tłum. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007, s. 40.
Por. G. Ryś, Kościół a państwo w średniowieczu – istota sporu, „Analecta
Cracoviensia”, 1993, tom XXV, s. 412.
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Stwierdzenie, że pań stwo średniowieczne różniło się znacznie
w swoim charakterze od tego, co dziś deﬁniujemy tym mianem, jest waż nym zastrzeżeniem, mającym wpływ na analizę zagadnienia władzy w średniowieczu. Władca nie zawsze był tożsamy z kró lem, ponieważ pań stwa narodowe nabrały znaczenia dopiero w XIII wieku. Istotną pozycję
miały rody arystokratyczne czy panowie poszczegó lnych terytorió w,
właścicielem niemałych majątkó w ziemskich był także Kośció ł440.
Ustró j feudalny, choć w zewnętrznym wymiarze dotyczył ziemi, w swej
istocie był społeczeń stwem senioralnym, zbudowanym na personalnym
charakterze zobowiązań i świadczeń . Wyrażało się to w postaci drabiny
feudalnej, gdzie każdy był zobowiązany do świadczeń na rzecz swego
pana, lecz ró wnież mó gł z dużą swobodą kształtować obciążenia wobec
swoich poddanych. W tym kontekście należy do świadczeń o charakterze podatkowym zakwaliﬁkować także pań szczyznę, któ ra była podstawowym brzemieniem nieposiadającej majątku ludności wiejskiej. Na
przykładzie pań szczyzny zauważyć można postępującą ewolucję w kierunku obciążeń podatkowych w dzisiejszym tego słowa rozumieniu,
było to związane z rozwojem systemu monetarnego441: „zwierzchnicy
feudalni na ró żnym poziomie (kró lowie, książęta, baronowie, margrabiowie, biskupi), będąc na ogó ł w potrzebie posiadania gotó wki, wprowadzali innowacje mające nieoczekiwany wpływ na ewolucję ustroju
feudalnego. Chłopom dość pospolicie zamieniano, przynajmniej w zachodniej części Europy, pań szczyznę na czynsz dzierżawny w pieniądzu, co czyniło ich nominalnie wolnymi, a przy okazji przyczyniało się
do ich osobistego zainteresowania wzrostem produkcji rolnej”442.
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Dochody Kościoła miały podwójną naturę. Do dochodów świeckich należy
zaliczyć podatki, cła grzywny, opłaty administracyjne. Do kościelnych darowizny, oﬁary związane z sakramentami itp. Kwestią sporną jest klasyﬁkacja
dziesięciny, która była uzasadniana teologicznie, ale w wielu miejscach funkcjonowała jak zwykły podatek. Por. W. Klimiuk, Podatek kościelny idea, konstrukcja i recepcja w prawie polskim. Rozprawa doktorska, Warszawa 2015, s. 21.
Historycznie w pierwszej kolejności formę pieniężną przybrały opłaty transportowe, następnie podatki miejskie, na końcu ludności wiejskiej. Por. Ł. Żurek, Polityka ﬁskalna i monetarna zakonu krzyżackiego, „Zeszyty Naukowe.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, 2012, nr 879, s. 85.
J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, Warszawa
2009, s. 182.
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Co do zasady podatki były akceptowane jako część porządku
świata stworzonego przez Boga. Dokumenty Kościoła oraz teologowie
wzywali do posłuszeń stwa władzy, podkreślając, że co należy do cesarza, należy mu oddać. Uznanie dla roli władzy towarzyszy zazwyczaj zastrzeżenie, że władcy występującemu przeciw Bożemu porządkowi, posłuszeń stwa można odmó wić, gdyż stawia się w miejscu Boga: „nie należy przeciwstawiać się w tym, co Bó g nakazuje im wykonywać, a mianowicie w daninach i tego rodzaju. – Jeśliby zaś jakiś władca, albo diabeł, nakazywał coś, albo radził przeciwko Bogu, wtedy trzeba się opierać”443. Św. Tomasz opisuje władzę niesprawiedliwą jako bunt nie tylko
przeciw Bogu, lecz przeciwko dobru wspó lnemu, uosabianemu przez
całe społeczeń stwo. Uznaje, że sprzeciw wobec takiej władzy jest moralnie usprawiedliwiony, lecz przestrzega, aby społeczeń stwo nie poniosło więcej strat niż korzyści444.
Ś redniowieczne spojrzenie na podatki było nacechowane realizmem. Z jednej strony przyznawano władcy prawo pobierania podatkó w, z drugiej starano się nakreślić jego granice. W pierwszej kolejności
źró dłem dochodó w powinny być majątki kró lewskie, podatki dopiero
wtedy, gdy środki własne są niewystarczające. Najgorszą sytuacją byłoby zaciąganie pożyczek przez kró la, któ re powodowałoby jego uzależnienie od innych.
Tomasz z Akwinu podkreślał, że władca ma prawo pobierać podatki jako wynagrodzenie za swoją służbę: „Ponieważ więc nasi książęta, sprawując władzę, wykonują służbę Bożą, powinni pobierać podatki
od ludu jako opłatę za swoją służbę”. Swoją pozycję nadużywają wtedy,
gdy ich celem nie jest troska o poddanych, lecz chęć pozbawienia ich
majątku. W kolejnym zdaniu komentarza Listu do Rzymian zawarł trzy
warunki, któ re pó źniej przyczyniły się do sformułowania zasad podatkowych: pobó r musi odbywać się na podstawie obowiązującego prawa,
bez użycia siły oraz nie przekraczać możliwości ﬁnansowych poddanych.
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Piotr Lombard, Cztery księgi sentencji, Księga II,44, tłum. J. Wojtkowski,
Olsztyn 2013, s. 547.
Por. Salij J., Chrześcijanie wobec władzy, „Idziemy”, 2012, nr 46, s. 17.
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Jeśli nie są spełnione, podatek staje się „rabunkiem”445. Podobne stwierdzenie zawarł w swoim najważniejszym dziele „Sumie Teologii”, wspominając o podatkach w quaestiones o kradzież y i rozboju. Niestety
św. Tomasz nie przedstawił całościowej analizy natury podatku, przeprowadzając rozważania jedynie w odniesieniu do zagadnienia przymusu.
Akwinata, zgodnie z metodą scholastyczną, stawia tezy dotyczące dopuszczalności użycia gwałtu w przypadku łupó w wojennych,
rabunku niewiernych oraz poboru podatkó w: „Władcy ziemscy wyciągają wiele rzeczy od swych poddanych przy pomocy gwałtu, a to jest
istotą rabunku. Ciężkim zaś oskarżeniem byłoby twierdzić, że przez to
grzeszą, gdyż wó wczas prawie wszystkich władcó w należałoby potępić”446. W odpowiedzi podkreśla, że władcy stoją na straży sprawiedliwości i w określonych sytuacjach mogą stosować przymus. „Gdy władca
żąda od poddanych tego, co mu się zgodnie z sprawiedliwości należy
dla zachowania dobra wspó lnoty, rabunek nie zachodzi, nawet gdyby
użył przemocy”. Tak więc kryterium oceny postępowania jest sprawiedliwość, co jeszcze mocniej wybrzmiewa w zdaniu o niesprawiedliwości: „Jeśli natomiast władca wydzierałby coś poddanym przemocą
wbrew sprawiedliwości, popełniłby rabunek i łotrostwo”. Oczywiście
nie znajduje to usprawiedliwienia moralnego, „tacy władcy są zobowiązani do zwrotu, podobnie jak łotrzy. Grzeszy zaś tym ciężej od łotró w,
im niebezpieczniej i powszechniej działają przeciw sprawiedliwości
społecznej, któ rej powinni być stró żami”.
Powiązanie godziwości pobierania podatkó w ze sprawiedliwością nastręcza kolejnych trudności w interpretacji stanowiska św. Tomasza. Relacje między pań stwem i obywatelem reguluje w pierwszym
rzędzie sprawiedliwość legalna, któ ra kieruje podporządkowaniem
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„Władcy mogą dwojako grzeszyć przy ich ściąganiu. Po pierwsze, jeżeli nie
troszczą się o korzyść ludu, ale zmierzają tylko do tego, żeby splądrować majątki 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.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Tom 18, II-II,66.8, tłum. F. W. Bednarski, Londyn 1970, s. 142–144.
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członkó w społeczeń stwa447. Jednostka jako część przynależy do całości,
któ rą jest społeczność. Z tego względu dobro jednostki jest przyporządkowane dobru ogó lnemu. Nazywa się ją legalną, ponieważ prawo podporządkowuje czynności wszelkich cnó t dobru wspó lnemu. Celem
sprawiedliwości jest umożliwienie dalszego rozwoju społeczności ku
wyższym wartościom, „przechodzimy więc od zwykłej wymiany
w dziedzinie tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe – co zdawało się
sugerować użycie słowa jako cechy wyró żniającej człowieka – do zgodności wszystkich członkó w pań stwa co do tych dó br, któ re są im wspó lne”. Podmiotem sprawiedliwości legalnej jest władza, któ ra wydaje rozporządzenia. „Można więc powiedzieć, że ten typ sprawiedliwości zawiera uprawnienia pań stwa jako całości względem swych obywateli,
mocą któ rych może się ono domagać od nich tego wszystkiego, co konieczne jest dla jego dobra ogó lnego”448. W ten sposó b rozważania dotyczące sprawiedliwości powracają do punktu wyjścia, czyli koncepcji
władzy, wzbogacone o wyraźnie wskazany cel, któ rym jest dobro
wspó lne. „Pań stwo w tym sensie jest wspó lnotą naturalną, iż pełni
funkcję czynnika porządkującego, podtrzymującego istniejące więzi
i wytwarzającego nowe. W planie aksjologicznym jest funkcjonalnie
podporządkowane realizacji celu ponadjednostkowego – dobra wspó lnego. W perspektywie eschatologicznej i teologicznej jest niezbędnym
warunkiem osiągnięcia cnoty i szczęścia wiecznego”449. Sprawiedliwość
legalna niekiedy była utożsamiana ze sprawiedliwością społeczną 450.
Teolog i ﬁlozof dominikań ski kard. Kajetan w komentarzu do Summy
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Por. S. Lis, Kategorie sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu, „Resovia Sacra”, 1996, nr 3, s. 233.
Tamże, s. 225.
M. Kuniński, W poszukiwaniu idealnego ustroju, w: Państwo jako wyzwanie, red. A. Rzegocki, Kraków 2000, s. 46.
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 nazwać sprawiedliwością społeczną, w miarę jak tan będąc cnotą szczególną
w swej istocie, ogólną zaś w swej mocy, zwraca każdą cnotę ku dobru wspólnemu. 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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podkreślał, że do jej istoty należy dobro wspó lne, któ re wymaga od
obywateli respektowania wymogó w sprawiedliwości451.
W przeciwnym kierunku działa sprawiedliwość rozdzielcza,
któ rej zadaniem jest „skierowanie dó br wspó lnych do poszczegó lnych osó b, przez należny podział tych dó br” 452. Sprawiedliwoś ć ta
ma na celu dobro jednostki, jej zadaniem jest rozdzielenie tego, co
wspó lne według pewnej proporcjonalności. Przedmiotem tej sprawiedliwości jest uprawnienie (ius), któ rego podstawą jest prawo naturalne. Ma ono charakter obiektywny, a uprawnienie subiektywne
nie moż e być tym zasadniczym 453. Sprawiedliwoś ć rozdzielcza odnosi się do przywilejó w, nie do obciąż eń , adekwatna jest do analizy redystrybucji w społeczeń stwie, a nie obciążeń jako takich454.
W rozważaniach dotyczących oceny opodatkowania należy
sprawiedliwość postrzegać szeroko, w ró żnych jej kontekstach. Tomaszowa koncepcja sprawiedliwości stanowi punkt wyjścia wszelkich rozważań w tej dziedzinie, choć należy zauważyć, że „nie została w sposó b
dostateczny powiązana z problematyką gospodarczo-społeczną i polityczną”455. Pomocą w ocenie konkretnych zagadnień będzie uświadomienie sobie, że sprawiedliwość łączy się ściśle z roztropnością, ponieważ „wola człowieka działającego politycznie ma sięgać nieustannie po
pomoc rozumu. To dopiero pozwoli zachować się sprawiedliwie w danej, konkretnej sytuacji politycznej”456.
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Por. S. Kowalczyk, Sprawiedliwość w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 294.
Tomasz z Akwinu, Suma..., II-II,61.1, dz. cyt., s. 72.
Por. S. Lis, Kategorie…, dz. cyt., s. 226.
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, Warszawa 1994, s. 383–384.
S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998, s. 47.
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Nagrodą władcy jest sława i cześć. „Kiedy zaś władcy tego nie
wystarcza, staje się tyranem”457, co w określonych okolicznościach dopuszcza nieposłuszeń stwo, tak aby bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Sprzeciw ma na celu restytucję ładu społecznego, Bożej sprawiedliwości i przywró ceniu władzy ziemskiej jej właściwego wymiaru moralnego, boskiej legitymacji. Nie należy sądzić, że w takim wypadku społeczność dopuszcza się nadużycia, tyran „Zasłużył bowiem sobie na to, aby
poddani nie dochowali mu układu, gdyż w rządach społecznością nie
postępował wiernie, jak tego wymaga urząd kró lewski”458. Doprecyzowuje swoją koncepcję stwierdzeniem, że „przeciwko okrucień stwu tyranó w powinno się występować nie na podstawie prywatnego przeświadczenia, ale publicznego autorytetu”459, w pierwszej kolejności poprzez
odwołanie do władzy wyższej. Akwinata w swojej analizie dopuszczał
zaistnienie sytuacji odwrotnej: także większość może dopuścić się niewierności przyjętemu układowi. Wtedy powinna zostać pozbawiona
uprawnień do władania na rzecz jednego czy grupy osó b, któ re będą
chciały dochować wierności prawu i zawartym paktom460. „Słuszność
bądź niesłuszność danych rządó w zależy od stopnia realizowanego
przez nie dobra wspó lnego, a to z kolei oznacza większą lub mniejszą
sprawiedliwość bądź jej brak”461.
Priorytet spraw duchowych nad ziemskimi pozwalał hierarchiczny porządek świata interpretować w ten sposó b, że władza duchowna
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A. Machowski, Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, s. 201.
Tomasz z Akwinu, Wykład listu…, dz. cyt., s. 202. Tomasz tłumaczy, że oczywiście 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 cnoty”, 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, Warszawa 2001, s. 33.
Tomasz z Akwinu, O władzy (De regno), Księga I.6, dz. cyt., s. 29.
Tamże, s. 29.
„Kiedy mianowicie lud plebejuszy dzięki potędze tłumu uciska bogatych, cały
lud jest jakby jednym tyranem”. Tamże, Księga I.1, s. 18.
A. Machowski, Teologia polityczna…, dz. cyt., s. 264.
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ma pierwszeń stwo przed władzą świecką. Jak pokazała historia, nie był
to spó r teoretyczny, lecz dochodziło do bardzo konkretnych napięć między kró lem a papieżem, czego najbardziej znanym przykładem jest spó r
o inwestyturę pomiędzy Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. Nie
inaczej było na płaszczyźnie podatkowej, władcy chcieli na Kośció ł
wpływać poprzez nakładane podatki oraz nadawane przywileje. Kościołowi – jak każdemu podatnikowi – bardziej podobały się te drugie.
Św. Tomasz argumentował, że uzasadnia je „słuszność naturalna. Toteż
nawet u pogan ci, któ rzy oddawali się sprawom boskim, zwolnieni byli
od podatkó w. (...) Otó ż jest to dlatego czymś sprawiedliwym, że podobnie jak kró lowie troszczą się o dobro społeczne w zakresie dó br doczesnych, tak samo słudzy Boży – w zakresie dó br duchowych. I właśnie
przez to, że służą Bogu w tym co duchowe, wynagradzają kró lowi jego
trud dla ich pokoju”462.
Drugą płaszczyzną konfliktu były podatki pobierane przez Kośció ł, rozciągający swoje panowanie na znacznych obszarach ziemi.
Jako właściciel kształtował obciążenia według własnych kryterió w, co
nie zawsze spotykało się z aprobatą. Jednocześnie bardzo często dany
klasztor lub kośció ł pozostawał pod kuratelą fundatora, co utrudniało
rozstrzygnięcie sporu pierwszeń stwa władzy świeckiej i duchowej463.
Tak więc na gruncie lokalnym toczył się spó r o dziesięcinę, któ rej pobó r
prowadził często do konfliktó w z panami świeckimi, któ rzy uważali się
za właścicieli ziem wraz ze stojącymi na tych gruntach kościołami,
z tego tytułu przypisywali sobie prawo do poboru dziesięciny i przekazywanie jej części Kościołowi wedle własnego uznania 464. Teologowie
uzasadniali, ż e opłata ta należy się Kościołowi z samej jego natury:
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Tomasz z Akwinu, Wykład listu…, dz. cyt., s. 203.
„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, ojcem 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.
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 świecie jest stworzone przez Boga, wszystkie ziemskie
dobra należą więc do Niego. 2) Wszystkie dobra należą do papieża jako
wyznaczonego przez Chrystusa przedstawiciela w świecie doczesnym.
3) Właścicielem tych dó br jest Kośció ł jako Boża wspó lnota. 4) Wszystkie dobra należą do ubogich, a przez to do Kościoła, któ rego misją jest
wspieranie ubogich. 5) Poszczegó lne dobra są własnością instytucji kościelnych, któ re sprawują nad nimi pieczę 465. Spó r ten toczył się wśró d
tych, któ rzy dysponowali ziemią, dla poddanych miało to mniejsze znaczenie. E. Kantorowicz przytacza średniowieczną frazę używaną przez
prawnikó w jako przysłowie: quod non capit Christus, rapit ﬁscus – czego
nie uchwycił Christus, bierze ﬁscus466.
W dokumentach Soboru Laterań skiego III (1179 r.) i Laterań skiego IV (1215 r.) kilkakrotnie został wyrażony sprzeciw wobec działania
władzy świeckiej: „W ró żnych częściach świata rządcy, urzędnicy pań stwowi oraz inni, jak się mniema, dosiadający władzę, często nakładają
na kościoły wielkie ciężary i tak bardzo je nękają uciążliwymi i licznymi
podatkami, że pod nimi kapłań stwo wydaje się być w znacznie trudniejszej sytuacji, aniżeli pod panowaniem Faraona, któ ry nie znał prawa
Bożego. On bowiem, wszystkich innych uczyniwszy niewolnikami, swoim kapłanom oraz ich majątkom pozostawił dawną wolność i przydzielił im utrzymanie z pieniędzy pań stwowych”467. Napięcie pomiędzy władzą a Kościołem było tak duże, że ingerencje władzy wobec urzędó w
czy posiadłości kościelnych były zagrożone najwyższą karą. W tym kontekście zostały wymienione także obciążenia podatkowe: „ponieważ
zuchwałość niektó rych świeckich posuwa się do tego, że (...) nie wahają
się także ciemiężyć podatkami i daninami zaró wno kościoły, jak i ich ludzi, postanawiamy, że ci, któ rzy w przyszłości dopuszczą się podobnych
przestępstw, zostaną ukarani anatemą”468. W podobnym duchu utrzy465
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Por. W. Klimiuk, Podatek…, dz. cyt., s. 22.
Za słowami tymi stoi oczywiście Kościół oraz król. Por. E. H. Kantorowicz,
Dwa ciała…, dz. cyt., s. 142.
Sobór Lateraneński III, w: Dokumenty soborów powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski. T. 2, Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 176.
Sobór Lateraneński III, w: tamże, s. 175.
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mane są dokumenty Soboru Laterań skiego IV, któ ry podtrzymał nauczanie poprzedniego soboru i precyzował, że postanowienia te nie
mają mocy obowiązującej: „ponieważ nie ustaje nieżyczliwość wielu
skierowana przeciwko Kościołowi Bożemu, dodajemy, że rozporządzenia oraz wyroki wydane przez takich ekskomunikowanych albo na ich
polecenie należy uważać za pró żne i daremne, jak ró wnież że nie będą
one nigdy miały mocy prawnej”469. Zarzut dręczenia Kościoła podatkami pojawił się także w dokumencie Soboru Lyoń skiego (1245 r.), któ ry
pozbawiał władzy cesarza Fryderyka II470.
Kontekst polityczny był powodem wydania przez papieża Bonifacego VIII bulli Clericis laicos (1296 r.), któ ra zabraniała duchowień stwu angielskiemu i francuskiemu płacenia dziesięciny na rzecz pań stwa bez zgody papieża. Podatki te zostały nałożone podczas wakansu
papiestwa przed wyborem Celestyna V, przy nieskutecznym sprzeciwie
duchowień stwa. Tak więc działanie papieża miało przywró cić obowiązywanie zasady, że bez zgody papieża nie wolno obciążać duchowień stwa dodatkowymi daninami. Drugim celem bulli było ograniczenie
środkó w na prowadzenie wojny pomiędzy Anglią i Francją. Postępowanie Bonifacego VIII spotkało się z ostrą reakcją kró la Francji Filipa IV
Pięknego, któ ry uznał papieski dokument za ingerencję w wewnętrzne
sprawy pań stwa. Kler angielski, zgodnie z papieskim nakazem, powstrzymał się od świadczeń na rzecz kró la, któ ry pod naciskiem ustąpił
i ponownie zatwierdził Wielką Kartę Wolności. Kler francuski najpierw
przestał płacić, następnie na synodzie paryskim uchwalił petycję do papieża z prośbą o zgodę na opodatkowanie się dla pań stwa, według woli
kró lewskiej471.
Problemy z ﬁskusem miał ró wnież kośció ł prawosławny. Teoﬁl,
arcybiskup Ochrydy (dzisiejsza Bułgaria), w kilkunastu listach odnosił
się do urzędnikó w skarbowych. Ponieważ miał z nimi osobiste zatargi
z powodu obrony mienia kościelnego472, a w wypowiedziach używał
kwiecistego stylu, jego opinia o nich jest jak najgorsza. Ukazuje ich jako
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Sobór Lateraneński IV, w: tamże, s. 179.
Pierwszy Sobór Lyoński, w: tamże, s. 176.
Por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, tom II, Warszawa 2009, s. 136.
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okrutnych wobec duchowień stwa i ludności, głupich, chciwych, łamiących prawo. Podatnicy są wobec ich poczynań bezradni, bo urzędnicy
wyższego szczebla przysłani z Konstantynopola okazali się być jeszcze
gorszymi niż miejscowi. Uważał, że świadomie walczą z Kościołem: „nie
możemy zaznać spokoju, tak bardzo szatan zawładnął raz na zawsze
wszystkimi [urzędnikami] zajmującymi się skarbem pań stwowym”473.
Sięga także po mitologię, poró wnując ich do sturękiego giganta Briareusa, do harpi i hydry lernejskiej, któ ra ciągle wzmacnia się i odradza474.
Wyrażony w dokumentach soborowych sprzeciw wobec zwiększania obciążeń podatkowych nie dotyczył jedynie władzy świeckiej.
Kilkakrotnie zostało stwierdzone, że żadne nowe podatki nie powinny
być nakładane w dobrach kościelnych: „Zabraniamy ponadto, aby biskupi, opaci i inni pełniący funkcje przełożonych, nakładali na kościoły
nowe podatki lub zwiększali już istniejące albo ośmielali się przywłaszczać sobie część tych dochodó w i przeznaczać na własne potrzeby”. Kolejne zdanie dokumentu wskazuje na motywację takiego postępowania, przy okazji ukazując zależności w ustroju o pionowej strukturze społecznej: „Przełożeni bowiem są zobowiązani do przestrzegania
z dobrej woli tych samych wolności wobec podwładnych, któ re chcieliby mieć przestrzegane wobec siebie”475. W dokumentach tego soboru
znajduje się także jeszcze jeden argument chroniący podwładnych
przed ﬁskalizmem: „Zabraniamy także biskupom dopuszczania się ucisku na swoich podwładnych przez żądanie opłat pieniężnych i ściąganie
danin. Dopuszczamy jednak, jeżeli doszłoby do sytuacji wymagającej
wielu koniecznych wydatkó w i jeżeli powó d byłby oczywisty oraz
słuszny, iż mają prawo zażądać od nich umiarkowanych podatkó w,
zwracając się o nie z szacunkiem. Ponieważ Apostoł mó wi: «Nie dzieci
472
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Por. Teoﬁlakt Ochrydzki, List 96, w: Testimonia najdawniejszych dziejów
Słowian. Seria grecka, zeszyt 4, red. A. Brzóstkowska, W. Swoboda, Warszawa 1997, s. 254–255.
Tamże, List 56, s. 222.
Tamże, List 55, s. 220. Por. M. J. Leszka, Poborcy podatkowi w świetle korespondencji Teoﬁlakta, arcybiskupa Ochrydy, w: Byzantina Europaea.
Księga jubileuszowa oﬁarowana profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red.
M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, s. 363.
Sobór Laterański III, w: Dokumenty soborów..., dz. cyt., s. 175.
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rodzicom winny gromadzić majątki, lecz rodzice dzieciom», przeto wydaje się dalekie od miłości ojcowskiej, jeżeli przełożeni są ciężarem dla
swoich podwładnych, któ rym winni są tymczasem pomoc i wsparcie we
wszystkich potrzebach, jak to czynią prawdziwi pasterze”476.
W podobny sposó b sprzeciw wobec nowych obciążeń wyraził
Sobó r Vienneń ski (1311–1312): „biskupi diecezjalni nie pozwolą w żaden sposó b, aby wspomniani przełożeni(...) nakładali na nie nowe podatki
lub zwiększali już istniejące; pobierali nowo nałożone lub stare zwiększone”477. Podobne napomnienie miało zapobiegać samowoli w pobieraniu myta i było zagrożone surową karą: „Niech nikt nie odważy się
lekkomyślnie, bez upoważnienia ze strony władzy kró lewskiej albo
książęcej, nakładać nowych podatkó w drogowych, a także ściągać ich po
raz kolejny lub powiększać już obowiązujących. Jeżeli ktoś ośmieli się ten
nakaz przekroczyć i upominany nie przestanie go naruszać, wyłączony
będzie ze wspó lnoty chrześcijań skiej dopó ki tego nie zadośćuczyni”478.
Strażnikiem porządku był papież, miał on pilnować, aby zarządcy dó br kościelnych nie uciskali poddanych: „Papież często będzie
sprawdzał, w jaki sposó b zaró wno legaci i zarządcy, jak i wikariusze
oraz posiadacze włości Kościoła rzymskiego rządzą swymi poddanymi i czy nie obciążają ich nowymi opłatami i podatkami. Nigdy nie będzie pobłażliwy, gdy dowie się o tym, że ktoś nakłada na barki poddanych zbytnie ciężary lub niesprawiedliwe podatki”479. Sobó r wydał także kilka przepisó w porządkowych oraz regulujących relacje pomiędzy
ró żnymi podmiotami kościelnymi480, któ re miały chronić dochody dotychczasowych właścicieli. W przypadku gdy dotychczasowa ziemia obciążona podatkiem przechodziła w ręce osó b czy klasztoró w cieszących
się przywilejami, piętnowane były nadużycia pozbawiające przychodu
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Sobór Laterański III, w: tamże, s. 175.
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dotychczasowych beneﬁcjentó w481. Jednym ze sposobó w rozstrzygania
sporó w było powołanie duchownych, któ rzy mieli odpowiednie kompetencje: „W celu osiągnięcia pełniejszej zgody wydelegujemy z każdej prowincji dwó ch przełożonych oraz jednego z naszych lub innych duchownych, dając im pełną i nieskrępowaną władzę, by w sposó b uproszczony
i łatwy, bez hałasu i formalizmu sędziego mogli wysłuchiwać, rozstrzygać
lub łagodzić pomiędzy stronami wszelkie spory i sprawy – powstałe lub
mogące powstać między tym zakonem, a kościołami i jakimikolwiek
ludźmi Kościoła – związane z kościołami, dziesięcinami, pierwocinami,
świadczeniami oraz każdą inną rzeczą i uprawnieniami(...)”482.
Nauczanie soboró w co do zasady nie pozwalało na nakładanie
nowych podatkó w, niemniej dopuszczało wyjątki, zwracając uwagę na
ich umiarkowanie. Nowy podatek został nałożony na Soborze Laterań skim IV w związku z wyprawami krzyżowymi (5% przez trzy lata) 483.
Ojcowie soborowi chcieli w ten sposó b zapewnić zwierzchnikom kościelnym i całemu duchowień stwu „udział w zasłudze i nagrodzie”. Dla
tych, któ rzy byliby odporni na tego typu argumentację, przewidziana
była kara ekskomuniki484. Ci, któ rzy udawali się na wyprawę, byli zwolnieni ze wszystkich obciążeń , a ich majątek miał być objęty ochroną485.
Przed utratą wpływó w podatkowych miały chronić przepisy
szczegó łowe, któ re na przykład wyjaśniały, że dziesięcina powinna być
płacona przed innymi podatkami i obliczana od całości zbioró w. Pró by
umniejszania jej zostały uznane za działanie niemoralne: „Niektó rzy
jednak ze zbytniej chciwości usiłują oszukiwać w płaceniu dziesięciny,
odliczając ze żniw i pierwocin czynsze oraz podatki, któ re czasem nie
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Por. Sobór Laterański IV, w: Dokumenty soborów..., dz. cyt., s. 179., Sobór
Vienneński, w: tamże, s. 178.
Sobór Vienneński, w: tamże, s. 177.
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„Krzyżowcy – zwłaszcza że wyruszą w czasie niewiele przekraczającym jeden
rok – zwolnieni będą z kolekty, podatków oraz innych obciążeń, a ich osoby
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naszą”. Sobór Laterański IV, w: tamże, s. 180.
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są uwzględniane przy płaceniu dziesięciny” 486. W szczegó łowy sposó b
pobieranie dziesięciny regulowały statuty ustanawiane na synodach lokalnych, w Polsce miało to miejsce na zwołanym przez biskupa Tomasza I synodzie we Wrocławiu w 1256 roku. Na uwagę zwraca surowa
norma karna: „synod nakazał duchownym paraﬁalnym podczas niedzielnych mszy, w okresie od lipca do połowy sierpnia, przy biciu dzwonó w i zgaszonych świecach ogłaszanie ekskomuniki nałożonej na osoby,
któ re zdecydowałyby się dokonywać oszustw przy płaceniu dziesięcin”487.
Dotyczyło to także tych, któ rzy uniemożliwiali płacenie daniny swoim
poddanym czy podejmowali pró bę przekupstwa. Kolejny synod zagroził
ekskomuniką tym duchownym, któ rzy nie ogłaszaliby informacji o osobach ekskomunikowanych z powodu niepłacenia dziesięciny. Na początku XV wieku opó r szlachty był już tak duży, że sankcje przestawały
być skuteczne, coraz częściej dochodziło do układó w z biskupami. Na
zjeździe szlachty i duchowień stwa w 1434 roku osiągnięto kompromis
określany jako Laudum Vartense, a na synodzie w Krakowie w 1436 roku
zagrożono ekskomuniką tym duchownym, któ rzy pobieraliby dziesięciny
bez tytułu prawnego. Ponadto zliberalizowano podejście do tych, któ rzy
nie oddawali dziesięciny, duchowni zostali zobowiązani do udzielania
rozgrzeszenia ró wnież z tego grzechu488.
Przemiany religijne i społeczne XIII wieku oraz szczegó lnie intensywny rozwó j gospodarczy zaowocował w myśli scholastycznej coraz poważniejszymi opracowaniami zagadnień ekonomicznych, zwłaszcza w odniesieniu do lichwy, sprawiedliwej ceny oraz pracy ludzkiej 489.
Na ten czas niektó rzy datują powstanie ekonomii 490, choć „Nie należy
jednak zapominać o fundamentalnych ró żnicach, jakie dzielą nas od
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badanej epoki. W ujęciu klasycznej ekonomii stosowany jest model
homo oeconomicus, któ rego działania i wybory rządzą się specyﬁcznymi
regułami dotyczącymi sfery gospodarczej. W kulturze scholastykó w
homo oeconomicus nie istnieje – w ich ujęciu działania człowieka pojmowane są zawsze w sposó b integralny. Przykładowo, w Summie teologii Tomasza z Akwinu zysk kupiecki jest traktowany z odniesieniem do
ró żnych aspektó w życia kupca, obowiązkó w wobec rodziny, własnego
kraju”491. W historii myśli ekonomicznej swoje miejsce znaleźli także
pó źni scholastycy hiszpań scy skupieni wokó ł uniwersytetu w Salamance492, któ rych czołowym przedstawicielem był Francisco de Vitoria
(1485–1546). J. Schumpeter określił ich mianem pierwszych prawdziwych ekonomistó w493. Myśl tej szkoły cechowała się nastawieniem –
używając języka wspó łczesnego – wolnorynkowym, odwołuje się do
niej austriacka szkoła ekonomii. Wśró d poruszanych zagadnień znajdowała się także problematyka podatkowa.
Scholastycy hiszpań scy dostrzegali konieczność istnienia podatkó w, lecz zwracali uwagę na nieró wne ciężary i zbyt dużą wysokość.
W tym upatrywano przyczynę spadku przedsiębiorczości i pogłębiającej się biedy. Zgoda będzie panowała w takim kraju, gdzie nikt nie będzie się bał podatkó w, służy temu opodatkowanie zgodne z prawami
natury i rozumu oraz rozdysponowywanie ich z korzyścią dla całej społeczności. Zauważyli ponadto, że ukrytą formą podatku jest inflacja powstająca na skutek „psucia pieniądza”. Zjawisko to polegało na zmniejszaniu w monecie zawartości szlachetnego kruszcu, przez co jej siła nabywcza słabła. Malało także zaufanie poddanych do władcy. Juan de
Mariana (1536–1624), znany z radykalnych poglądó w w kwestii ﬁnansó w publicznych, uważał, że manipulacje walutą są bezprawnym i nikczemnym rabunkiem poddanych służącym pozyskaniu dodatkowych
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M. Bukała, Etyka przedsiębiorczości…, dz. cyt., s. 108.
Określenie to jest w znacznym stopniu umowne, ponieważ nie wszyscy byli
związani z tym uniwersytetem. Łączyły ich podejmowane tematy i podobieństwo poglądów. Działalność prowadzili w XVI wieku, lecz ze względu na stosowaną metodę scholastyczną przypisuje się ich jeszcze do średniowiecza.
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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dochodó w dla skarbca494. Przestrzegał przed deﬁcytem budżetowym,
ponieważ „jeśli wydatki Korony wzrastają przewyższając podatki, zło
będzie nieuniknione. Bowiem konieczne będzie codzienne zwiększanie
podatkó w. Spowoduje to zaniepokojenie i irytację obywateli, w wyniku
czego nie będą oni słuchać kró lewskich poleceń ”495. Domingo de Soto
przestrzegał, aby książę nie korzystał z pieniędzy zebranych z podatkó w na wydatki, któ re nie są potrzebne dla wspó lnego dobra. Pedro
Fernandez Navarette (1564–1632) poświęcił ﬁnansom publicznym
dużą część swojego dzieła Conservacion de monarquías zawierającego
rady dla monarchii. Uważał, że poważnym problemem Hiszpanii jest
emigracja spowodowana wysokimi podatkami. Podatki obniżają produktywność, ponieważ ludzie wolą porzucić swą ziemię, aby uniknąć
sankcji. Krytykował ogromną liczbę żyjących z funduszy publicznych,
któ rzy jak harpie wysysają kró lewskie bogactwo. Obniżanie podatkó w
powinno się rozpoczynać od zmniejszenia wydatkó w dworu. Odnió sł
się także do problemu sprawiedliwości prawa: „Sprawiedliwe prawo
podatkowe musi wpierw spełniać wymó g jakiegokolwiek sprawiedliwego prawa. Dodatkowo musi ono być skonfrontowane z innymi rodzajami
zobowiązań , związanych z potrzebami (czy istnieje uzasadniona konieczność dla nowych praw podatkowych?), okolicznościami (czy to jest właściwy moment, aby nakładać nowe podatki?), formą (czy proponowane
podatki są proporcjonalne i wyró wnane?) oraz poziomem (czy proponowane podatki są umiarkowane czy nadmierne?)”496.
Analiza tekstó w średniowiecznych dotyczących etyki życia gospodarczego pozwala na stwierdzenie, że moralność podatkowa nie była tematem znajdującym się w centrum zainteresowania. Bodaj najwięcej kontrowersji budziła lichwa, do ważnych temató w należała ró wnież etyka kupiecka i problem sprawiedliwej ceny, wynikające z nieufności Kościoła wobec handlu. Podnoszono także tematyki pracy, dowartościowując jej znaczenie moralne. Do świadomości powszechnej przebijał się postulat do494

495

496

K. Kostro, Myśl ekonomiczna późnych scholastyków, „Ekonomia”, 2006, nr 14,
s. 158.
J. de Mariana, cyt. za: A. Chafuen, Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia
późnoscholastyczna, tłum. K. i K. Koehlerowie, Kraków 2002, s. 74.
Tamże, s. 83.
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brego traktowania niewolnikó w i poddanych497. Temat obciążeń podatkowych nie budził większych kontrowersji, ponieważ był mocno wpisany
w średniowieczną koncepcję społeczeń stwa feudalnego. Oczywiście podatnicy – jak to mają w zwyczaju – ró wnież i w tym okresie wyrażali swoje
niezadowolenie z wysokości obciążeń i sposobu poboru podatkó w. Najważniejsze kwestie sporne były pochodną narastającego napięcia między
władzą świecką a duchowną w sporze o pierwszeń stwo.

4. Istotne nurty nauczania nowożytnego Kościoła
na temat podatku
Spośró d wspó łczesnych doktrynalnych wypowiedzi Kościoła na
temat podatkó w najdonioślejsze znaczenie ma punkt 2240 z Katechizmu
Kościoła Katolickiego (1992 r.), któ ry mó wi o obowiązku podatkowym
jako o obowiązku moralnym: „Uległość wobec władzy i wspó łodpowiedzialność za dobro wspó lne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatkó w”. Zagadnienie to poruszono w kontekście czwartego
przykazania, gdzie przedstawione jest nauczanie Kościoła odnoszące się
do władzy pań stwowej i obowiązkó w obywatelskich. W uzasadnieniu
stwierdzenia przywołane są słowa św. Pawła o posłuszeń stwie władzy
(Rz 13,7) oraz z Listu do Diogneta starochrześcijań skiego autora: „Chrześcijanie (...) mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. Bó g wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno
go opuścić”498. Zatem uzasadnieniem obowiązku moralnego płacenia podatkó w jest troska o dobro wspó lne oraz posłuszeń stwo władzy.
Dla chrześcijanina moralny obowiązek posłuszeń stwa władzy
wynika z teologicznej koncepcji świata. Panem całego wszechświata
jest Bó g i On stworzył człowieka jako istotę społeczną, przeznaczył go
do bycia z drugim. W sposó b naturalny człowiek tworzy ró żnego rodzaju
497
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Por. M. Bukała, Etyka ekonomiczna średniowiecza, „Etyka”, 2004, nr 37, s. 91.
Do Diogneta, 5,5.10; 6,10, w: Pierwsi świadkowie..., dz. cyt., s. 364–366.
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wspó lnoty, w tym także wspó lnotę pań stwową, któ ra nie może obyć się
bez jakieś formy władzy. Władza jako funkcja jest więc zgodna z zamysłem Boga, porządkowi świata ustalonemu przez Boga odpowiada
„poddanie się ustanowionej władzy nie w sposó b bierny, lecz ze względu na sumienie”499. Nie oznacza to, że każdy władca jest z Bożego „mianowania”, o czym dobitnie zaświadcza Apokalipsa św. Jana, ukazująca
walkę władzy z Bogiem i Kościołem. Z teologicznego uzasadnienia władzy pań stwowej wynika ró wnież obowiązek zachowania wobec niej
pewnego dystansu, któ ry nie oznacza jednak nieposłuszeń stwa. Chrześcijanie są przekonani, że ich ojczyzna jest w niebie, a sprawy doczesne
mają charakter przemijający, w tym sensie mają więc charakter drugorzędny. Władza doczesna może utrudnić życie na ziemi lub nawet je
odebrać, ale nie jest przeszkodą w czynieniu dobra.
Benedykt XVI, w liście do Kościoła w Chinach, pośrednio nawiązał do podatkó w w kontekście posłuszeń stwa władzy pań stwowej.
W odniesieniu do skomplikowanej sytuacji wiernych posłusznych Stolicy
Apostolskiej zwró cił uwagę, że Jezus nie chciał być mesjaszem politycznym, „uznawał władzę pań stwową i jej prawa, polecając płacić podatek
cezarowi, ale jasno nakazał zachowywać nadrzędne prawa Boże”500.
Uzasadnienie pochodzenia władzy Bożym planem, a nie tylko
procesami socjologicznymi czy historycznymi, powoduje nałożenie na
nią większej odpowiedzialności. Obowiązkiem „kierownikó w pań stw” –
według Leona XIII – jest zapewnienie porządku prawnego i ładu społecznego oraz sprzyjanie dobrobytowi powszechnemu i jednostkowemu. Sprzyja temu między innymi „umiarkowanie w ustanawianiu,
a sprawiedliwość w rozdzielaniu ciężaró w publicznych” (RN 26). Jan XXIII
ró wnież podkreśla rolę zasady sprawiedliwości, któ ra wymaga, „by obciążenia były dostosowane do możliwości płatniczych obywateli” (MM 131).
499

500

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum.
D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce 2005, nr 380.
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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Ważnym uzasadnieniem istnienia podatkó w jest pojęcie dobra
wspó lnego. Wspó łcześnie jest ono w katolickiej nauce społecznej deﬁniowane na dwa sposoby: instrumentalnie jako „zespó ł warunkó w, instytucji
i środkó w, w któ rych ludzie znajdują maksymalne możliwości rozwoju
własnej osobowości”, lub też immanentnie jako miara doskonałości wyznaczona człowiekowi przez naturę. Wydaje się jednak, że między tymi
dwoma ujęciami nie ma sprzeczności, ponieważ „dobro wspó lne ma charakter instrumentalny i immanentny zarazem, jako że odpowiednie warunki życia społecznego sprzyjają wytwarzaniu wartości wspó lnych, któ rymi nosicielami są jednostki ludzkie, z czego wynika, iż najważniejsze
jest położenie akcentu na tzw. osobowe dobro wspó lne; dostrzeżenie,
że osoby żyjące w odpowiednich warunkach społecznych stają się «pełniej i szybciej» ludźmi, wytwarzając wartości wspó lne i osiągając w ten
sposó b własną doskonałość”501. Pań stwu przyznaje się więc więcej obowiązkó w i kompetencji niż tylko zagwarantowanie ładu: „Zbieranie podatkó w i wydatki publiczne nabierają fundamentalnej wagi ekonomicznej dla każdej wspó lnoty obywatelskiej i politycznej; celem, do któ rego
winno się zdążać, jest system ﬁnansó w publicznych, będący także narzędziem rozwoju i solidarności. Sprawiedliwy, skuteczny i wydajny
system ﬁnansó w publicznych daje dobre wyniki w dziedzinie ekonomii,
ponieważ wspiera rozwó j zatrudnienia, podtrzymuje działalność
przedsiębiorczą oraz inicjatywy bezdochodowe, zwiększa też wiarygodność pań stwa jako gwaranta systemó w ochrony i ubezpieczeń społecznych, szczegó lnie nastawionych na ochronę najsłabszych”502.
Płacenie podatkó w jest uczestnictwem w zadaniach pań stwa
i misji, któ rą ono spełnia, oraz w tworzeniu dobra wspó lnego. A. Dylus
stwierdza, że w rozważaniach nad podatkami akcentuje się zwykle powinność, a nie zwraca się uwagi na to, że „płacenie podatkó w jest nie
tylko ciężarem, obowiązkiem, ale i prawem, uprawnieniem obywateli”503.
Przypomina, że w starożytnym Rzymie proletariusze, czyli członkowie
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J. Koperek, Dobro wspólne, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków
2004, s. 141.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium..., dz. cyt., nr 355, s. 234.
A. Dylus, XI. Płać podatki! Elementy etyki podatkowej, w: Kościół i pieniądze, red. H. Seweryniak, Płock 1993, s. 54.
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najniższej warstwy, uważani za margines społeczny, byli zwolnieni
z tego obowiązku. Płacenie podatkó w nobilitowało społeczne, było wyrazem uznania, że dana jednostka jest w stanie wnieść swó j wkład
w dobro wspó lne504.
Uczestnictwo obywateli w zadaniach pań stwa rodzi problem,
któ ry należy ulokować na płaszczyźnie sprawiedliwości społecznej.
Chodzi o dysproporcje we wnoszonym wkładzie w dobro wspó lne oraz
nieró wności podczas korzystania z niego. Zjawisko to świadomie tworzone i wykorzystywane określa się mianem redystrybucji. Rozumie się
przez nią wszystkie działania, któ re mają na celu modyﬁkację pierwotnego podziału dó br w społeczeń stwie. Ma ona na celu bardziej sprawiedliwy podział dochodu 505. Redystrybucja została zaakceptowana przez
Leona XIII: „Dlatego spośró d licznych i ciężkich obowiązkó w rządu na
rzecz dobra wspó lnego pierwszym jest ten, ażeby opieką otaczał
wszystkie na ró wni klasy, przestrzegając ściśle przepisó w sprawiedliwości, zwanej «rozdzielczą»” (RN 27). Wspó łcześnie przed gwałtownie
wzrastającą nieró wnością w społeczeń stwie, gdy „wzrastają zyski niewielu osó b, większość ludzi oddala się coraz bardziej od dobrobytu tej
szczęśliwej mniejszości” (EG 56), przestrzega papież Franciszek. Wśró d
przyczyn tego zjawiska wymienia między innymi „egoistyczne unikanie
płacenia podatkó w, któ re nabrało rozmiaró w światowych” (EG 56).
Za teologiczne uzasadnienie redystrybucji można uznać naukę
o powszechnym przeznaczeniu dó br, ściśle związaną z chrześcijań ską
koncepcją własności prywatnej. Człowiek nie jest Stwó rcą i Panem rzeczy, przeciwnie, to „do Pana należy ziemia, świat cały i jego mieszkań cy”
(Ps 24,1). Bó g przypomina Mojżeszowi na gó rze Synaj: „ziemia należy do
Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami” (Kpł 25,23b)506.
Człowiek stworzony przez Boga dobra otrzymał w zarząd, ciąży więc
na nim odpowiedzialność za ich właściwe użycie. Stąd prawo własności
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Autorka ma na myśli zapewne tributum civium Romanum, z którego rzeczywiście były zwolnione pewne grupy mieszkańców, co nie znaczy, że nie dotyczyły ich inne rodzaje podatków. Zob. więcej A. Pikulska-Radomska, Fiscus…, dz. cyt., s. 43–45.
Por. W. Zuziak, Dlaczego płacić podatki?, w: Chrześcijanin wobec. zagadnień 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 Stwó rcy dobra materialne mają służyć człowiekowi,
ale nie w sposó b indywidualistyczny, mó wi się o powszechnym przeznaczeniu dó br. „Dlatego człowiek używając tych dó br powinien uważać rzeczy zewnętrzne, któ re posiada, nie tylko za własne, ale za wspó lne w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek”
(KDK 69). Co więcej, w używaniu, a zwłaszcza dążeniu do dó br powinien kierować się umiarkowaniem. Właśnie taka postawa samoograniczenia własnych dążeń może zaowocować zmniejszeniem podatkó w:
„Obywatele natomiast, czy to poszczegó lni, czy zrzeszeni, niech wystrzegają się zaró wno udzielania zbyt wielkich uprawnień władzy pań stwowej, jak też domagania się od niej natarczywie wygó d i korzyści,
aby dzięki temu umniejszyć ciężar obowiązkó w” (KDK 75).
Obowiązek dobroczynności w Piśmie Świętym deﬁniowany jest
w wymiarze indywidualnym, czyli każdy człowiek zobowiązany jest do
wspierania drugiego według swoich możliwości: „Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,17). Szczegó lnie zobowiązani są do
dawania jałmużny bogaci, któ rym więcej dano i od któ rych więcej będzie wymagane (por. Łk 12,48). W tym duchu mó wił Pius XII, gdy przypominał w encyklice Quadragesimo anno: „Majętni ludzie przesurowym
nakazem zobowiązani są do jałmużny, dobroczynności i szczodrobliwości” (QA 50). Paweł VI w encyklice Populorum progressio przypomina,
że celem jest nie tylko zmniejszenie ubó stwa czy przezwyciężenie głodu,
ale „chodzi o umocnienie zespolenia ludzi, w któ rym każdy bez względu na
rasę, religię i narodowość mó głby żyć życiem prawdziwie ludzkim, wolnym od służalczej uległości nakładanej przez ludzi i przez nie dość opanowaną przyrodę; życiem, w któ rym wolność nie byłaby pustym słowem,
a biedny Łazarz mó głby zasiąść przy tym samym stole, co bogacz” (PP 47).
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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 posiadania, nie powinien dopuścić, przez wykup, by ziemia sprzedana wierzycielowi została utracona na zawsze”. Por. A. Zwoliński, Nauka Biblii o własności,
„Polonia Sacra”, 2001, nr 8(52), s. 451
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Chrześcijań ska dobroczynność jest czymś więcej niż modyﬁkacją pierwotnego podziału dó br w społeczeń stwie. Dla oﬁarodawcy staje
się zasługą u Boga, przyjmujący w drugim człowieku dostrzega działającego Boga, któ ry spieszy mu z pomocą. Niesie w sobie wartości wyższe niż tylko materialne, wzmacnia więzi międzyludzkie. W Nowym Testamencie wyraźniej widać rys wspó lnotowy dobroczynności: Jezus
i apostołowie posiadają specjalny fundusz (por. J 13,29), w pierwszych
gminach chrześcijań skich pomoc była zakrojona na taką skalę, że uniemożliwiała nauczanie. Rozwiązaniem tego problemu było wprowadzanie podziału obowiązkó w i przekazanie działalności dobroczynnej wybranym osobom ze wspó lnoty (por. Dz 6,1–2). Dlatego Paweł VI prosi,
aby każdy w swoim sumieniu poszukał odpowiedzi, czy „gotó w jest (...)
płacić wyższe podatki, żeby władze publiczne mogły zwiększyć wysiłek
na rzecz rozwoju?” (PP 47).
Argumentem przeciwnikó w zinstytucjonalizowanej redystrybucji jest jej szkodliwość w pewnych obszarach i zagrożenie patologiami. Narażona jest bowiem na nadużycia urzędnikó w, używana jako narzędzie gry politycznej. Nie traﬁa wtedy do najbardziej potrzebujących,
lecz do silniejszych i sprytniejszych, a więc staje się niesprawiedliwością. „Na takim systemie korzystają tylko otrzymujący specjalną pomoc
od pań stwa: przedwcześni emeryci, fałszywi renciści, nieopłacalne gałęzie przemysłu i rozmaici naciągacze”507. Te właśnie powody prowadzą
do spadku zaufania obywateli do pań stwa i sprzeciw wobec systemu
podatkowego. Leon XIII celnie zauważał: „Jest też rzeczą jasną, że im
większe będą korzyści z tej działalności ogólnej [troski o dobro ogółu – PK],
tym mniej trzeba będzie uciekać się do innych sposobó w polepszenia
losu pracownikó w” (RN 26). Tak więc Kośció ł jest świadom, że poprawa sytuacji materialnej obywateli powinna być w pierwszym rzędzie
skutkiem ogó lnego rozwoju gospodarczego, a nie w sposó b wybió rczy
i uznaniowo stosowanych interwencji.
Kośció ł z jednej strony docenia, że w wielu krajach nastąpił wyraźny postęp, najubożsi mają zagwarantowane godziwe warunki do życia. Ten wyraz radości oraz przypominany obowiązek zapewnienia
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M. Wojciechowski, Siódme: Nie kradnij!, „Polonia Christiana”, 2009, nr 8, s. 23.
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przez społeczność wszystkim jej członkom minimalnego poziomu egzystencji powoduje w społecznym odbiorze przekonanie, że Kośció ł
wspiera pań stwo opiekuń cze. Nie jest to zarzut słuszny, wystarczy bowiem przypomnieć bardzo ważne słowa Jana Pawła II, któ ry zauważył,
że wiele wspó łczesnych pań stw zaradziło ubó stwu i brakom niegodnym człowieka, ale „nie obeszło się jednak bez przesady i nadużyć, któ re, zwłaszcza w ostatnich latach, spowodowały ostre krytyki «pań stwa
dobrobytu», określanego jako «pań stwo opiekuń cze». Nieprawności
i niedostatki w pań stwie opiekuń czym wynikają z nieodpowiedniego
rozumienia właściwych pań stwu zadań ” (CA 48). W przypadku pań stw
opiekuń czych „funkcje zastępcze” stały się normą. Przyczyniły się
wprawdzie do wzrostu zamożności, ale same w sobie sprzeciwiają się
wolności gospodarczej i indywidualnej (por. CA 48).
Systemu tradycyjnej opieki socjalnej bronił Benedykt XVI,
wskazując, że wspó łzawodnictwo gospodarcze między pań stwami, także przez obniżanie podatkó w w celu przyciągnięciu inwestycji, powoduje „redukcję systemu zabezpieczenia socjalnego za cenę dążenia do
większych korzyści w zakresie konkurencji na rynku globalnym, stwarzając wielkie zagrożenie dla praw pracownikó w, dla podstawowych
praw człowieka oraz dla solidarności rozwijanej w tradycyjnych formach pań stwa socjalnego. Systemy zabezpieczenia społecznego mogą
utracić zdolność pełnienia swojego zadania zaró wno w krajach rozwijających się, jak i w krajach od dawna rozwiniętych oraz w krajach ubogich. Tutaj polityka bilansowa z redukcją wydatkó w na cele socjalne,
często promowana także przez międzynarodowe instytucje ﬁnansowe,
może pozbawić obywateli ochrony w obliczu zagrożeń dawnych i nowych (...). W ten sposó b tradycyjne sieci solidarności napotykają coraz
większe przeszkody” (CV 25). Papież postrzegał ten problem w szerszej
perspektywie wspó łczesnych przemian gospodarczych, zauważał, że
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 dochodó w
budżetowych ze względu na swą uprzywilejowaną pozycję.
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Wzrost zadań pań stwa, zwiększanie się skali redystrybucji nieuchronnie prowadzi do wzrostu podatkó w. Wtedy coraz częściej do głosu
dochodzi myśl liberalna, że pań stwo poprzez ingerencję w prawo własności dokonuje kradzieży. Katechizm Kościoła Katolickiego zdaje się nie
podzielać tego stanowiska, gdyż w nauczaniu odnoszącym się do sió dmego przykazania nie wymienia nadużyć pań stwa, lecz podatnikó w. Stwierdza jednoznacznie, że moralnie niegodziwe są przestępstwa podatkowe
(por. KKK 2409), umieszczając je na liście czynó w godzących we własność prywatną lub publiczną. Może to być spowodowane formą dzieła,
któ re ujmuje w sposó b bardzo ograniczony tylko najważniejsze zagadnienia. Niemniej trzeba pamiętać, że Kośció ł zawsze i konsekwentnie
bronił prawa własności. Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisał, że
święte prawo własności winno być traktowane jako zasada podstawowa.
Poszanowanie tej zasady sprzyja sprawiedliwszemu podziałowi dó br
(por. RN 35). Odnosi się ona także do podatkó w: „Władza pań stwowa bowiem nie może niszczyć prawa własności prywatnej, bo natura jest jego
źró dłem, nie wola ludzka; może tylko jego używanie ograniczać i do dobra ogó łu dostosowywać. Działałaby więc niesprawiedliwie i niegodnie,
gdyby z prywatnej własności ściągała w postaci podatkó w więcej, niż się
należy” (RN 35). W podobnym duchu wypowiedział się papież Pius XII,
stwierdzając, że „nie wolno pań stwu wyniszczać majątkó w prywatnych
nadmierną ilością świadczeń i podatkó w” (QA 49). Teologia katolicka stoi
na stanowisku, że prawo własności wiąże się z wolnością człowieka i wprost
wynika z jego natury. Wymaga zatem szczególnej ochrony, zwłaszcza przed
ideologiami, któ re chcą je podporządkować „wyższym celom”.
Napięcie między obowiązkiem pań stwa troski o dobro wspó lne
a wolnością i prawem własności indywidualnych osó b stara się zniwelować zasada pomocniczości. W zasadzie tej pierwszeń stwo i inicjatywa
działania należy do jednostek, a władza spełnia funkcje pomocnicze.
Kośció ł docenia zatem inicjatywy obywateli, co więcej przestrzega, że
„czy to indywidualnie, czy stowarzyszeni powinni się strzec udzielania
władzy publicznej zbyt wielkich uprawnień ” (KDK 75). Myśl soboru rozwinął Jan Paweł II: „Wydaje się, że lepiej zna i może zaspokoić potrzeby
ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się bliźnim człowieka potrze189

bującego. Przy tym często pewnego rodzaju potrzeby wymagają odpowiedzi wykraczającej poza porządek tylko materialny, takiej mianowicie,
któ ra potraﬁ wyjść naprzeciw głębszym potrzebom ludzkim” (CA 48).
Tak więc pań stwowa redystrybucja dó br tylko w pewnym zakresie może
być remedium wobec istniejących problemó w społecznych.
Odpowiedzią Kościoła jest przypomniana przez Jana Pawła II zasada pomocniczości: „społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją
kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomó c
w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspó lnego” (CA 48). Znaczenie tych słó w jest pełniejsze, gdy spojrzy
się na nie w kontekście nauki II Soboru Watykań skiego na temat etyki
obywatelskiej. Konstytucja o Kościele w świecie wspó łczesnym kreśli obraz pań stwa jako wspó lnoty osó b zabiegających o dobro wspó lne: „Wszyscy chrześcijanie powinni mieć świadomość, że ich szczegó lne i swoiste
powołanie dokonuje się we wspó lnocie politycznej, dzięki czemu winni
świecić przykładem, ponieważ zobowiązuje ich do tego świadomość obowiązku i służby dla pomnażania dobra wspó lnego, tak aby ró wnież czynami pokazywali, w jaki sposó b władza może iść w parze z wolnością,
osobista inicjatywa z potrzebami całego organizmu społecznego, potrzebna jedność z pożytecznym zró żnicowaniem” (KDK 75). Można zatem stwierdzić, że nauczanie Kościoła jest zbieżne z zyskującą na popularności koncepcją społeczeń stwa obywatelskiego508.
Znaczenie społeczeń stwa obywatelskiego podkreślał Benedykt XVI,
gdy pisał o solidarności w świecie globalizacji. Zauważał, że „solidarność wyrażana przez społeczeń stwo obywatelskie znacząco przewyższa tę, któ rą okazują jednostki” (DCE 30), w mniejszym stopniu zwracając uwagę na istotę mechanizmó w, któ re do tego prowadzą. Stąd też
wypowiedź na temat sposobó w realizacji solidarności w świecie:
508

„Społeczeństwo, w którym zespół instytucji oraz różnego typu dobrowolnych,
spontanicznych organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wolnego od ingerencji państwa rozwoju obywateli, a zarazem stanowi wyraz ich własnej aktywności, inicjatyw i potrzeb”. K. Dziubka, Społeczeństwo obywatelskie, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1999, s. 546–547.
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„Instytucje pań stwowe i organizacje humanitarne wspierają inicjatywy,
któ rych celem jest owa solidarność, zwłaszcza przez dotacje lub ulgi
podatkowe, albo też uruchamiając duże fundusze” (DCE 30), wprowadza wątpliwości, do kogo należy pierwszeń stwo w działaniu i jaki powinien być kierunek przepływu pieniędzy. Jedną z form wspierania rozwoju może być – według papieża – „skuteczne zastosowanie tak zwanej
subsydiarności w kwestii podatkowej, któ ra pozwoliłaby obywatelom
decydować o przeznaczeniu części podatków wpłacanych pań stwu” (CV 60).
Propozycję tę można uznać za stanowisko pośrednie, ponieważ rzeczywiście przyznaje ona większe kompetencje obywatelom i ich zrzeszeniom, niemniej jednak przepływ pieniędzy pozostaje w strukturze systemu podatkowego i nadal jest formą redystrybucji.
Z powyższych rozważań wynika, że wskazywanym przez Kośció ł celem jest aﬁrmacja godności człowieka, co w wymiarze materialnym wyraża się koniecznością zapewnienia najuboższym środkó w potrzebnych do życia. Jest to odpowiedzialność każdego człowieka, realizuje się także przez działanie wspó lne. Niezgodne z nauką chrześcijań ską jest przenoszenie całej odpowiedzialności w tym obszarze na pań stwo. Celem chrześcijan powinno być więc dążenie do zmiany systemu
redystrybucji z instytucjonalnej na bardziej obywatelską, zgodnie z zasadą pomocniczości. Warto zauważyć, że redystrybucja instytucjonalna
rozwinęła się w epoce oświecenia, gdy pań stwo weszło w obszary działalności, któ re wcześniej były domeną Kościoła, przede wszystkim edukacji, ochrony zdrowia, pomocy najuboższym. U podstaw tego, opró cz
laicyzacji, było przeświadczenie, że pań stwo jako instytucja racjonalna
lepiej upora się z tymi zadaniami. Można stwierdzić, że za takim myśleniem stała głęboka niewiara w człowieka jako obywatela i jego możliwości.
Zagadnieniem trudnym, a jednocześnie wywołującym żywe
kontrowersje, jest powinność moralna płacenia niesprawiedliwych podatkó w. Wspominał o nich Leon XIII, gdy wzywał rządzących do umiarkowania w nakładaniu danin publicznych (por. RN 26). Uznał, że niesprawiedliwe jest ściąganie w postaci podatkó w „więcej, niż się należy”
(RN 35). Pius XII przestrzegał przed „nadmierną ilością świadczeń i podatkó w” (QA 49). Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra, we fragmencie
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poświęconym rolnictwu, prosił, aby podatki były ustanawiane z umiarem (MM 132). Tradycyjnie w teologii moralnej problem niesprawiedliwych podatkó w porusza się w kontekście oporu przed niesprawiedliwą
władzą. II Sobó r Watykań ski przyznaje obywatelom prawo do obrony:
„Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i wspó łobywateli przed
nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne
i ewangeliczne”, lecz jednocześnie nakazuje uległość niesprawiedliwej
władzy wtedy, gdy wymaga tego dobro wspó lne: „Tam (...), gdzie władza pań stwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli,
niech ci nie odmawiają jej świadczeń , któ rych obiektywnie domaga się
dobro wspó lne” (KDK 74). Katechizm Kościoła Katolickiego wydaje
z kolei nakaz nieposłuszeń stwa władzy w określonych sytuacjach:
„Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami
ładu moralnego, z podstawowymi prawami osó b i ze wskazaniami
Ewangelii. Odmowa posłuszeń stwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje
uzasadnienie w rozró żnieniu między służbą Bogu a służbą wspó lnocie
politycznej” (KKK 2242). Punkt te nie precyzuje, kiedy to jest możliwe,
oraz czy odnosi się do rzeczywistości podatkowej.
W kontekście nieposłuszeń stwa władzy ważne zdanie wypowiedział T. Ś lipko, zauważając, że „stany niesprawiedliwości mogą i faktycznie wykazują daleko posunięte ustopniowanie, wobec tego także
formy oporu muszą ulec znacznemu zró żnicowaniu”509. Tak więc walka
z niesprawiedliwymi obciążeniami jest nie tylko prawem człowieka, ale
także jego obowiązkiem wynikającym z troski o dobro wspó lne. Zależy
ona od stopnia i obszaru niesprawiedliwości, legalności władzy i w sposobach powinna być do nich dostosowana. W pań stwach demokratycznych tylko w wypadku rażącej niesprawiedliwości można sięgnąć po
opó r wykraczający poza ramy przewidziane prawem.
Papież Franciszek, poruszając temat podatkó w, zwró cił uwagę
na postawę wewnętrzną człowieka wobec gromadzenia dóbr materialnych.
W przemó wieniu do ambasadoró w, wśró d przyczyn kryzysu ekono509

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. Tom 2 Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 291.
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micznego i narastających nieró wności, wymienił korupcję oraz „egoistyczne uchylanie się od płacenia podatkó w”, któ re nabrały zasięgu
światowego. Wypowiadał się o nich w kontekście żądzy władzy oraz
nieograniczonego pragnienia posiadania510. W przemó wieniu do młodych w Manili przywołał postać celnika Mateusza. Zwró cił uwagę, że
jego problemem było stanowisko i posiadane pieniądze. Jezus go uwolnił od tego ziemskiego przywiązania i wskazał drogę zbawienia511.
Podczas konferencji prasowej na zakoń czenie pielgrzymki
w Paragwaju papież Franciszek został zapytany, dlaczego w swoich
przemó wieniach mó wi tylko o biednych i bogatych, a nie kieruje żadnego przesłania do „klasy średniej, czyli osó b pracujących, ludzi, któ rzy
płacą podatki, a więc ludzi normalnych”. Franciszek podziękował za
zwró cenie uwagi na ten brak i po raz kolejny wyraził ubolewanie z powodu narastającej polaryzacji materialnej oraz zanikania klasy średniej512. Dwa miesiące pó źniej w ważnym przemó wieniu przed Kongresem Stanó w Zjednoczonych Franciszek wymienił płacenie podatkó w
jako jeden ze sposobó w podtrzymywania życia społecznego. W tym samym zdaniu docenił postawę tysięcy mężczyzn i kobiet, któ rzy na swó j
cichy sposó b wspierają życie społeczne, gdy „usiłują każdego dnia
uczciwie wykonywać swoją codzienną pracę, aby zabrać do domu swó j
chleb powszedni, żeby zaoszczędzić pieniądze i stopniowo budować
lepsze życie dla swoich rodzin”513.
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Por. Franciszek, Przemówienie do nowych ambasadorów Kirgistanu, Antigui 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/papafrancesco_20130516_nuovi-ambasciatori.html, wydruk z dnia 29.12.2016.
Por. Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, Manila, Uniwersytet 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.
Franciszek, Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco In Ecuador, Bolivia e Paraguay (5–13 luglio 2015). Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dal Paraguay, w: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150712_paraguay
-conferenza-stampa.html, wydruk z dnia 29.12.2016.
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Problematykę płacenia podatkó w umiejscawiano w teologii
moralnej zazwyczaj przy omawianiu obowiązkó w wobec pań stwa. Rozwó j zaproponowanej przez A. Wagnera redystrybucji oraz obecność
myśli socjalistycznej spowodowały, że uzasadnienie obowiązku podatkowego umiejscowiono na płaszczyźnie dobra wspó lnego, odwołując
się do powszechnego przeznaczenia dó br. Kośció ł dostrzega także wady
pań stwa opiekuń czego, podkreślając zarazem wolność jednostki oraz
prawo do posiadania dó br. Propozycją wyznaczającą nowe podejście do
spraw społecznych jest zasada pomocniczości. W wymiarze duszpasterskim istotne jest podkreślanie motywacji oraz wewnętrznego stosunku
do dó br materialnych, unikanie płacenia podatkó w może wynikać
z chciwości. Ocena moralna konkretnych czynó w ludzkich, także podatkowych, zależeć więc będzie od istoty danego czynu (przedmiot), okoliczności temu towarzyszących oraz intencji.

5. Powinność moralna płacenia podatków
Przeprowadzona analiza biblijnego przesłania oraz nauczania Kościoła dotyczącego płacenia podatkó w każe stwierdzić, że dla katolika obowiązek podatkowy jest powinnością moralną. Wychodząc od społecznej
natury osoby ludzkiej, Kośció ł uznaje pań stwo za rzeczywistość naturalną,
będącą częścią Bożego ładu w świecie. Przynależność do społeczności realizującej się także w wymiarze materialnym zakłada uczestnictwo każdego. „Sumienne płacenie podatkó w należy do zakresu sprawiedliwości
wspó łdzielczej”, któ ra „występuje tam, gdzie jedna strona jest częścią
drugiej i z tego tytułu jest obowiązana do świadczeń na jej korzyść”514.
W przeszłości troska o pań stwo przybierała ró żne formy, na przykład
służebności osobistej czy danin w naturze. W epoce gospodarki monetarnej realizuje się nade wszystko przez podatki.
513

Franciszek, Przemówienie podczas Wspólnej Sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Kapitol, Waszyngton, 24 września 2015, w:
https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html, wydruk z dnia
29.12.2016.
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Za św. Pawłem trzeba uznać, że władza jako taka pochodzi od
Boga i jest istotnym elementem stworzonego przez Niego porządku.
Dlatego szacunek wobec władzy jest powinnością moralną wynikającą
z natury społeczności ludzkiej. Zadaniem władzy jest troska o dobro
wspó lne, co realizowane jest przez prawo stanowione. Przekroczenie
go, czyli ró żnego rodzaju oszustwa podatkowe, zagrożone jest sankcją
karną. Nie zawsze będzie się to wiązało z winą moralną, ponieważ teologia katolicka uznaje, że relacja między prawem pozytywnym a obowiązkiem sumienia jest złożona515. Zarazem należy stwierdzić, że zasada ta może działać w przeciwnym kierunku: prawo stanowione może
akceptować zachowania, któ re z punktu widzenia moralności chrześcijań skiej są niedopuszczalne.
Wspó łczesna teologia moralna „odnosi się do człowieka jako
wspó łpracownika Boga, odczytującego zamysł Stwó rcy przez wnikanie
we własne powołanie i odczytywanie prawa jako wewnętrznego poruszenia miłości”516. Stąd człowiek, jako istota rozumna i wolna, powinien
przestrzegać prawa moralnego, któ re wyraża „ogó lne zasady postępowania człowieka, zasady będące wykładnikiem prawa Bożego, czy to
w postaci prawa naturalnego, czy też objawionego”517. Chrześcijanin
z szacunkiem podchodzi do prawa stanowionego, lecz poszukuje zarazem wyższych racji, któ re będą kierowały jego postępowaniem. „Ludzie
sumienia”, któ rzy na obowiązki będą umieli spojrzeć z perspektywy
wartości, powinni stawać się świadkami w świecie Bożego zamysłu miłości, także na płaszczyźnie społecznej.
Świadomość zranienia ludzkiej natury przez nieposłuszeń stwo
Bogu każe Kościołowi spojrzeć na uszkodzony przez człowieka Boży
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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 indywidualistycznych ostatniego wieku, wyprowadzających życie społeczne nie
z konieczności natury ludzkiej, ale z wolnej umowy, jak to chciał Rousseau”.
Tamże, s. 89.
Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 340–343.
A. Derdziuk, Historia teologii moralnej jako element przekazu orędzia moralnego, „Roczniki Teologiczne”, 2014, tom 61, zeszyt 3, s. 36.
Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 17.
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ład społeczny przez pryzmat moralności. Nadużycie podatkowe ma
charakter grzechu społecznego, któ ry jest działaniem skierowanym
„przeciwko bliź niemu, sprawiedliwości, relacjom interpersonalnym,
relacji osoby do społeczeń stwa”518. Wymierzony jest przeciwko innym
obywatelom, choć z grzechami podatkowymi jest ten problem, że ich
bezpośrednie następstwa są trudne do zauważenia. Dopiero nagromadzenie w dużych ilościach powoduje deformację gospodarki („szara
strefa”), degraduje mentalność obywatelską poprzez bagatelizowanie
przewinienia, tym samym ułatwia wejście na drogę niesprawiedliwości
osobom o słabszym przywiązaniu do zasad moralnych, zmniejsza zaufanie między partnerami w biznesie, prowadzi do niesprawiedliwego
obciążenia tych, któ rzy są bardziej uczciwi lub mniej zaradni w „optymalizacji podatkowej”. Należy pamiętać, że widoczne wtedy zło społeczne, jest sumą grzechó w osobistych. „Jeśli przy popełnianiu każdego
grzechu w grę wchodzi zawsze wolność i wola osoby, to istnieją tylko
grzechy osobiste, nie zaś grzechy «społeczne», «kolektywne», czy
«strukturalne»; właśnie dlatego, że społeczności i struktury nie są osobami, posiadającymi wolność i wolę, ale najwyżej osobami prawnymi”519.
Zło przestępstw podatkowych ma podwó jny wymiar: skutkó w
zewnętrznych prowadzących do nieładu społecznego oraz skutkó w wewnętrznych zmniejszenia prawości i uczciwości osoby, a w zależności
od stopnia świadomości i wolności także osłabienia jej relacji z Bogiem.
W tym kontekście należy zastanowić się, od czego zależy ocena moralna danego czynu z punktu widzenia moralności chrześcijań skiej. Kierujący się wiarą poszukują odpowiedzi na pytania, czy płacenie podatkó w
zawsze jest obowiązkiem sumienia, czy też są od tego wyjątki, od czego
zależy ciężar winy, w jakich przypadkach przewinienie moralne może
być zmniejszone lub nawet zniesione.
W pierwszych wiekach chrześcijań stwa przekonanie o konieczności zachowywania norm moralnych było następstwem wewnętrznego nawró cenia, do któ rego wezwany był każdy. Ojcowie Kościoła, dalecy
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od systematyzacji, zajmowali się konkretnymi problemami odnosząc je
do życia Chrystusa i danego przez Niego przykładu, jak na przykład scena
z monetą podatkową. Postawami godnymi naśladowania było męczeń stwo i dziewictwo jako formy całkowitego oddania Bogu520. Wraz z rozwojem chrześcijań stwa, stawania się religią powszechną, słabł duch pierwotnego Kościoła. Publiczna pokuta, mająca charakter społeczny, wpływała na rozumienie grzechu jako ciężkiego wykroczenia przeciwko prawu
Bożemu.
Odejście od praktykowanej w pierwszych wiekach pokuty publicznej do spowiedzi indywidualnej (VI–VII w.) spowodowała dwie
istotne zmiany, ważne także dla rozważań dotyczących moralności podatkowej. „Nowa forma sprawowania pokuty tak bardzo zindywidualizowała praktykę Kościoła, że ze świadomości teologicznej Kościoła wyparta została prawda o wymiarze społecznym grzechu”521. Dziś można
stwierdzić, że w powszechnym przekonaniu nadużycia przeciwne obowiązkowi podatkowemu nie są postrzegane jako ciężkie przewinienia
wobec całej społeczności. Z drugiej strony indywidualna praktyka spowiedzi stała się ważnym środkiem oddziaływania duszpasterskiego.
Myśl scholastyczna, pomimo traktató w św. Bonawentury o miłości, czy św. Tomasza o cnotach, coraz bardziej przesuwała się w kierunku mentalności nominalistycznej. Pozostawienie nieco na uboczu
traktató w dogmatycznych oraz moralnych o cnotach, a także większy
nacisk na prawo spowodowały, że teologię moralną postrzegano jako
przeznaczoną dla spowiednikó 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 poszukiwania zasad precyzyjnie wskazujących, kiedy dochodzi do popełnienia grzechu i jak daleko sięga obowiązywalność prawa”522. Powstające
systemy moralne ró żnie określały obowiązywalność prawa w sumieniu:
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od laksyzmu (koncepcja luźnego stosowania prawa) przez probabilizm,
probabilioryzm, tucjoryzm, aż do rygoryzmu podkreślającego wiążącą
moc przepisó w. Spó r pomiędzy zwolennikami ró żnych systemó w narastał, prowadząc do coraz bardziej drobiazgowych rozważań .
Okoliczności zewnętrzne w postaci rządó w autorytarnych,
przepych władcó w i wydatki służące ich sławie oraz brak wpływu obywateli na kształt systemu podatkowego przy jednoczesnym wyzysku
podatkowym sprawiały, że podatnik – według Alfonsa Liguoriego –
mó gł w ramach pewnego rodzaju obrony koniecznej ukryć część swojego dochodu523. Pogląd ten w znacznym stopniu ukształtował zasadniczy
nurt postrzegania obowiązku podatkowego, choć w kolejnych latach
kierował się coraz bardziej w stronę laksyzmu. Uchylanie się od obowiązku podatkowego nie było traktowane jako przewinienie moralne.
Jeszcze w XIX wieku niemiecki kapucyn H. Jone pisał, że wprawdzie istnieje obowiązek złożenia deklaracji, „jeśli ktoś jednak zatai 1/4, a nawet 1/3 swojego majątku, nie można o nim jeszcze powiedzieć, że
z tego powodu zgrzeszył”524. Teologia moralna „popierała tym samym
«laksystyczną» moralność podatkową, któ ra przetrwała w świadomości
społecznej niektó rych krajó w nawet po usunięciu systemó w absolutystycznych”525. L. Świto uważa526, że echa tych przekonań można jeszcze
spotkać we wspó łczesnej polskiej myśli teologicznej, gdy T. Ś lipko przyznaje obywatelom możliwość ukrywania dochodó w w pewnych okolicznościach527, a C. Strzeszewski twierdzi, że „Podatnik nie jest obowiązany moralnie do płacenia podatku, któ ry narusza jego uprawnienia
osobowe (prawo do życia, prawo do udziału w kulturze) lub rodzinne
(prawo do zaspokojenia potrzeb rodziny)”528.
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Podobne poglądy nie są odosobnione we wspó łczesnej teologii
moralnej. B. Hä ring w swoim klasycznym podręczniku, po ukazaniu biblijnych przesłanek posłuszeń stwa władzy pań stwowej, zauważa
aspekt moralny obowiązku podatkowego: „Twierdzenie, że ustawy podatkowe są na ogó ł ustawami i prawami tylko karnymi, sprzeciwia się
nauce św. Pawła”529. Uważa jednak, że w sumieniu obowiązują tylko
sprawiedliwe podatki: „To, co przekracza sprawiedliwą miarę, musi się
płacić tylko wtedy, gdyby w przeciwnym razie narażało się na niebezpieczeń stwo autorytet pań stwa, spokó j i ład, gdyby się przez to miało
dać zgorszenie albo też gdyby się mogło przez to narazić na jeszcze dotkliwsze kary pań stwowe”530. Tym samym do teologicznych rozważań
wprowadza trudne do zdeﬁniowania przesłanki, takie jak naruszenie
autorytetu pań stwa czy ładu społecznego.
W tradycyjnej literaturze przedmiotu podawane są trzy warunki,
któ re muszą być spełnione, aby podatek obowiązywał w sumieniu531:
1. Kompetentna władza – nie ma obowiązku płacenia podatkó w
nielegalnej władzy (np. najeźdźcy). Dyskusyjne jest płacenie podatkó w
w sytuacji, gdy władza jest narzucona siłą, chociaż przyczyniałaby się
do dobra wspó lnego.
2. Właściwy cel, czyli słuszna przyczyna nałożenia podatku –
dochody z podatkó w powinny być przeznaczane na powiększanie dobra wspó lnego, nie mogą służyć celom niemoralnym.
3. Właściwe rozłożenie obciążeń podatkowych – w sumieniu
obowiązują tylko podatki sprawiedliwe.
Przedstawiony pogląd teologiczny dopuszcza możliwość szerokiej interpretacji. Przy wspó łczesnej złożoności systemu pań stwowego,
ró żnorodności podatkó w oraz liczbie celó w realizowanych przez pań stwo
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bardzo łatwo znaleźć argumenty, któ re pozwoliłyby na zwolnienie się
z obowiązku podatkowego.
Ad. 1. Wspó łcześnie uznaje się, że władza demokratyczna spełnia warunek kompetentnej władzy, tak więc przesłanka ta byłaby stale
spełniona. Niemniej nauki polityczne jasno stwierdzają, że zawartość
demokracji (władzy ludu) w demokracji (system polityczny) może być
ró żna. Wielokrotnie okazuje się, że rozstrzygnięcia bardziej zależą od
siły posiadanych wpływó w niż od woli obywateli. W krajach europejskich należałoby udzielić odpowiedzi, czy uwarunkowania biurokratycznie i członkostwo w Unii Europejskiej nie odebrało obywatelom prawa decydowania o sobie532: głębsze zmiany podatkowe (np. hipotetyczne
zniesienie VAT-u i zastąpienie go podatkiem obrotowym) są niemożliwe
ze względu na prawo unijne. W ten sposó b sformułowane kryterium
obowiązywalności płacenia podatkó w w sumieniu w bardzo wielu
przypadkach byłoby niezrealizowane.
Ad. 2. Przyjmując deﬁnicję ścisłą, że podatek jest materialnym
utrzymaniem pań stwa i służy dobru wspó lnemu, należałoby wszystkie
podatki uznać za słuszne. Kryterium celu rozumianego przez podatnika
w sposó b subiektywny („gdzie traﬁają moje podatki?”) zawsze będzie
mogło być podważone. Ró żne poglądy polityczne i akceptowane koncepcje pań stwa pozwalają na zakwestionowanie praktycznie każdego
wydatku, tym bardziej że w dzisiejszych czasach podatki nie mają charakteru celowego. Interpretacja indywidualistyczna pozwalałaby
stwierdzić, że chrześcijanie we wspó łczesnych pań stwach liberalnych
nie byliby związani obowiązkiem sumienia. Odpowiedź na pytanie,
w jakim stopniu niemoralne czy nieefektywne działania władzy zwalniają obywateli z ich obowiązkó w wobec pań stwa nie jest jednoznaczna
i będzie zależała także od innych czynnikó w.
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Ad. 3. Problem niesprawiedliwości jest stale obecny w refleksji
nad podatkami. Pomimo tego kryteria sprawiedliwości nadal pozostają
niejasne, deﬁnicje i kryteria sprawiedliwości są rozbieżne, czego przykładem jest klasyczny spó r o sprawiedliwość pomiędzy zwolennikami
podatkó w proporcjonalnych a obroń cami podatkó w progresywnych.
W osobistym odczuciu podatnikó w – a to jest podstawą osądu sumienia
– podatki są niesprawiedliwe. W bardzo wielu przypadkach mogliby
uznać, że płacenie podatkó w nie jest ich obowiązkiem moralnym.
Kryteria zaproponowane w tradycyjnej literaturze przedmiotu
odnoszą się do ważnych obszaró w funkcjonowania systemó w podatkowych. Wydaje się, że przy ich dzisiejszej złożoności dopuszczają w sposó b zbyt szeroki możliwość zwalniania się z tego obowiązku. Ponadto
w życiu moralnym rzadko kiedy mamy do czynienia z jednoznaczną
oceną sytuacji, zwłaszcza w tak skomplikowanej materii, obejmującej
wiele podmiotó w i odwołującej się do wielu wartości. Przywołane kryteria tylko w wyjątkowych sytuacjach będą prowadzić do jednoznacznego stwierdzenia, że podatek w konkretnym przypadku „nie obowiązuje w sumieniu”. W dalszych rozważaniach służyć będą jako istotne
okoliczności, któ rych wystąpienie może wpłynąć na zmniejszenie winy
moralnej niezapłacenia należnej daniny.
Lepsze zrozumienie postępowania człowieka umożliwia wspó łczesna koncepcja moralności czynó w ludzkich, któ ra została opisana
w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 1750–1756 oraz rozwinięta w encyklice Jana Pawła II Veritatis splendor (pkt. 71–83). Jej
elementami konstytutywnymi jest przedmiot, zamierzony cel (intencja)
oraz okoliczności działania.
1. Przedmiot, nazywany ró wnież celem immanentnym, to materia czynu ludzkiego. Wyznacza zasadniczą treść moralną działań i nadaje im podstawową, fundamentalną wartość. Moralność chrześcijań ska
odwołuje się do wartości obiektywnych, któ re pozwalają na stwierdzenie wewnętrznego dobra lub zła czynu533. „Działanie jest moralnie dobre, gdy poświadcza i wyraża dobrowolne podporządkowanie osoby jej
ostatecznemu celowi oraz zgodność konkretnego działania z dobrem
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człowieka, rozpoznanym w jego prawdzie przez rozum” (VS 72). W praktyce przedmiot nie zawsze rysuje się dostatecznie jasno, gdyż działanie
człowieka jest wielopłaszczyznowe.
Przedmiotem obowiązku podatkowego jest zapłacenie daniny
na rzecz pań stwa. Katolicka nauka społeczna na podstawie przesłanek
biblijnych oraz zawartych w Tradycji uznaje, że podatki są integralną
częścią społeczeń stwa, należą do racjonalnego porządku świata, a tym
samym należy uznać, że ze swej natury są dobre. Należy zwró cić uwagę, że ocena ta nie dotyczy podatku jako zjawiska ekonomicznego i społecznego ocenianego tu i teraz, lecz elementu konstytutywnego jakim
jest jego natura. W opozycji do przedstawionego stanowiska należałoby
postawić wszelkie nurty utylitarystyczne, także niektó re szkoły ekonomiczne, któ re odrzucając pojęcie natury, będą oceniały podatki jedynie z punktu widzenia ich użyteczności.
2. Drugiem elementem decydującym o ocenie moralnej czynu
jest cel podejmowanego działania, któ ry można utożsamić z intencją
podmiotu. Odwołuje się on do wolności człowieka, któ 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, gdyż ludzki czyn zależy od
swego przedmiotu, to znaczy od tego, czy jest skierowany ku Bogu”534. Problem intencji ma kluczowe znaczenie dla aktu niezapłacenia podatku,
gdy może ona stać się przesłanką usprawiedliwiającą. Niemniej należy
pamiętać, że „nawet najszlachetniejszy cel nie usprawiedliwi moralnie
złych, niegodziwych środkó w”535, stąd etyka katolicka nigdy nie zaakceptowała zasady, że cel (skutek) uświęca środki, jakie posłużyły do
jego osiągnięcia.
Intencja w znacznym stopniu wpływa na ocenę moralną. Dobra
intencja podnosi wartość dobrego czynu, a do pewnego stopnia może
być usprawiedliwieniem działania złego, choć nigdy nie uczyni zła dobrem. Z kolei zła intencja ma siłę odebrania każdemu dobremu dziełu
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jego wartości. W przypadku czynó w posiadających charakter zbliżony
do neutralnego, podkreśla jego charakter dobry lub zły (np. jedzenie
może przemienić się w obżarstwo, a dzięki wzniosłej intencji może stać
się formą ascezy).
W akcie zapłacenia podatku intencja nie odgrywa istotnej roli,
ponieważ trudno sobie wyobrazić sytuację, aby podatki były płacone
w złej intencji, z chęci zaszkodzenia komuś lub wyrządzenia krzywdy.
Elementem wolitywnym działającej osoby będzie troska o dobro wspó lne, posłuszeń stwo władzy, chęć uniknięcia zgorszenia i zachowania
ładu społecznego czy uniknięcie kary. Z tego względu płacenie podatkó w należy ocenić jako czyn dobry, a nakaz ich płacenia jako obowiązujący w sumieniu.
Większą trudność sprawia ocena niezapłacenia podatku przez
osobę, któ ra według swojego przekonania będzie się kierowała dobrą
intencją, na przykład chęcią ocalenia środkó w koniecznych do utrzymania rodziny czy sprzeciwem wobec niesprawiedliwego prawa. W tym
przypadku czyn sam w sobie nadal pozostanie przewinieniem, któ re
wywołuje nieład w życiu społecznym, choć wina moralna może być
zmniejszona w zależności od motywacji osoby i świadomości podejmowanego działania.
Zła intencja powiększa ciężar winy człowieka, tym samym niezapłacenie podatku pod pewnymi warunkami może stać się grzechem
śmiertelnym. „Dramat (...) grzechu – czyli to, co go czyni śmiertelnym –
polega na oddzieleniu człowieka od ostatecznego celu jego życia i zbliżeniu go do jakiegoś celu stworzonego, któ rego pożąda jego serce. O istnieniu takich grzechó w wielekroć zapewnia nas Pismo Święte, piętnując winy, któ re zamykają przed nami kró lestwo Boże i sprowadzają
śmierć wieczną”536. Jedną z takich pożądliwości, któ ra zwraca serce
człowieka do dó br materialnych, jest chciwość. Święty Paweł oznajmia
mieszkań com Koryntu, że chciwcy, złodzieje i zdziercy nie odziedziczą
Kró lestwa Bożego (por. 1 Kor 6,9–10), co i dziś powinno być przestrogą
dla wielu nieuczciwych podatnikó w.
536

E. C. Merino, R. G. de Haro, Teologia…, dz. cyt., s. 470.

203

3. Ostatni element, któ ry ma wpływ na ocenę moralną czynu, to
okoliczności. Są nimi „pewne uwarunkowania czysto przypadłościowe,
któ re «okalają» (stąd «okoliczności») samą istotę czynności, nadają jej
bliższe określenie i uszczegó łowienie”537.
Podobnie jak intencja mogą zmniejszyć lub zwiększyć dobro
lub zło moralne czynu, ale nie mogą zmienić jego kwaliﬁkacji moralnej
na przeciwną, gdyż są tylko elementami drugorzędnymi. Klasycznym
przykładem okoliczności jest wdowi grosz (por. Mk 12,41–44) – status
materialny donatorki sprawił, że jej oﬁara, choć mała kwotowo, w porządku dobra miała większą wartość niż bardziej zamożnych osó b.
W przypadku podatkó w okolicznością zwiększającą ciężar winy będzie
wielkość kwoty dokonanego nadużycia. Oczywiście wyznaczenie precyzyjnych granic wielkości nadużycia jest niemożliwe.
Wszystkie okoliczności zwiększające trudność zapłacenia podatku powodują, że jego uiszczenie zwiększa zasługę moralną. Z drugiej
strony w przypadku niezapłacenia podatku zaistnienie takich okoliczności zmniejsza winę moralną, a w niektó rych okolicznościach znosi
całkowicie. Choć winy osobistej może nie być, czyn sam w sobie pozostaje niemoralny. Wydaje się, że wszystkie słabości systemu podatkowego należy zakwaliﬁkować jako okoliczności czynu. A. Dylus stwierdza, że „struktury społeczne wpływają modyﬁkująco na charakter moralnej powinności i wartości czynu, a tym samym na zakres i stopień
moralnej odpowiedzialności podmiotu. Tak jak każda inna okoliczność
czynu – zwiększają lub zmniejszają jego moralną godziwość lub niegodziwość, a więc także – zasługę lub winę podmiotu”538. Uznanie okoliczności za element jedynie modyﬁkujący wartość pierwotną czynu znajduje się w opozycji wobec etyki sytuacyjnej, któ ra czyni z nich element
o podstawowym znaczeniu. Okoliczności stają się wtedy przesłanką oceny, co dobrze oddaje zdanie: „Musiałem tak postąpić, ponieważ...”.
Z punktu widzenia moralności czynó w ludzkich ważne zdanie
wyraża St. Olejnik, pisząc, że okoliczności „mogą zmieniać zasadniczo
537
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S. Olejnik, Teologia…, dz. cyt., s. 279.
A. Dylus, Problem podmiotu odpowiedzialności moralnej w obrębie struktur społecznych, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1991, nr 2(29), s. 89.

204

charakter moralny, gatunek działania, przenosząc je w inną płaszczyznę”539. Opinia ta wydaje się być niezgodna z punktem 1754 Katechizmu Kościoła Katolickiego mó wiącym, że „okoliczności nie mogą same
z siebie zmienić jakości moralnej samych czynó w; nie mogą uczynić ani
dobrym, ani słusznym tego działania, któ re jest samo w sobie złe”. Wydaje się, że istotna ró żnica tkwi w sformułowaniu „przenosząc je na
inną płaszczyznę” – podejmowany czyn może stać się częścią innego,
większego działania. Na płaszczyźnie podatkowej dochodzi do takiego
zjawiska na przykład wtedy, gdy właściciel ﬁrmy znajdującej się w bardzo złej sytuacji, podejmuje działania mające ją ocalić. Zaniedbanie
w postaci niezapłacenia podatku w tym przypadku staje się jedynie
konsekwencją działania głó wnego, jakim było na przykład wypłacenie
w pierwszej kolejności wynagrodzeń pracownikom i związany z tym
brak środkó w na daninę publiczną czy też chęcią utrzymania płynności
ﬁnansowej wobec kontrahentó w umożliwiającą dalsze działanie. Mamy
więc do czynienia nie tyle ze złym czynem niezapłacenia podatku
usprawiedliwianym okolicznościami ratowania ﬁrmy, lecz czynem ratowania ﬁrmy, kiedy to jednym z następstw było niezapłacenia podatku.
Stojąc przed decyzją: pieniądze dla pań stwa czy wypłata wynagrodzeń ,
przedsiębiorca mó gł w sumieniu podjąć decyzje, że priorytetem jest zabezpieczenie materialne pracownikó w.
W złożonym procesie prowadzenia ﬁrmy można zauważyć działania, któ rych konsekwencją są ró żne skutki. Do oceny moralnej danego czynu należałoby zastosować zasadę podwó jnego skutku, która składa się
z czterech warunkó w: „przedmiotowej dobroci lub obojętności aktu; dobrej intencji podmiotu działania; właściwego sposobu wynikania skutkó w
oraz proporcjonalnych racji przemawiających za podjęciem wieloskutkowego działania”540. Ocena moralna zależy więc od szeregu kryterió w, koniecznym warunkiem jest adekwatny opis sytuacji. Wydaje się, że sposó b
oceny według podwó jnego skutku jest dziś powszechnie używanym
539
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S. Olejnik, Teologia…, dz. cyt., s. 280.
P. Aszyk, Wokół zasady podwójnego skutku. Problem Tomaszowego autorstwa zasady podwójnego skutku (na podstawie Sth II-II, q. 64, a. 7c.), „Studia Bobolanum”, 2004, nr 1, s. 156.
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usprawiedliwieniem, gdy zwycięstwo etyki indywidualistycznej każe stawiać wyżej cele osobiste niż społeczne.
Opartej na obiektywizmie koncepcji czynó w ludzkich przeciwny jest konsekwencjonalizm, któ ry dobroć czynu ocenia jedynie z perspektywy skutkó w, do jakich prowadzi. Rozwinięciem konsekwencjonalizmu jest proporcjonalizm, któ ry działanie uznaje za słuszne, jeśli
przynosi więcej dobra niż zła541. Tego rodzaju „matematyczne” myślenie
dopuszcza stosowanie „małego” zła, jeśli przyniesie ono więcej dobra.
W sferze moralności podatkowej taka postawa występuje bardzo często, gdy na przykład dla uzyskania całkowicie zgodnej z prawem preferencji podatkowej wystarczy „niewinne” kłamstwo w dokumentach.
Konsekwencjonalizm w gruncie rzeczy odrzuca myślenie moralne, że
z natury złe postępowanie czyni człowieka złym, ponadto nie uznaje
prawdziwego dobra osoby ludzkiej, zastępując je etyką korzyści.
Dla podatnika, uznającego obowiązek podatkowy za moralną
powinność, istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wspó łczesny system podatkowy zgodny jest z Bożym porządkiem, a postanowienia władzy wyrażone w aktualnie obowiązujących ustawach obowiązują w sumieniu. Należy podjąć pró bę określenia, jakie warunki
(okoliczności) zmniejszają winę moralną za niezapłacenie podatku.
W powszechnej opinii mó wi się o niesprawiedliwości obciążeń , zbyt
dużej wysokości, marnotrawieniu środkó 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

Kośció ł uznaje, że płacenie podatkó w jest obywatelską powinnością, któ ra obowiązuje w sumieniu. Podstawą tego przekonania jest
troska o dobro wspó lne oraz posłuszeń stwo władzy pań stwowej przyczyniające się do umacniania ładu społecznego. W rzeczywistości społecznej pojawiają się sytuacje, któ re mogą wzbudzić wątpliwości co do
obowiązywalności w sumieniu nakazu płacenia podatkó w. O ile sama
zasada nie ulega zniesieniu, to wystąpienie określonych okoliczności
może spowodować istotne zmniejszenie lub nawet całkowite zniesienie
winy moralnej. W rozdziale tym zostały poddane te, któ re w opinii publicznej wzbudzają największe kontrowersje: niemoralne działania pań stwa (par. 1), przekonanie o niesprawiedliwości podatkó w (par. 2), naruszanie przez podatki prawa własności (par. 3) oraz problem dopuszczalności moralnej ucieczki od opodatkowania (par. 4).

1. Podatnik wobec możliwych nadużyć państwa
Klasyczna koncepcja powinności moralnej stwierdza, że podatek obowiązuje w sumieniu, gdy został nałożony ze słusznej przyczyny.
Właściwym celem istnienia podatkó w jest powiększanie dobra wspó lnego, dochody podatkowe powinny służyć całej społeczności. Gdy cele
te nie są realizowane, w sumieniu podatnikó w pojawiają się wątpliwości. Refleksji moralnej należy poddać zatem zagadnienie obowiązku
płacenia podatkó w w kontekście nieakceptowanych działań władzy,
zwłaszcza marnotrawienia pieniędzy publicznych i wydawania ich na
niemoralne cele.
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Pełna akceptacja przedstawionej tezy dotyczącej właściwego
celu podatkó w, przy wspó łczesnej złożoności systemu podatkowego,
w bardzo łatwy sposó b doprowadziłaby do uznania wszystkich podatkó w za niemoralne. Wydaje się, że zasada ta pochodzi z czasó w, gdy
system podatkowy był znacznie prostszy, pań stwo obejmowało swoją
kuratelą znacznie mniej obszaró w, a wprowadzanie nowych podatkó w
czy podwyżki starych były motywowane przez władcó w konkretną potrzebą. Wtedy celowość ta była znacznie bardziej uchwytna niż w dzisiejszych czasach, gdy w deﬁnicji podatku podkreśla się nieekwiwalentność. W zró żnicowanym światopoglądowo społeczeń stwie, w systemie
demokratycznym dopuszczającym do władzy ró żnych przedstawicieli
społeczeń stwa z pewnością w każdej chwili znalazłaby się duża grupa
obywateli sprzeciwiających się aktualnemu modelowi wydatkó w pań stwa. Oczywiście niezadowolenie obywateli jest wpisane w naturę tego
ustroju, mają oni prawo wyboru tych, któ rzy bardziej będą odpowiadali
ich przekonaniom. Nieakceptacja rządzącej partii politycznej, inne
przekonania polityczne czy nawet moralne nie sprawiają, że obowiązek
sumienia płacenia podatkó w staje się mniejszy. Pań stwo jest dobrem
wspó lnym, a nie partyjnym, nie można doprowadzić do sytuacji, że płacą tylko zwolennicy tego obozu, któ ry aktualnie rządzą.
Wielu obywateli uważa za słuszne zdanie: „Nie muszę płacić, bo
pań stwo marnuje/rozkrada/źle wydaje wpłacone przeze mnie podatki”. Samo twierdzenie niestety w większości przypadkó w będzie bliskie
prawdy. Przywołuje ono na myśl dobrze znane poglądy ﬁlozofó w oraz
badania socjologó w o niedoskonałości demokratycznego ustroju politycznego. Dla chrześcijanina jest czymś oczywistym, że ustró j tego
świata budowany przez ludzi naznaczonych słabością nigdy nie będzie
doskonały. Oczekiwanie przejęcia władzy przez idealnych politykó w, któ rzy mądrze – i bez cienia nadużyć – wydają pieniądze publiczne, jest co
najmniej głęboką naiwnością.
Kośció ł wielokrotnie podkreślał i nawoływał władze pań stwowe do mądrości i odpowiedzialności, niemniej wezwania te stale będą
pozostawały w sferze ideałó w. Niedoskonałość władzy należy traktować jako coś wpisanego w naturę ziemskiego ustroju politycznego. Nauka
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o posłuszeń stwie władzy związana jest z chrześcijań ską logikę naprawiania świata, że najpierw trzeba wymagać od siebie, dopiero wtedy
można wymagać od innych. Zatem naznaczone ludzką słabością działania
rządzących powinny być bardziej wezwaniem do własnej aktywności
w celu naprawiania świata niż usprawiedliwieniem własnej niemoralności.
Wspó łcześnie częściej dochodzi do nadużyć i niegospodarności
władzy na skutek stałego wzrostu kompetencji pań stwa. To zaś nie
dzieje się bez przyczyny, lecz bardzo często wynika z oczekiwań obywateli, co skrupulatnie wykorzystują politycy w formie obietnic wyborczych. Z punktu widzenia obciążeń podatkowych demokracja jest kosztownym systemem sprawowania władzy. Im szerszy zakres przysługujących praw, im liczniejsze są mechanizmy demokratyczne, tym większe
koszty. Składają się na nie koszty organizacji samych procedur, na przykład przywilej wypowiedzenia się obywateli w referendum pociąga za
sobą znaczne wydatki na jego organizację. System przedstawicielski
wiąże się z koniecznością wynagrodzenia tych, któ rzy na ró żnych szczeblach władz pań stwowych realizują powierzony im przez społeczeń stwo mandat. Do tego dochodzi niezauważalny i niemożliwy do oszacowania koszt wad i słabości ludzkich. System demokratyczny tym ró żni się
od merytokracji, że o powierzeniu władzy decydują sympatie polityczne
(i wszystko co jest z tym związane, jak chociażby wpływ medió w), a nie
rzeczywiste i zweryﬁkowane kompetencje. Zjawisko niegospodarności
czy też nieefektywnego wydawania środkó w publicznych jest więc zakorzenione w naturze tego ustroju. W praktyce jest nieusuwalne, choć szereg mechanizmó w, z kontrolą społeczną na czele, ma je minimalizować.
Osoby aktywnie zabiegające o obniżenie podatkó w bardzo często używają argumentu, że ich pieniądze są marnotrawione na utrzymanie biurokracji. Nie ulega wątpliwości, że od czasu przemian
w 1989 r. występuje stały wzrost w tej dziedzinie. W 1990 r. w administracji pań stwowej i samorządowej było zatrudnionych 158 tys. osó b,
w 2004 (rok wstąpienia Polski do UE) 335 tys.542, a w 2013 roku już
542

Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Zatrudnienie w sektorze publicznym i administracji publicznej w Polsce na tle innych krajów, red. K. Polarczyk, Warszawa 2005, s. 9, w: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/r237.pdf, wydruk z dnia 31.03.2017.
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408 tys. urzędnikó w543. Jest to jednocześnie sektor o stosunkowo wysokich wynagrodzeniach. W 2016 r. wynosiło ono średnio 5050 zł brutto,
gdy w całej gospodarce tylko 4047 zł 544. Stałym usprawiedliwieniem
wzrostu zatrudnienia jest zwiększenie liczby zadań , związanych np. ze
wzrostem kompetencji samorządó w czy też dodatkowymi zadaniami
związanymi z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Tego rodzaju argumentacja prowadzi do wniosku, że pań stwo stale zwiększa stopień
ingerencji w życie gospodarcze i społeczne.
Przy całej złożoności problemu efektywności i utrzymania administracji pań stwowej trzeba stwierdzić, że nawet duże oszczędności
w tym obszarze będą miały ograniczony wpływ na wysokość obciążeń
podatkowych. Wynika to z tego, że suma wydatkó w jednostek budżetowych (administracja, organy władzy, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeń stwo publiczne), w 2010 roku wyniosła 54 mld
złotych, co stanowi 18% wszystkich wydatkó w budżetowych545, z tego
koszt utrzymania administracji i organó w władzy wynió sł 13,6 mld zł,
czyli 4,6% budżetu546.
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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.mapawydatkow.pl/wp-content/uploads/2014/12/Mapa-Zatrudnienia-2013-druk.pdf, wydruk
z dnia 31.03.2017.
Por. Główny Urząd Statystyczny, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., w: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/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 obroną narodową.
Ministerstwo ﬁnansów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za
rok 2010. Omówienie, s. 68, w: http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_ﬁles_/budzet_panstwa/sprawozdania_roczne/2010/20110601_sprawozd_z_wyk_budzetu
_panstwa_omowienie.zip, wydruk z dnia 31.03.2017.
Tamże, s. 60. Przedstawione dane są oﬁcjalnymi danymi Ministerstwa ﬁnansów i obejmują wydatki na administrację w sensie ścisłym. Niemniej każdy
inny sektor (np. edukacja, ochrona zdrowia, inwestycje strukturalne) dotowany przez państwo jest zarządzany przez konkretne jednostki. Tak więc administracja w sensie szerokim pochłania znacznie więcej środków i podanie
dokładnej wielkości jest niemożliwe.

210

Nie jest przypadkiem, że rozwó j demokracji związany jest ze
wzrostem ﬁskalizmu. Dla przykładu w 2015 roku w Polsce stosunek
wszystkich wydatkó w publicznych do całego produktu krajowego brutto (PKB) wynosił ok. 44 %547, jest to poziom typowy dla pań stw rozwiniętych. Wynika z tego, że prawie połowa wypracowanego w pań stwie
produktu traﬁa do budżetu – z tego 89% w formie podatkó w – skąd jest
ponownie rozdysponowywana. To budzi naturalny sprzeciw obywateli
oraz konkretne pytanie etyczne: czy pań stwo nie łamie zasady własności prywatnej, odbierając obywatelom prawie połowę wypracowanego dochodu?
Wysokość obciążenia podatkami zależy więc od kilku głó wnych
czynnikó w: stopnia zaangażowania pań stwa w gospodarkę, przyjętego
modelu socjalnego, kosztó w utrzymania podstawowej struktury pań stwa (władza, wymiar sprawiedliwości, służby porządkowe) i funkcjonowania administracji, kosztó w utrzymania systemu emerytalnego
oraz obsługi dotychczasowego zadłużenia. Uświadomienie sobie tej zależności powinno skłaniać do stwierdzenia, że zdanie: „pań stwo nie ma
prawa nakładać tak wysokich podatkó w” jest pewnym uproszczeniem.
Zwraca uwagę na objawy „choroby” pań stwa, ale nie prowadzi do niczego poza zmniejszeniem zaufania społecznego.
Tendencja do wkraczania przez pań stwo w kolejne obszary aktywności ma głębokie przyczyny. Tkwi w naturze demokracji pewien
konflikt dwoistości obywatelskich pragnień : z jednej strony by płacić
jak najniższe podatki, z drugiej – by rząd zaspokajał potrzeby obywateli. „Podczas gdy w ojczyźnie Jeffersona pucybuci stawali się milionerami, a pryszczaci studenci wymyślali google i facebooki, w Europie pielęgnowano mit społecznej gospodarki rynkowej, któ ra miała być wyższą
formą anglosaskiego, zdegenerowanego kapitalizmu. Formą zhumanizowaną i sprawiedliwszą. Dzisiaj społeczna gospodarka rynkowa odbija
się głośną czkawką: w Atenach, Lizbonie, Madrycie, Dublinie, niedługo
być może w Rzymie, w Brukseli, może nawet w Paryżu. Europejczycy
duszą się pod ciężarem długó w, są sfrustrowani, wściekli i domagają się
jednego: niech pań stwo się nimi zajmie. Nie widzą innego wyjścia z tej
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A. Sadowski, K. Zubelewicz, Dzień Wolności..., dz. cyt., s. 4.
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opresji. Jedyny ratunek widzą w pań stwie, bo pań stwo ich od siebie
uzależniło. Omamiło ich. Zniewoliło”548. W monarchii to kró 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, weryﬁkacja odbywa się raz na kilka lat, a „taki sposó b kontroli ﬁskalnych
poczynań parlamentó w w demokracji jest – jak pokazuje doświadczenie – mało skuteczny” 549. Pesymistyczne podejście do tematu każe
stwierdzić, że w demokracji niemożliwe będzie osiągnięcie stanu ró wnowagi, a co za tym idzie poczucia akceptacji społecznej – między
oczekiwaniami obywateli (koszty pań stwa) a skalą opodatkowania
(dochody pań stwa).
Konstatacja ta nie jest nową, już w okresie międzywojennym
ekonomista A. Krzyż anowski zauważ ył, ż e „przejś cie od demokracji
liberalnej zadowalającej się politycznym zró wnaniem, urzeczywistnionym przez powszechne głosowanie, do demokracji mniej lub więcej socjalistycznej, wysuwającej hasło gospodarczego zró wnania ludzi zarządzeniami pań stwa, a więc rozszerzenie jego zakresu działania, wywołało wzrost wydatkó w, a zarazem zniżkę dochodó w publicznych, mimo
oczywistego przeciążenia podatkowego wielu społeczeń stw. Demokratyzacja wybitnie przyczyniła się do wtrącenia pań stw w przepaść ﬁskalizmu”550. Powtó rzył zarazem diagnozę sformułowaną kilka lat wcześniej przez austriackiego ekonomistę Josepha Schumpetera (1883–
1950), że pań stwo podatkó w stoi na kruchych nogach podmywanych
przez masową demokrację. Zwró cił przy okazji uwagę na problem grup
nacisku przyczyniających się do narastania roszczeń 551.
Zwiększanie się zakresu zadań pań stwa nie tylko bezpośrednio
wpływa na wielkość obciążeń podatkowych obywateli, ale także
w pewnych sytuacjach wywołuje dylematy moralne. Częstym zarzutem
548
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M. Magierowski, Bunt na Eurotitanicu, „Uważam Rze”, 2011, nr 21, s. 69.
F. Grądalski, System..., dz. cyt. s. 72.
A. Krzyżanowski, Moralność współczesna, w: Chrześcijańska moralność polityczna. Wybór pism, red. A. Krzyżanowski, Kraków 2002, s. 51.
Por. A. Glapiński, Kapitalizm..., dz. cyt., s. 208.
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– przede wszystkim zwolennikó w myśli liberalnej – jest zdanie, że daleko idące transfery socjalne oduczają ludzi troski o siebie, przyzwyczajając do życia na koszt pań stwa. Zamiast rozwiązywać problem
biedy, utrwalają go.
Pierwszym i fundamentalnym pytaniem moralności obywatelskiej powinno być pytanie o własne oczekiwania wobec pań stwa. Nie
chodzi o bezpośrednie zastosowanie zasady ekwiwalencji, co jako obywatel powinienem otrzymać za wnoszony wkład, lecz pytanie uprzednie: za co byłbym gotowy zapłacić. Przy obecnej skali ﬁskalizmu pytanie powinno się dla jasności sformułować następująco: z jakich „bezpłatnych” (tj. ﬁnansowanych z podatkó w) świadczeń chciałbym zrezygnować, aby można było obniżyć podatki.
Dla niektó rych katolikó w łatwym usprawiedliwieniem jest
stwierdzenie, że podatki wydawane są na niemoralne cele, tym samym
nie obowiązują w sumieniu. Podobne pytanie zadaje A. Filipowicz: „czy
chrześcijanin może się uchylać od płacenia podatkó w, uznając w sumieniu, że: władza marnuje i trwoni jego pieniądze, podatki są niesprawiedliwe, pań stwo przeznacza pieniądze pochodzące z podatkó w na cele
niezgodne z przekonaniami religijnymi i etycznymi podatnika”552. W odpowiedzi należałoby zwró cić uwagę na kilka aspektó w, przede wszystkim rozgraniczenia odpowiedzialności poszczegó lnych podmiotó w.
Z punktu widzenia formalnego podmiotem działającym, w tym
przypadku wydającym zgromadzone z podatkó w pieniądze, jest władza. To osoby podejmujące takie a nie inne decyzje ponoszą odpowiedzialność za marnotrawienie, defraudacje środkó w publicznych czy też
wydawanie ich na niemoralne cele. Jeśli chodzi o intencję to chrześcijanin płaci podatki w dobrej wierze, jako służące całej wspó lnocie, „Nie
ponosi on jednak odpowiedzialności, jeśli pań stwo przeznacza fundusze podatkowe na cele niezgodne z jego wyznaniem, sumieniem czy
światopoglądem”553. Oczywiście powinien podejmować na miarę swoich możliwości działania, któ re przeciwdziałałyby tym negatywnym zjawiskom. Podstawową formą jest uczestnictwo w wyborach, osobiste za552

A. Filipowicz, Chrześcijanin wobec podatków, „Przegląd Powszechny”, 1997,
nr 3(907), s. 289.
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angażowanie polityczne i społeczne, działania w szeroko rozumianej
edukacji społecznej. Uchylenie od podatku mogłoby zostać usprawiedliwione wtedy, gdyby dany podatek miał charakter celowy, opó r miałby charakter publiczny i mó głby rzeczywiście wpłynąć na poprawę sytuacji554.
Krytyczna ocena powinna dotyczyć całokształtu funkcjonowania sfery danin publicznych. Przez wieki to sposó b poboru podatkó w
w znaczący sposó b wpływał na postrzeganie opresyjności podatkó w.
Obowiązkiem władzy pań stwowej jest stworzenie systemu poboró w
podatkó w skutecznego, a zarazem szanującego godność człowieka.
W dzisiejszych czasach realizuje się to w pierwszym rzędzie przez ustanowienie i zagwarantowanie właściwego porządku prawnego. Każdy
obywatel powinien mieć pewność, jaką sumę i w jakim terminie powinien zapłacić. Trzeba przyznać, że ten podstawowy warunek funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce realizowany jest w sposó b niewystarczający. Potrzebne jest zachowanie zasad przyzwoitej legislacji:
zakaz stanowienia przepisó w z mocą wsteczną (lex retro non agit), nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis oraz nakaz formułowania
przepisó w w sposó b zrozumiały. Władza ustawodawcza, przestrzegając
wiernie tych zasad, umacnia zaufanie obywateli do pań stwa i stanowionego przez nie prawa. Jednocześnie musi pamiętać, że złamanie ich powoduje utratę zaufania, co na gruncie podatkowym określa się jako obni553
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Tamże, s. 298. Uznanie prawdziwości twierdzenia, że przez niemoralne działania 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 państwowych szpitalach byłby każdy, kto w ramach podatków płaci składkę zdrowotną.
„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-zabardzo-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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żenie moralności podatkowej. Chodzi zatem o takie stanowienie prawa,
aby obywatel wiedział, jakie przepisy się zmienią i kiedy to nastąpi.
Musi także mieć odpowiednio długi czas, aby mó gł podjąć decyzje co do
dalszego postępowania. Okres vacatio legis dotyczy ustaw podatkowych, jest kontrolowany przez Trybunał Konstytucyjny i od strony formalnej zazwyczaj jest zachowany555. Z punktu widzenia etyki należałoby stwierdzić, że minimalny wymiar tego okresu wynosi 14 dni i jest
zdecydowanie za kró tki. Planowanie działalności gospodarczej jest
pewnym procesem i taki okres może być wystarczający co najwyżej do
wprowadzenia nowych zasad obliczania podatkó w – i to też nie bardzo,
biorąc pod uwagę konieczność aktualizacji skomplikowanych systemó w
komputerowych – lecz nie wystarczy na przeproﬁlowanie działalności
gospodarczej. Szybkie nowelizacje przepisó w są zazwyczaj argumentowane koniecznością ograniczenia działań nielegalnych w danym obszarze. W ostatnim czasie zmianami, któ re zaskoczyły przedsiębiorcó w,
było wprowadzenie odwró conego VAT-u w budownictwie oraz wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego556.
Poważnym problemem jest częstotliwość zmian przepisó w podatkowych. „Bałagan nowelizacyjny” to kró tka diagnoza, któ rą postawił
Rzecznik Praw Obywatelskich J. Kochanowski. „Najczęściej nowelizowana była ustawa o podatku dochodowym od osó b ﬁzycznych: od opublikowania jednolitego tekstu w roku 2000 – 41 razy, w samym
2003 roku wprowadzono 15 istotnych zmian”557. Zauważył, że zapanowanie nad taką ilością zmian jest możliwe tylko dzięki systemom komputerowym, któ re tworzą tekst jednolity. „Ale zapanować za pomocą
komputeró w nie oznacza, zapanować w ogó le, gdyż to nie one są przecież
555
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Por. J. Kulicki, Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa
podatkowego, „Analizy. Biuro Analiz Sejmowych”, 2010, nr 8(33), s. 4.
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.
J. Kochanowski, Deregulacja..., dz. cyt., s. 222. Dane te dotyczą okresu jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Po tym fakcie proces ten
jeszcze bardziej przybrał na intensywności ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawa do unijnego.

215

adresatem stanowionego prawa”558. Nie należy zatem dziwić się temu,
że podatnik w ten sposó b traktowany przez ustawodawcę – utrzymujący go z własnych pieniędzy – czuje głęboką niechęć wobec władzy i stanowionego przez nie prawa. To pozwala zrozumieć, że ważne jest nie
tylko „co” władza postanawia, ale ró wnież „jak”. „Brak stabilnych i jasnych zasad wpływa na osłabienie tzw. moralności podatkowej i nieuczciwe zachowanie podatnika”559.
Jako niemoralne należy ocenić ró wnież to prawo, któ re jest niejasne. Choć odczucie społeczne może być inne, to Polska nie należy
przecież do krajó w o ekstremalnie wysokich stopach podatkowych.
Problem nie sprowadza się zatem do wysokości podatkó w, a głó wnie
do niezmiennej fatalnej jakości i nieprzejrzystości systemu podatkowego560. Świadczy o tym chociażby ilość rządowych interpretacji dotyczących podatku VAT, któ re liczą ponad 120000 stron 561. Pod względem
prostoty systemu podatkowego Polska zajmuje w rankingu 189 przebadanych przez Bank Światowy pań stw 47 pozycję. Polska ﬁrma na sprawy podatkowe poświęca przeciętnie w roku 271 godzin562.
Przytoczone dane pokazują, że obecny kształt polskiego systemu podatkowego wiąże się ze znacznymi kosztami pośrednimi, któ re
musi ponieść podatnik, aby wypełnić obowiązki wobec pań stwa. Strata
jest podwó jna: wyższy koszt realizacji obowiązku podatkowego oraz
wyższy koszt utrzymania administracji skarbowej. Podatnik musi korzystać z pomocy prawnikó w, wykwaliﬁkowanych doradcó w podatkowych, instytucji szkoleniowych, biur rachunkowych, nabywać informatory i fachową literaturę. Więcej czasu musi poświęcić na poznawanie
prawa podatkowego, przygotowywanie i wysyłanie deklaracji, ponosi
558
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Tamże, s. 221.
D. Dańkowski, Podatki i moralność, „Znak”, 1998, nr 2(513), s. 75.
E. Mączyńska, Podatkowa wańka-wstańka, „Rzeczpospolita”, 2010, nr 194 z
dnia 20 VIII, s. E6.
W. Modzelewski, Podatkowy rachunek sumienia, „Rzeczpospolita”, 2010, nr
206 z dnia 3 IX, s. E6.
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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wyższe koszty biurowe i korespondencji, a czas załatwiania spraw
w urzędach wydłuża się. Dodatkowym obciążeniem są czasochłonne
kontrole, sytuacje sporne generują dodatkowe wydatki w postaci postępowań odwoławczych, procesó w sądowych i egzekucji administracyjnych. Skutkiem tego są straty pośrednie, trudne do oszacowania, któ re
polegać mogą na „zmniejszeniu produkcji, ograniczeniu stanu zatrudnienia, zmniejszeniu liczby powstających podmiotó w, ukierunkowaniu
działalności na zmniejszanie obciążeń podatkowych, a nie wypracowywanie dochodó w. W rezultacie rzetelne wypełnianie zobowiązań podatkowych kosztuje znacznie więcej niż to wynika ze stawki podatku” 563.
Ubocznym skutkiem skomplikowanego prawa jest gorsza pozycja na
rynku małych ﬁrm, dla któ rych koszty pośrednie są relatywnie wyższe
niż dla ﬁrm dużych, dysponujących kompetentnymi prawnikami.
Koszty okołopodatkowe ponoszą także osoby ﬁzyczne na skutek rozbudowanych formularzy podatkowych i nieumiejętności ich wypełniania. Choć w ostatnich latach wzrasta procent pozytywnych opinii,
wypełnienie formularza PIT dla przeciętnego obywatela nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Spośró d podatnikó w samodzielnie składających
zeznanie podatkowe za 2015 rok 30% badanych odpowiedziało, że wypełnienie formularza sprawiło im trudność. Aż 48% skorzystało z pomocy rodziny i znajomych, a 28% z fachowych doradcó w564. Z punktu
widzenia etyki należałoby stwierdzić, że władza nakłada na obywateli
obowiązek, któ remu nie są w stanie podołać. Zdroworozsądkowe spojrzenie uprawnia do postawienia tezy, że osoba koń cząca w wieku 18 lat
edukację szkolną powinna umieć wypełnić podstawową powinność
wobec pań stwa. Zadaniem władzy jest zatem podjęcie starań , aby system podatkowy stawał się „przyjazny” dla obywatela, dobrym przykładem realizacji tego postulatu jest wdrażanie systemu e-deklaracji.
Słusznym wydaje się być postulat uzupełnienia szkolnej edukacji obywatelskiej o podstawową wiedzę z obszaru podatkó w, jak ró wnież tworzenia bezpłatnego, szerokiego systemu informacji podatkowej.
563
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T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, s. 44.
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 także wysokie koszty po
stronie urzędó w. Czas obsługi podatnikó w znacznie się wydłuża, w wielu sprawach konieczne jest wydanie interpretacji. W gąszczu przepisó w
i ich wyjaśnień wzrasta ilość spraw spornych, przeprowadzane przez
urząd kontrole trwają znacznie dłużej. Swego rodzaju „kwadraturą
koła” są procesy sądowe z urzędami skarbowymi – „jeśli podatnik je
wygrywa, to i tak w koń cowym efekcie są one ﬁnansowane z podatkó w”565. Powoduje to, że zatrudnienie w urzędach rośnie, a wraz z nim
nakłady na administrację566. Należy stwierdzić, że tendencja powinna
być dokładnie odwrotna i wynikać z dwó ch głó wnych powodó w. Po
pierwsze prawo powinno być stale doprecyzowywane, a tym samym
powinna zmniejszać się skala niejasności i zawiłości. Po drugie stale powinna wzrastać efektywność działania urzędó w na skutek wzrostu kompetencji pracownikó w, optymalizacji struktur i procedur podejmowania
decyzji oraz wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych567.
Ź ró dłem wielu problemó w w funkcjonowaniu aparatu skarbowego jest powstawanie czegoś, co można określić jako mentalność
urzędnikó w skarbowych. Pracownicy są przekonani, że ich decyzje
mają owocować wzrostem dochodó w budżetowych, głó wnym kryterium decyzji jest interes pań stwowy. To powoduje jednostronność
w załatwianiu spraw, a sytuacje niejasne zawsze są interpretowane na
korzyść pań stwa568. Jest to zrozumiałe także z tego względu, że organy
te oceniane są za skuteczność działania, pracownicy otrzymują premie
565
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E. Mączyńska, Podatkowa..., dz. cyt., s. E6.
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.
J. Filek, Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Kraków
2004, s. 102.
Por. J. Glumińska-Pawlic, Interpretacja prawa podatkowego przez samorządowe 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. Skarbówka z reguły przechodziła nad tym do porządku. Jedynie w siedmiu interpretacjach ﬁskus w ogóle się odniósł do klauzuli, stwierdzając, że nie ma zastosowania, bo sprawa jest jednoznaczna”. P. Wojtasik, Skarbówka interpretuje po swojemu, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 63 z dnia 16 III, s. C4.
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i nagrody w zależności od osiągniętych wynikó w. „Ustalone przez władze kryteria oceny mogą sprawić, że w dążeniu do uzyskania zaró wno
zaplanowanych, jak i ponadplanowych dochodó w podatkowych dla organó w podatkowych mniej istotne staną się środki i metody działania,
a liczyć się będzie wyłącznie skutek. Dewiza, zgodnie z któ rą cel uświęca środki, nie powinna być stosowana przy realizacji obowiązkó w podatkowych. Prowadzi bowiem do formalnego respektowania gwarancji
prawnych podatnika, a w rzeczywistości gwarancje te omija” 569. Przykład „mentalności ﬁskalnej” widoczny jest nawet na poziomie używanego języka. W opracowaniu Ministerstwa ﬁnansó w na temat funkcjonowania preferencji podatkowych można znaleźć sformułowanie: „Preferencje podatkowe są de facto substytutem wydatkó w budżetowych
i w pewnych warunkach stanowią alternatywę dla transferó w bezpośrednich z budżetu pań stwa lub gminy. Jako forma wydatkó w (ang. tax
expenditures) dokonywana «tylnymi drzwiami», preferencje podatkowe trudno pogodzić z podstawowymi zasadami budżetowania”570. Tak
więc urzędnicy – utrzymywani z pieniędzy podatnikó w – stwierdzają,
że pieniądze pozostawione obywatelom ze względó w społecznych, są
„wydatkiem” z budżetu pań stwa i to dokonywanym „tylnymi drzwiami”.
Sposó b funkcjonowania prawa podatkowego i aparatu skarbowego ma bezpośredni wpływ na skuteczność ﬁskalną systemu podatkowego. Od mądrości władzy zależy sposó b postępowania, by z jednej strony zrealizować cele ﬁskalne, a z drugiej uszanować obywatela, któ ry za to
wszystko płaci. Niestety „w mniemaniu większości podejmowane przez
nią [administrację podatkową – PK] działania powodowane są złymi motywacjami opartymi na skrajnym ﬁskalizmie. Negatywna ocena przekłada się często na pracownikó w organó w podatkowych, któ rym przypisuje
się takie cechy, jako opieszałość lub korupcję. Nie cieszą się oni ponadto
takim szacunkiem, jak pracownicy innych urzędó w pań stwowych”571.
569
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A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki..., dz. cyt., s. 274.
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.
T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 39.
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System podatkowy zazwyczaj postrzegany jest jako anonimowa
struktura prawno-organizacyjna. Dla osó b odpowiedzialnych za wprowadzanie prawa powyższe rozważania powinny być przypomnieniem,
że każda ich decyzja, uczyniona zwłoka w procesie legislacyjnym, ma
poważne skutki społeczne. Muszą mieć ró wnież świadomość, że stanowione prawo nie jest czymś abstrakcyjnym, zapisem w „Dzienniku
Ustaw”, lecz w rzeczywistości wydają konkretnym osobom decyzje dotyczące ich pieniędzy, za któ re grozi sankcja karna w przypadku niewykonania. Na gruncie etyki można by to było określić jako personalistyczne odniesienie w stanowieniu prawa. Zatem wszystkie błędy i niewłaściwe zachowania osó b odpowiedzialnych za proces legislacyjny są
postawami niemoralnymi wobec konkretnych osó b – obywateli.
Ró wnie wysoki poziom moralny powinni prezentować ci, któ rzy są z urzędu zobowiązani do egzekwowania prawa podatkowego. Ich
kwaliﬁkacje, wysoki poziom moralności i troska o poszanowanie godności każdego obywatela mogą sprawić, że nawet najbardziej nieprzyjazne przepisy podatkowe nabiorą ludzkiego oblicza. I przeciwnie – nawet najbardziej sprawiedliwy system podatkowy będzie oceniany negatywnie, gdy administracja podatkowa będzie działała w sposó b niemoralny. Urzędnicy winni zatem pamiętać, że ciąży na nich nie tylko odpowiedzialność za ﬁnanse pań stwa, ale to oni w pierwszej kolejności odpowiedzialni są za kształt moralności podatkowej obywateli.
Podsumowując, należy stwierdzić, że niedoskonałość systemu
podatkowego jest niejako wpisana w wady ustroju demokratycznego
oraz pochodną słabości ludzkiej. Wydaje się, że słabości systemu podatkowego w pewnych skrajnych sytuacjach mogą być potraktowane jako
okoliczność łagodząca niezapłacenie podatku. Dla chrześcijanina jest to
przede wszystkim zachęta do własnej aktywności oraz postawy świadectwa, a także tych działań , która pozytywnie wpływałaby na podnoszenie
moralności w społeczeń stwie (np. wychowanie). W pewnych sytuacjach możliwe byłoby podjęcie działań nielegalnych, gdyby prowadziły
do pozytywnej przemiany systemu podatkowego. Kryterium rozstrzygającym powinien być osąd sumienia, że podjęte działania są konieczne
dla dobra społeczeń stwa.
220

2. Dyskusje wokół podatku sprawiedliwego
i nierówności podatkowej
Istotnym czynnikiem, któ ry ma wpływ na postrzeganie podatkó w, jest ich sprawiedliwość. Klasyczna koncepcja powinności moralnej
uznaje, że podatki niesprawiedliwe nie obowiązują w sumieniu. Z moralnego punktu widzenia ważne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposó b ﬁlozoﬁczne deﬁnicje sprawiedliwości zaimplementować
do oceny konkretnych rozwiązań podatkowych. Dla wierzących, odwołujących się do osądó w sumienia, istotną będzie odpowiedź, na ile to
subiektywne odczucie może być usprawiedliwieniem w przypadku niezapłacenia niesprawiedliwego podatku.
Na wstępie rozważań etycznych dotyczących sprawiedliwości
należy zaznaczyć, że „pomiar” sprawiedliwości podatku jest niemożliwy. Klasyczne koncepcje ﬁlozoﬁczne to koncepcje dedukcyjne. Trudność polega na tym, że bardzo trudno odnieść je do konkretnych rozwiązań podatkowych, nie nadają się do ustalania stawek podatkowych.
Pró ba zastosowania tak rozumianej sprawiedliwości uzależniona jest
od przyjętego systemu wartości. Przykładem może być rozumienie
„ró wności” opodatkowania osó b o zró żnicowanej systuacji materialnej.
W zależności od przyjętych założeń można dojść do wniosku, że bardziej postulatom sprawiedliwości odpowiada podatek liniowy, gdy odwołujemy się do ró wności ﬁnansowej, lub też podatek proporcjonalny,
gdy odwołujemy się do ró wnoś ci obciąż enia (każ demu podatek tak
samo ciąży).
Wspó łcześnie na znaczeniu zyskały takie nauki jak psychologia
i socjologia. Pozwoliło to na zbadanie ludzkich odczuć wobec obowiązkó w wobec pań stwa. Nie jest zaskoczeniem, że „podatki były i są oceniane jako niesprawiedliwe przez większość podatnikó w”572. Subiektywność ocen można zaobserwować na przykładzie dokonywanych
w USA reform: po obniżce podatkó w znacznie wzrastała ilość osó b od572
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powiadających, że teraz podatki są bardziej sprawiedliwe. Taka ocena
nie utrzymywała się długo i już po kilku latach podatki – tak jak wcześniej – oceniano jako bardzo niesprawiedliwe 573. Dopuszczenie nauk
empirycznych do oceny systemó w podatkowych powoduje, że na znaczeniu tracą argumenty słusznościowe, zyskują subiektywne odczucia.
Dzięki tym metodom łatwiejsze jest kształtowanie systemu podatkowego, ponieważ można zbadać akceptację społeczną dla danych rozwiązań , np. zaproponowanych stawek. W tym przypadku „sprawiedliwością” jest przekonanie większości, któ re może być umiejętnie kształtowane przez środowiska opiniotwó rcze.
Oceny sprawiedliwości nie ułatwia niewiedza podatnikó w, na
przykład ta dotycząca funkcjonowaniu progó w podatkowych. W mniemaniu wielu ludzi najbogatsi Polacy płacą podatek w wysokości 32%.
W rzeczywistości taką stawką objęte są dochody powyżej kwoty 85528 zł.
Zatem po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku i kwoty obłożonej
podatkiem w wysokości 18% realna stopa procentowa (nawet bez
uwzględniania innych ulg), jest przynajmniej o kilka punktó w procentowych niższa niż 32%. Największa rozbieżność między stawką nominalną a realną miała miejsce w 1996 r. Obowiązywały wtedy trzy progi
o wysokości 21, 33 i 45%. Przeciętne obciążenie podatnikó w z III obszaru wyniosło nominalnie 36%, a po wykorzystaniu ulg podatnicy zapłacili podatki w wysokości 25%574.
Badania socjologiczne przeprowadzone przez M. Robertsa, P. Hite
i C. Bradley przedstawiają jeszcze jeden istotny aspekt oceny sprawiedliwości podatkó w. Gdy badanym osobom zadano pytanie ogó lne, czy
podatki progresywne są bardziej sprawiedliwe niż liniowe, 76% odpowiedziało twierdząco. Odmienne wyniki uzyskano wtedy, gdy przedstawiono osobę A zarabiającą 20 tys. dolaró w i osobę B zarabiającą 40 tys.
dolaró w. „(...) większość badanych uznała, że sprawiedliwie będzie, jeżeli osoba B zapłaci dwa razy większą sumę podatkó w niż osoba A.
Taka odpowiedź oznacza, oczywiście, wybó r skali liniowej. Co jeszcze
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ciekawsze, 27% uczestnikó w badania wybierając odpowiedź «mniej niż
dwa razy», opowiedziało się de facto za skalą regresywną. Skalę progresywną zastosowało tylko 12% badanych – uznając, że podatki są sprawiedliwe, gdy osoba B zapłaci trzy, cztery czy pięć razy więcej niż osoba A”575.
Można zatem doprecyzować, że wspó łczesna ocena sprawiedliwości dokonuje się w dwó ch wymiarach. Pierwszym z nich jest poziom
ﬁlozoﬁczny, któ ry opiera się na refleksji intelektualnej, stara się poszukiwać argumentó w słusznościowych. Zastaną rzeczywistość pró buje
odnieść do wypracowanych norm w ocenie ich zgodności wobec przyjętego systemu aksjologicznego. Niebezpieczeń stwem może być zbyt
duży poziom uogó lnienia, któ ry utrudnia dostrzeżenie konkretnych dylemató w wspó łczesnych podatnikó w. Drugim wymiarem są badania
z punktu widzenia nauk empirycznych, któ re nie odnoszą się do wcześniej zastanych wartości, lecz opisują aktualne przekonania obywateli.
Ocena ta ma charakter subiektywistyczny, stąd wynika jej istotna słabość: choć dostrzega problemy podatnikó w, w sposó b redukcyjny podchodzi do wartości takich jak dobro wspó lne czy pań stwo.
Podwó jna perspektywa oceny sprawia, że ustalenie jednej sprawiedliwości jest niemożliwe, widoczne jest to w debacie publicznej,
gdzie każdy ma „swoją” sprawiedliwość. Moralność chrześcijań ska będzie uwzględniała obydwa punkty widzenia: w swoim rdzeniu opiera
się na wartościach uniwersalnych (wymiar obiektywny), lecz decyzja
realizowana jest indywidualnie w sumieniu każdej osoby (wymiar subiektywny).
Bez względu na to, jaki dochó d z podatkó w pań stwo musi zebrać na swoje funkcjonowanie, zawsze staje przed poważnym dylematem, na kogo nałożyć większe obciążenia, a na kogo mniejsze. Chodzi
zatem o sprawiedliwość podatkową w relacji obywatel-obywatel, nazywaną także sprawiedliwością pionową. Niegdyś spotykany był podatek
pogłó wny: każdy płacił taką samą kwotę. W społecznym odczuciu zaczęto uważać za niesprawiedliwość to, że biedak i bogaty muszą płacić
tyle samo. Stąd poczucie sprawiedliwości postulowało, aby zamożniejsi
w większym stopniu przyczyniali się do utrzymania pań stwa. Z czasem
575
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rozwinięciem tej idei była zasada zdolności płatniczej, czyli bogatsi powinni płacić proporcjonalnie więcej, według swojej możliwości. Te dwa
sposoby postrzegania sprawiedliwości są żywe 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 apogeum osiągnął w latach 70.tych XX wieku. Skale posiadały wiele progó w, a maksymalne stawki podatkó w oscylowały ok. 60%, a niekiedy
nawet przekraczały 80%. Z kolei najniższa stawka podatkowa niekiedy
schodziła poniżej 10%, tak więc można było wtedy mó wić o stromej
progresji576. Impulsem do zmian była reforma Ronalda Raegana w USA.
Gdy w 1981 roku skala podatkowa liczyła 17 progó w, a maksymalna
stawka podatku wynosiła 70%, to w 1988 roku pozostały tylko dwa
progi, a najwyższa stawka wynosiła 28%577. Podobna tendencja wystąpiła ró wnież w innych krajach, ilość progó w została zredukowana
a maksymalne stawki obniżone, obecnie rzadko kiedy przekraczają 45%.
W systemie progresywnym występuje zazwyczaj wiele ulg, któ re mają na celu zmniejszenie obciążenia przez przesunięcie pewnych
środkó w w obszary, na któ rych pań stwu zależy. Powoduje to powstawanie wielu przepisó w, któ re stają się niezrozumiałe, przez co pojawiają się ró żne, nieraz sprzeczne, interpretacje. Podatnicy muszą ponosić
dodatkowe koszty związane z dłuższym wypełnianiem sprawozdań , koniecznością zwró cenia się o pomoc do doradcó w podatkowych, dokumentowaniem wydatkó w związanych z ulgami. Skutkiem tego jest frustracja i poczucie, że pań stwo nakłada na obywatela obowiązki, któ re
są ponad jego siły. Ponadto system ulg sprzyja najbogatszym, bo tylko
oni mogą je w pełni wykorzystać. Najubożsi z nich nie korzystają, ponieważ przeznaczają środki na bieżącą konsumpcję. Nie korzystają z ulg
na leczenie, edukację czy budowlanych, dlatego że tego typu wydatki są
poza ich ﬁnansowymi możliwościami. Bogatsi przeciwnie, zamiast po576
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święcać czas na efektywną pracę czy odpoczynek, korzystają z porad
doradcó w podatkowych w poszukiwaniu takich ulg i rozwiązań , któ re
zmniejszyłyby ich obciążenie podatkowe. To powoduje nieró wność poziomą: dwie osoby zarabiające tyle samo, nigdy nie zapłacą identycznego podatku, gdyż będą korzystać z ulg ró żnego rodzaju i o ró żnych wysokościach. Osoba bardziej zaradna, lepiej potraﬁąca wykorzystać moż liwości stwarzane jej przez prawo, zapłaci niższy podatek.
Podatki progresywne mają wyrażać sprawiedliwość pionową.
J. S. Mill zwracał uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, czyli
na „ró wność oﬁary”, jaka powinna dotykać każdego podatnika. Nie mó wił on wprost o podatku progresywnym, ale był on w pewien sposó b
zawarty w jego rozumowaniu: „Jeżeli się weźmie tysiąc rocznie od posiadacza dziesięciu tysięcy, nie pozbawi go to niczego rzeczywiście potrzebnego na utrzymanie lub na wygody życia. A jaki byłby skutek zabrania pięciu funtó w od posiadającego dochó d wielkości pięćdziesięciu?
Wymagana oﬁara tego ostatniego jest nie tylko większa niż nałożona na
pierwszego, lecz jest z nią całkowicie nieporó wnywalna”578. Tę myśl uzasadniającą progresję doprecyzował J. B. Say: „gdybyśmy chcieli dla każdej rodziny ustalić podatek w ten sposó b, aby był coraz lżejszy, w miarę
jak obciąża dochody coraz bardziej niezbędne, to należałoby go zmniejszać nie tylko proporcjonalnie, ale i progresywnie”579.
Koncepcja odczucia oﬁary wiąże się z prawem użyteczności
krań cowej. Mó wi ono, że każda kolejna jednostka dochodu jest mniej
wartościowa od poprzedniej. Oznacza to, że dla osoby zarabiającej
1000 zł dodatkowy dochó d w wysokości 1000 zł jest znacznie bardziej
wartościowy niż dla osoby, któ ra zarabia 50000 zł. Tym samym odebranie 1000 zł osobie zarabiającej 50000 zł jest zupełnie czymś innym niż
temu, kto zarabia 2000 zł. Tę intuicję wyrażają słowa Jezusa Chrystusa
skierowane do ucznió w po tym, jak pewna kobieta do świątynnej skarbony wrzuciła 1 grosz: „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, któ rzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała,
578
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całe swe utrzymanie” (Mk 12,44). Ró wnież A. Smith zauważył, że
„Głó wnym wydatkiem ubogich są artykuły pierwszej potrzeby. Z trudnością zdobywają oni żywność i na żywność wydają przeważającą część
swego niewielkiego dochodu. Ludzie bogaci wydają głó wnie na dobra
luksusowe”. Dlatego też „nie jest rzeczą nierozsądną, aby bogaci uczestniczyli w publicznych wydatkach nie tylko proporcjonalnie do swych
dochodó w, ale nieco powyżej tej proporcji”580. Choć ten liberalny ekonomista nie rozstrzygał jednoznacznie, czy w miarę wzrostu zdolności
płatniczej dochó d powinien być opodatkowany proporcjonalnie czy
progresywnie, tej drugiej możliwości nie odrzucał. Można powiedzieć,
że realistycznie oceniał istniejący porządek społeczno-gospodarczy
i istniejące w nim nieró wności. Warto zrobić zastrzeżenie, że choć według jego przekonania bogatsi powinni płacić więcej na utrzymanie
pań stwa, to nie mó wi on niczego na temat transferu środkó w od bogatych do biednych581. Cz. Strzeszewski precyzuje, że „pań stwo powinno
bowiem przejmować tylko dochody wolne, to znaczy zbywające, po zaspokojeniu słusznych potrzeb obywateli. Ludzie bogaci mają przy tym
większe od ludzi ubogich obowiązki w stosunku do dobra społecznego”582.
Wspó łczesnym zastosowaniem sprawiedliwości jest opodatkowanie proporcjonalne. Model z tylko jedną stawką zaproponowali po raz
pierwszy w 1981 roku dwaj ekonomiści z Instytutu Hoovera – R. E. Hall
i A. Rabushka, nazwali ją „podatkiem liniowym”. Według ich propozycji
wszystkie dochody miały być opodatkowane jednolitą 19% stawką, ulgi
miały być zniesione. Postulowali przyjęcie stosunkowo wysokiej kwoty
wolnej od podatku, któ rej wysokość ulegałaby zwiększeniu wraz ze
wzrostem liczby osó b znajdujących się na utrzymaniu podatnika 583. Podatek 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 Podatkó w”, po580
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stulowano wprowadzić stawkę 22% dla wszystkich dochodó 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 dość dużym oporem społecznym i nie zostały wprowadzone, niemniej niektó re
elementy tej koncepcji weszły do systemu podatkowego: według liniowej stawki 19% mogą rozliczać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, podatek od przedsiębiorstw CIT wynosi 19%, będąca formą
podatku składka zdrowotna naliczana jest według skali liniowej wynoszącej 9%, ilość obowiązujących ulg została znacznie ograniczona.
Twó rcy podatku liniowego zapewniają, że wprowadzenie go zaowocuje wzmocnieniem bodźcó w do pracy, działalności przedsiębiorczej oraz tworzenia kapitału, w znacznym stopniu zwiększając poziom
PKB oraz podnosząc poziom życia: „To, że pracownicy dostaną wyższą
pensję na rękę, będzie zachętą do zwiększania wysiłku w pracy i podniesie produkcję globalną. Pod wpływem racjonalnych bodźcó w inwestycyjnych zwiększy się ogó lny poziom inwestycji, któ re zostaną przesunięte do działu o najwyższych wskaźnikach produkcyjnych. Ostateczny skutek podatku liniowego będzie polegał na zwiększeniu bodźcó w
prawie dla wszystkich osó b ekonomicznie czynnych”586. Ekonomiści
wśró d zalet wymieniają m.in. prostszą konstrukcję, a zatem łatwość
rozliczeń . Podatek liniowy charakteryzuje się większą efektywnością
wyrażającą się w mniejszych kosztach funkcjonowania urzędó w skarbowych i organó w kontroli. Wprowadzenie go zmniejszyłoby biurokrację.
Zwolennicy podatku liniowego sięgają także po argumentację etyczną. Podatek ten ma bowiem sprzyjać i umacniać sprawiedliwość poziomą.
Uproszczenie konstrukcji podatku oraz zniesienie ulg zapewnia większą
ró wność wobec prawa, likwiduje pewną ﬁkcję zbliżając kwotę realnego
opodatkowania do nominalnego. Jest to podatek skuteczniejszy, gdyż ła-
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twiej go rozliczać, a tym samym i kontrolować. To sprawia, że od podatku
liniowego znacznie trudniej się uchylić niż od podatku progresywnego.
Jednym z podstawowych argumentó w przeciwnikó w podatku
liniowego jest stwierdzenie, że jest on najkorzystniejszy dla najbogatszych, ponieważ zmniejsza im obciążenie podatkowe kosztem najuboższych. Tę opinię można ocenić tylko w odniesieniu do konkretnych
wielkości. Po pierwsze wbrew obiegowym opiniom wprowadzenie podatku liniowego wcale nie musi spowodować zmniejszenia obciążenia
ﬁskalnego: „Wysokie stawki podatku liniowego, szeroka baza podatkowa i niewielki zakres ulg podatkowych sprawiają, że dochody z tego podatku w relacji do PKB są w krajach nadbałtyckich wyższe niż w krajach stosujących progresję podatkową”587. Zmniejszenie obciążenia podatkowego najbogatszych jest zazwyczaj mniejsze, niż by to wynikało
z prostego poró wnania wielkości procentowych. Jak wyżej wykazano,
za sprawą rozbudowanego systemu ulg podatkowych realna stopa procentowa jest zawsze niższa od nominalnej.
Z punktu wiedzenia etyki bardzo istotne jest odpowiedzenie
na pytanie, czy podatek liniowy uderza w najuboższych. W tym przypadku ró wnież należy odnieść się do konkretnych wielkości. Z punktu
widzenia osó b o najniższych dochodach istotna jest wysokość kwoty
wolnej od podatku: im wyższa ona będzie, tym mniejszy podatek będą
musieli zapłacić. Przykładem takiego rozwiązania jest Słowacja, gdzie
stawka podatku liniowego wynosi 19%, a kwota wolna od podatku
wynosi aż 4026 euro588. W praktyce oznacza to, że osoby o najniższych dochodach nie płacą podatku, choć beneﬁcjentami tego rozwiązania są wszyscy podatnicy.
Z powyższych rozważań można wyciągnąć nieco paradoksalny
wniosek, któ ry jest znany literaturze fachowej, a któ ry nie może się
przebić do powszechnej świadomości. „Podatek liniowy” od dochodó w
osobistych z dużą kwotą wolną od podatku zaproponowany przez Halla
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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 podatkową. Rzeczywista stopa podatku dla osó b pozostających w obszarze kwoty wolnej od podatku wynosi 0%, a po przekroczeniu tej kwoty
liniowo wzrasta589. Tak więc odpowiednia konstrukcja tego podatku
może zagwarantować zaró wno sprawiedliwość poziomą, jak ró wnież posiadać charakter progresywny zakładany przez sprawiedliwość pionową.
Zwolennicy progresji wśró d jej zadań wymieniają korektę niesprawiedliwego podziału dó br. Nieró wność w dystrybucji dochodu obrazuje tzw. krzywa Lorenza. Z jej przebiegu można odczytać jaką proporcję ogó lnych dochodó w stanowią dochody poszczegó lnych grup podatnikó w. W Wielkiej Brytanii 1% najbogatszych obywateli posiadał
w 1949 r. 6% wszystkich dochodó w, a w 1978 r. już tylko 4%. „Oznacza
to, że dzięki podatkom zmniejszyła się koncentracja dochodó w w rękach niewielkiego grona osó b”590. Z kolei amerykań skie badania zdają
się tego nie potwierdzać: „wartość wspó łczynnika Giniego 591 po opodatkowaniu spada z 0,511 do 0,492, co oznacza minimalne ograniczenie
nieró wności. (...) efektem opodatkowania jest głó wnie obniżenie udziału w całości dochodó w 10% osó b najlepiej zarabiających o ok. 2%
i zwiększenie udziału grup o niskim i średnim dochodzie o podobny
procent. Dla relatywnej sytuacji najbiedniejszych 10% populacji oraz
osó b należących do grupy 10% najlepiej zarabiających system podatkowy jest praktycznie neutralny”592. Wielkość dokonującej się za sprawą
podatkó w zmiany w dystrybucji dochodó w zależy w tym przypadku od
stopnia progresji. Na fakt, że jest ona niewielka, wpływa przede wszyst589
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Dwukrotność kwoty wolnej od podatku będzie obłożona podatkiem wysokości połowy wartości nominalnej, a czterokrotność – stawką wynoszącą 3/4
stawki podstawowej.
M. Niesiobędzka, Podatki, dz. cyt., s. 507.
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, Szwecja) 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.
H. P. Young, Sprawiedliwy podział, tłum. J. Haman, Warszawa 2003, s. 149.
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kim to, że podatek dochodowy ma coraz mniejsze znaczenie wśró d pozostałych obciążeń podatkowych. Analiza wielkości wspó łczynnika Giniego
w raporcie OECD umożliwia zauważenie jeszcze jednej prawidłowości:
wskaźnik nieró wności jest najmniejszy (poniżej 0,28) w tych krajach,
w któ rych dochody najuboższych są stosunkowo najwyższe (Luksemburg, Norwegia, Holandia, Austria, Dania, Szwecja) 593. To pozwala na
stwierdzenie, że podstawowym sposobem niwelowania nieró wności
społecznych nie jest ograniczanie dochodó w osó b najbogatszych lecz
podnoszenie dochodu najbiedniejszych. W Polsce powinien to być jeden z priorytetó w, ponieważ wspó łczynnik Giniego miał w 2000 r. wartość 0,37, co dawało Polsce piątą pozycję spośró d krajó w OECD pod
względem nieró wności w dochodach. Właściwie skonstruowany system podatkowy będzie chronił dochody najuboższych.
Niektó rzy przeciwnicy podatkó w progresywnych negują je nie
tylko ze względó w ekonomicznych, ale także co do samej zasady progresji. Podatek progresywny interpretują jako rodzaj kary, któ ra zostaje
nałożona na tych, któ rzy dzięki ciężkiej pracy, odwadze i inicjatywie
osiągnęli sukces ﬁnansowy. Wysokie podatki są demotywujące, przez to
osoby te nie w pełni wykorzystują swó j potencjał, czego ekonomicznym
skutkiem jest utrata dochodó w przez pań stwo. J. Majka podkreśla, że
obok „najniższej granicy opodatkowania, jaką jest utrzymanie podatnika i wyższej, uznawanej także na ogó ł, to znaczy zainteresowania gospodarczego w powiększaniu dochodu, należy wymienić jeszcze trzecią
granicę, mianowicie prawo do oszczędzania, któ re jest prawem każdego człowieka biorącego udział w życiu gospodarczym”594. Dlatego dopuszcza progresję dla dochodó w wysokich i bardzo wysokich, choć zdaje sobie sprawę, że granica jest trudna do ustalenia. Ponadto dostrzega,
że zbyt wygó rowana progresja podatkowa „stwarza u obywateli poczucie krzywdy i tendencję do ukrywania swych dochodó w”595.
Poważnym zarzutem przeciwnikó w progresji jest stwierdzenie,
że pań stwo nie ma żadnego uprawnienia moralnego, aby zabierać boga593
594
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Por. OECD, Growing Unequal..., dz. cyt., s. 51, 37.
J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 246–247.
Tamże, s. 247.
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tym a dawać biednym. Uważają, że jakakolwiek redystrybucja dochodó w jest nieuprawniona pod względem moralnym, jest formą kradzieży
dokonywanej na najbogatszych. W obrazowy sposó b przedstawia to
znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Janusz Korwin-Mikke: „Otó ż
sprawiedliwość społeczną i w ogó le tego typu zasady realizował na
przykład podobno towarzysz Janosik czy towarzysz Robin Hood w swoim czasie, co rzekomo polegało na tym, że zabierali bogatym i dawali
biednym. Co zresztą jest nieprawdą. (...) Janosik nie zabierał niczego bogatym i nie dawał biednym, a to dlatego, że nigdy nie zdobył żadnego
zamku. Po prostu był zbyt słaby militarnie. Tak naprawdę zabierał średniozamożnym gó ralom i dawał czasami biednym oczywiście zabrawszy
wcześniej trzy czwarte dla siebie i swojej bandy, bo koszt utrzymania
bandy był duży. (...) Natomiast jest pytanie, czy Janosik czy Robin Hood
miał prawo zabrać jednemu, a dawać drugiemu. No więc oczywiście
prawa nie miał. To jest bandytyzm i dlatego słusznie Janosika powieszono «za ziobro na liptowskim». (...) Ludzie mó wią tak: działanie Janosika było niesprawiedliwe, natomiast działanie dzisiejszego pań stwa
jest sprawiedliwe, bo jest za tym większość. To ja się teraz pytam, czy
gdyby większość mieszkań có w Podhala głosowała za tym, żeby Janosikowi wolno było zabierać, to czy wtedy działanie Janosika byłoby
sprawiedliwe?”596.
W odpowiedzi na tak postawiony problem należy odpowiedzieć, że sprawiedliwość czynó w nie wynika z opinii większości czy
zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, jak to głosi pozytywizm
prawny. W tym sensie demokratyczna legalizacja rozboju nie zmieniałaby kwaliﬁkacji moralnej takiego czynu. Niemniej błąd autora przytoczonych słó w znajduje się nieco wcześniej, a mianowicie w rozumieniu samego prawa własności. „Bandytyzmem” w tym przypadku jest zagarnięcie dó br ziemi przez jednego człowieka w taki sposó b, że z powodu
braku źró deł dochodó w zagrożona jest biologiczna egzystencja innych.
„Posiadanie dó br materialnych, jakkolwiek jest prawem osoby, jest wielorako uwarunkowane przez strukturę ludzkiej osobowości i przez ra596

J. Korwin-Mikke, Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe, w: Etyka a rozwój gospodarczy, red. J. T. Bennett i inni, Warszawa 2006, s. 102–103.
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cje dobra społecznego. Posiadanie dó br jest więc też funkcją społeczną.
Osoba posiadająca rzeczy materialne i dysponująca nimi jest powołana
do tego, by przyczyniała się do dobra swoich bliźnich oraz do dobra
wspó lnego społeczności, w któ rej żyje”597. W dzisiejszych czasach zjawisko nieró wności stale narasta, organizacja Oxfam monitorująca to zjawisko podaje w badaniu z 2016 roku, że ośmiu najbogatszych ludzi598
posiada majątek o wartości 427 mld dolaró w, co odpowiada majątkowi
biedniejszej połowy (3,7 mld ludzi) wszystkich mieszkań có w, a 1 %
najbogatszych posiada tyle, co wszyscy pozostali599.
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że „dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. (...) Posiadanie dó br
jest uprawnione, by zagwarantować wolność i godność osó b oraz pomó c każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb” (nr 2402).
Co więcej, „prawo do własności prywatnej, uzyskanej przez pracę lub
otrzymanej od innych w spadku lub w darze, nie podważa pierwotnego
przekazania ziemi całej ludzkości” (KKK nr 2403). Św. Jan Chryzostom
wyraził to słowami, że „każdy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs
chleba należącego do wszystkich – chleba świata”600. Tak więc prawo
własności jest prawem naturalnym, któ re wynika z godności człowieka.
Pró by nadania prawu własności charakteru absolutnego601 koń czą się
597
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A. Zwoliński, Społeczne obowiązki własności prywatnej, „Polonia Sacra”,
2001, nr 9(53), s. 389.
Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos,
Mark Zuckerberg, Larry Ellison i Michael Bloomberg.
Oxfam, Just 8 men own same wealth as half the world, w: http://oxf.am/
ZLE4, wydruk z dnia 9.032017.
Cyt. za Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 1, Od chrztu w Jordanie do
przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2008, s. 133.
„W XIX wieku wielki wpływ wywierała liberalistyczna teza o «zasadniczej
nieograniczoności» własności. W «nietykalnym i świętym prawie» własności
upatrywano manifestacji absolutnej, niczym nieograniczonej prywatnej autonomii. (...) Tezy te zostały nawet w liberalnym wieku XIX odrzucone przez
wielu krytyków jako wyraz «najhaniebniejszego, najbardziej występnego egoizmu» (Rudolf von Ihering), (...) oraz jako «indywidualistyczny, kapitalistyczny, nieprzyjazny społeczności pogląd podstawowy» (Otto von Gierke)
wraz z uwagą, że więź społeczna jest «immanentna «stosunku do własności» i «określa treść własności» (Martin Wolff)”. J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, tłum. I. Bokwa, Warszawa 1999, s. 208–209.
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zawsze podeptaniem godności człowieka. Skrajnym przykładem było
niewolnictwo, gdzie właściciel „posiadał” niewolnika. To pokazuje, że
w świetle obowiązującego prawa można być legalnym właścicielem
czegoś (np. posiadanie przedmiotu z przedawnionego przestępstwa),
a nawet kogoś, a jednocześnie łamać prawo moralne i występować
przeciwko naturze własności.
Interpretacja prawa własności w świetle powszechnego przeznaczenia dó br nie ma nic wspó lnego z socjalizmem, jakby chcieli to widzieć niektó rzy komentatorzy. Celem katolickiej nauki społecznej nie
jest zapewnienie ró wności wszystkich ludzi, lecz zagwarantowanie
każdemu człowiekowi środkó w potrzebnych do godnego życia. Można
powiedzieć, że dochó d z produkcji już na pierwszym etapie powinien
być tak rozdzielony, aby każdy mó gł utrzymać siebie, swoją rodzinę
(por. LE 19), a przy tym część dochodu w formie podatkó w przekazać
na potrzeby pań stwa. Konieczność stosowania kwoty wolnej od podatku mającej na celu obronę dochodu najmniej zarabiających, a tym bardziej progresji, któ ra miałaby na celu modyﬁkację pierwotnego podziału, świadczą o chorobie stosunkó w gospodarczych. Podatek progresywny jest więc lekarstwem, któ ry leczy objawy nieró wności, ale nie usuwa
ich przyczyn. Nie będzie żadnego przekonywającego argumentu za stosowaniem tego podatku, jeśli najubożsi otrzymają potrzebną ilość środkó w do życia w wyniku zmiany stosunkó w gospodarczych na bardziej
sprawiedliwe. Pogląd ten jest zawarty w sformułowanym przez Leona
XIII postulacie godziwej płacy (RN 34).
Należy zarazem wyrazić wątpliwość, czy podatki są najlepszym
i wystarczającym środkiem do kształtowania bardziej sprawiedliwego
podziału własności. Wydaje się, że problem jest znacznie głębszy i dotyczy bardziej fundamentalnego zagadnienia, jakim jest dostęp do dó br
(inaczej mó wiąc: podziału dó br) w skali globalnej. Podnoszenie tego rodzaju wątpliwoś ci moż e zostać okrzyknięte nowym komunizmem.
Pomijając kwestie nazewnictwa, wydaje się, że jeśli obecny „feudalizm”
relacji między bogatymi a biednymi nie zostanie rozwiązany w nowatorski sposó b, prędzej czy pó źniej zostanie zastosowana metoda tradycyjna,
czyli rewolucja, zazwyczaj przybierająca formę wojny. Ruchy migracyj233

ne, kolejne kolorowe rewolucje, wybó r partii i kandydató w „antyestablishmentowych”, tendencje protekcjonistyczne wskazują, że proces ten
już został uruchomiony.
W świetle powyższych rozważań nie można dokonać jednoznacznej oceny etycznej zaró wno podatku progresywnego jak i liniowego. Co do idei progresja jest zjawiskiem dopuszczalnym. Niemniej spojrzenie na progresję ulega w ostatnich latach zmianie, ponieważ w ocenie systemó w podatkowych coraz większą wagę przywiązuje się do oddziaływania podatkó w na efektywność gospodarowania. „Skłania to do
ostrożniejszego wykorzystywania progresji podatkowej oraz dokładniejszego analizowania jej ujemnych skutkó w, takich jak: osłabienie
motywacji do pracy, hamowanie przedsiębiorczości, zmniejszanie
skłonności do oszczędzania, tworzenie zachęty do unikania podatkó w
i rozwijania nielegalnej działalności”602. Dokładnie zbadane czynniki
ekonomiczne mogą mieć zatem decydujący wpływ na dobó r systemu
podatkowego. Koncepcja podatku liniowego wydaje się być propozycją
atrakcyjną. Należy jednak tak dobrać kluczowe parametry, aby na skutek zmiany systemu nie nastąpiło pogorszenie sytuacji najuboższych,
przeciwnie – w trosce o zmniejszenie nieró wności w podziale dó br należy dołożyć starań , by następował realny wzrost posiadania tej grupy
społecznej.
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A. Krajewska, Dlaczego podatki..., dz. cyt., s. 90.
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3. Prawo podatnika do niskich podatków
Proces powiększania się do granic możliwości obszaró w aktywności pań stwa powoduje, że jego funkcjonowanie uzależnione jest od
coraz większych dochodó w, a więc podatki muszą wzrastać. Drugą wyraźnie widoczną tendencją jest zastępowanie opodatkowania progresywnego opodatkowaniem proporcjonalnym. Te czynniki powodują, że
obciążenie podatkowe najuboższych będzie się zwiększać. Prowokuje
to do postawienia pytania o granice ﬁskalizmu, powyżej któ rej podatki
należałoby nazwać naruszeniem własności prywatnej, a więc kradzieżą.
Pytanie z moralnego punktu widzenia brzmiałoby następująco: „Jakie
obciążenia ﬁskalne należałoby uznać za niemoralne ze względu na ich
wysokość?”. Oczywiście zdeﬁniowanie konkretnych kwot jest niemożliwe,
należałoby zatem poszukać przesłanek, któ re zmniejszyłyby odpowiedzialność moralną w przypadku niezapłacenia wygó rowanego podatku.
Podstawą rozumowania jest zasada personalizmu i pró ba stwierdzenia,
kiedy podatek może naruszać godność człowieka.
W dzisiejszych czasach coraz częściej uważa się, że pań stwo poprzez przymusowy pobó r podatkó w dokonuje zamachu na prawo własności, a więc kradnie603. Ideowym tłem takiego rozumowania jest indywidualizm, któ ry wobec konfliktu jednostki i społeczeń stwa uznaje
pierwszeń stwo osoby. Deprecjonowanie wymiaru społecznego osoby
powoduje, że obowiązki społeczne uważane są za zamach na prawa
człowieka. Zwolennicy twierdzenia, jakoby pozbawienie kogoś dó br
bez jego zgody i pod przymusem jest działaniem przestępczym – choć
sami wywodzą się z innych nurtó w ﬁlozoﬁcznych – chętnie sięgają po
stanowisko św. Tomasza. Swoje rozważania o podatkach umiejscowił
on w punkcie poświęconym rozbojowi: „Jeśli natomiast władca wydzierałby coś poddanym przemocą wbrew sprawiedliwości, popełniłby ra603

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: Kradzież 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 należy odczytać w kontekście historycznym średniowiecznych władcó w nakładających podatki w sposó b uznaniowy i bardzo nieró wny. Zwraca ono uwagę na postawę rządzących,
odwołuje się do kryterium sprawiedliwości w celu ocenienia ich zachowania. Z przytoczonego zdania można wyciągnąć wniosek, że gdyby
władca wydzierał coś poddanym zgodnie ze sprawiedliwością, nie byłby to rabunek. Niestety św. Tomasz nie rozwinął pojęcia sprawiedliwości w odniesieniu do podatkó w, jest tu więc szerokie pole do interpretacji. Stanowisko według któ rego wszystkie podatki są rozbojem, wydaje
się być nadinterpretacją nieuwzględniającą okoliczności i wątpliwości
zawartych w samym tekście. Katechizm Kościoła Katolickiego zdaje się
nie podzielać tego punktu widzenia, ponieważ w kontekście sió dmego
przykazania wymienionych jest kilka działań „moralnie niegodziwych”,
wśró d nich przestępstwa podatkowe (nr 2409). Nakaz wynikający
z przykazania jest więc odnoszony do nieuczciwych podatnikó w.
Podatki ze swej natury wkraczają w prawo własności podatnika, w sferę wolności gospodarczej i prywatności. Koniecznym jest więc
pytanie o granice owej ingerencji. Charakterystyczne dla nowożytności
przemiany, m.in. demokratyzacja pań stw i wzrost obciążeń ﬁskalnych,
a w świecie idei indywidualizm wraz z aﬁrmacją wolności, każą na
nowo zdeﬁniować prawa podatnika. Być może w tym należałoby szukać
przyczyn wspó łczesnych kontrowersji i negatywnych opinii na temat
systemu podatkowego, że dotychczasowe uzasadnienia odwołujące się
do dobra wspó lnego, posłuszeń stwa władzy pań stwowej nie traﬁają do
mentalności wspó łczesnego człowieka. Tę konstatację zdaje się podzielać T. Sommer, stwierdzając, że „za wspó łczesnym systemem podatkowym pań stw zachodnich nie ma żadnego spó jnego systemu zasad
i wartości”605. Autor ten przedstawił dogłębną analizę systemu podatkowego z perspektywy libertariań skiej. Punktem wyjścia uczynił prawo
własności, któ re „może być traktowane jako to prawo człowieka, z któ rego wypływają wszystkie pozostałe, stąd należy mu się szczegó lna
604
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Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 18, Q66,8, dz. cyt., s. 144.
T. Sommer, Czy da się usprawiedliwić podatki? Czyli sposoby usprawiedliwiania 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 nierozwiązywalnego sporu o podatki: przyjęcie określonych założeń ﬁlozoﬁcznych warunkuje dalsze oceny. W tym wypadku uczynienie z własności prywatnej naczelnego kryterium rzeczywiście każe ocenić obowiązek podatkowy jako gwałt na owej własności, a działania pań stwa negatywnie jako jej naruszenie. Obecnie opinia ta zyskuje na znaczeniu, należy więc poddać pod refleksję postulat poszanowania własności prywatnej przez system podatkowy.
Klasyczne ujęcie etyki podatkowej po części uwzględniało postulat poszanowania własności, wyrażając go w zasadzie zdolności
płatniczej obywatela. Jak pisał J. B. Say, „porządek publiczny nie może
wymagać oﬁary od poszczegó lnych rodzin. A przecież żądać od nich
oﬁary, to znaczy zabrać im to, co jest niezbędne” 607. Jednocześnie należy
zdać sobie sprawę, że praktyczne zastosowanie napotyka na barierę
w postaci niemożliwości wyznaczenia precyzyjnych granic opodatkowania. Nie wystarczy powszechne odczucie (wymiar subiektywny), że
podatki są za wysokie. Wydaje się, że punktem odniesienia do rozważań o zdolności płatniczej powinny być jasno określone kryteria, deﬁniowane w zależności od przyjętych założeń . W Polsce badania tego
typu przeprowadza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, któ rego jednostką nadzorującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach
działalności naukowej wyznacza on wielkości minimum socjalnego
oraz minimum egzystencji608. Minimum socjalne uwzględnia podstawowe potrzeby bytowe i konsumpcyjne. Przy konstruowaniu tej wartości,
chodziło ekspertom o „wyznaczenie granicy wydatkó w gospodarstw
domowych, mierzącej minimalnie godziwy poziom życia. Wzorzec minimum socjalnego jest więc modelem zaspokajania potrzeb na generalnie
niskim poziomie, ale jeszcze wystarczającym dla reprodukcji sił wital606
607
608

Tamże, s. 128.
J. B. Say, Traktat..., dz. cyt., s. 776.
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-content/uploads/downloads/2012/08/rola_funk_min_soc_egz.pdf, wydruk z dnia
19.08.2015.
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nych człowieka na każdym etapie jego biologicznego rozwoju, dla posiadania i wychowania potomstwa oraz dla utrzymania więzi ze społeczeń stwem”609.
Inną kategorią jest minimum egzystencji, nazywane ró wnież
minimum biologicznym, któ re stanowi dolną granicę ubó stwa. „Zakres
i poziom zaspokajania potrzeb według minimum egzystencji wyznacza
granicę, poniżej któ rej występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychoﬁzycznego człowieka”610, umożliwia zatem jedynie biologiczne
przeżycie. Tak więc ta kategoria nie uwzględnia potrzeby utrzymywania
więzi ze społeczeń stwem, w związku z tym w badaniu nie uwzględniono
kosztó w komunikacji, transportu, wypoczynku czy choćby minimalnego
udziału w kulturze. W odniesieniu do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka można stwierdzić, że osoba żyjąca na poziomie minimum egzystencji nie ma dostępu do przysługujących jej praw związanych
z uczestnictwem w życiu społecznym i nie ma szans osobistego rozwoju611.
Według badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w roku
2015 kwota minimum socjalnego dla gospodarstwa pracowniczego 1-osobowego wynosiła 1080 zł miesięcznie. Dla gospodarstw o większej liczbie
członkó w kwota ta wynosi od 840 zł do 937 zł na osobę612. Kwota minimum egzystencji została oszacowana dla gospodarstwa pracowniczego
1-osobowego na kwotę 546 zł miesięcznie. Dla gospodarstw o większej
ilości członkó w kwota ta wynosi od 441 zł do 478 zł na osobę613.
Analiza systemu podatkowego pozwoliła zauważyć, że w Polsce
jeszcze do 2016 roku istniał odpis od podatku kwoty 556 zł, co odpowiadało kwocie wolnej od podatku 3091 zł (258 zł miesięcznie). Tak
609
610
611
612
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Tamże, s. 2.
Tamże, s. 2.
Por. ONZ, Powszechna..., dz. cyt., art. 25, 26, 27, 29.
Por. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Informacja o wysokości minimum
socjalnego w 2015 r., Warszawa 2016, w: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2141, wydruk z dnia
23.03.2017, s. 1.
Por. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Informacja o wysokości minimum
egzystencji w 2015 r., Warszawa 2016, w: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2142, wydruk z dnia
23.03.2017, s. 2.
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więc dochó d poniżej tej kwoty był nieopodatkowany, a przekroczenie
tego progu wiązało się z koniecznością zapłacenia podatku w wysokości 18%. Poró wnanie tej wielkości z kwotą minimum egzystencji każe
wyciągnąć wniosek, że Rzeczpospolita Polska nakładała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego ró wnież na te osoby, któ rych biologiczna egzystencja jest zagrożona. Nie ma wątpliwości, że w ten sposó b
pań stwo naruszało zasadę zdolności płatniczej podatnika. Do takiego
też przekonania doszedł Trybunał Konstytucyjny, któ ry orzekł o niekonstytucyjności tak niskiej kwoty wolnej od podatku 614. Z moralnego
punktu widzenia należy stwierdzić, że pań stwo nie tylko naruszało prawo własności, ale godziło w biologiczną egzystencję obywatela615.
W tych przypadkach niezapłacenie podatku nie wiązałoby się z zaciągnięciem winy moralnej616.
O ile powiązanie kwoty wolnej od podatku z minimum egzystencji wydaje się być wielce zasadne, to trudno jest zrobić podobne odniesienie do minimum socjalnego, któ rego kwota jest prawie dwa razy
wyższa. Ocena radykalna mó wiłaby o tym, że pań stwo nie ma prawa
pobierać podatku dochodowego od osó b żyjących poniżej kwoty minimum socjalnego. W tym przypadku trzeba uwzględnić uwarunkowania
ekonomiczne pań stwa, tym bardziej że znacznie trudniejsze jest przyjęcie kryterió w do ustalenia „minimalnie godziwego poziomu życia”. Celem pań stwa powinno być dążenie do takiej konstrukcji systemu podat614

615
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (K 21/14). Trybunał 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.
Wysokość kwoty wolnej od podatku stała się gorącym tematem kampanii wyborczych w 2015 r. W literaturze przedmiotu o niedostosowaniu tej kwoty do
minimum egzystencji możnabyło przeczytać już w latach 90. Por. A. Krajewska, Moralne i ekonomiczne..., dz. cyt., s. 180.
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.
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kowego, aby nie naruszać tej kwoty, przykład wielu pań stw świadczy
o tym, że jest to możliwe do osiągnięcia (w krajach rozwiniętych kwota
wolna od podatku jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce617). Podniesienie jej „do poziomu poró wnywalnego z krajami Unii Europejskiej mogłoby stanowić istotne odciążenie całego społeczeń stwa. W szczegó lności odczułyby to gospodarstwa domowe o niskich dochodach, utrzymujące się ze źró deł zarobkowych, ponieważ oznaczałoby to «zaoszczędzenie» części środkó w pieniężnych z możliwością przeznaczenia ich
na podniesienie stopy życiowej”618.
W obecnym systemie podatek pobierany jest także od osó b
o bardzo niskich dochodach, nawet tych żyjących poniżej minimum egzystencjalnego. Osoby z tej grupy są także w dużej części beneﬁcjentami ró żnych programó w opieki społecznej. Należy stwierdzić, że pobieranie podatku dochodowego od osó b żyjących na granicy ubó stwa po
to, żeby potem zwró cić w postaci świadczeń socjalnych, jest działaniem
nieetycznym. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości: pań stwo może działać dopiero w sytuacji, gdy obywatel lub
grupa obywateli nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb. Jeśli chodzi o aspekt psychologiczny, to osoba znajdująca
się w takim położeniu dostaje negatywny, dla wielu także upokarzający,
komunikat: „Zapłać podatek, a my potem o ciebie (może) zadbamy”.
Wydaje się, że ze strony pań stwa obywatel powinien otrzymać zachętę:
„Postaraj się samodzielnie zabezpieczyć swó j byt”. Nie należy się zatem
dziwić, że tak wielu obywateli Polski musi korzystać z ró żnego rodzaju
zabezpieczeń socjalnych, skoro pań stwo skonstruowało mechanizm
skutecznego pozbawiania ich nawet koniecznych środkó w do życia.
Wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku spowodowałoby zmniejszenie liczby osó b korzystających z pomocy pań stwa. Dotyczyłoby to zwłaszcza tych, któ rzy wypracowali niewielki dochó d, lecz
po opodatkowaniu skazani są na korzystanie z pomocy socjalnej. Nega617
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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.
Ł. Arendt, J. Kowalski, Podatki dla ubogich, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, 2003, tom 6, s. 233.
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tywnym skutkiem obecnie funkcjonującego rozwiązania jest większa
biurokracja po stronie pobierającej i kontrolującej pobó r podatkó w, jak
ró wnież większe zapotrzebowanie na pracownikó w socjalnych. Niepożądanym skutkiem jest także zwiększająca się skala zatrudniania „na
czarno”, ponieważ osoby zdobywające niskie dochody są silnie zdeterminowane do ich ukrycia. Teoria użyteczności krań cowej ma tu wyraźne zastosowanie – te niewielkie zarobki są szczegó lnie cenne, bo umoż liwiają przeżycie.
Kwestia zdolności płatniczej znacznie komplikuje się, gdy za
podmiot uznamy całą rodzinę, tj. wszystkie osoby będące na utrzymaniu podatnika. Obroń cy zasady neutralności podatkó w przyznają absolutne pierwszeń stwo funkcji ﬁskalnej, uważają, że podatki prorodzinne
naruszają tę zasadę. Postulują, aby cele socjalne były realizowane autonomicznie za pomocą systemu opieki społecznej. Opinia ta na gruncie
etyki nie może być w pełni zaakceptowana. Podatki są bowiem rzeczywistością wielowymiarową, głęboko ingerują w życie indywidualnego
człowieka jak i w całą tkankę społeczną. Oddziaływanie to często ma
charakter negatywny. Zatem właściwie prowadzona przez pań stwo polityka podatkowa musi je uwzględniać i w jak największym stopniu minimalizować. System podatkowy nie jest w stanie zastąpić systemu pomocy społecznej. Chodzi raczej o komplementarność, a pewne rozwiązania zastosowane już na etapie poboru podatkó w mogą przyczynić się
do zmniejszenia liczby osó b korzystających z redystrybucji w sensie
ścisłym. Inaczej mó wiąc, mocna ingerencja podatkowa w grupy zagrożone ubó stwem spowoduje wzrost liczby beneﬁcjentó w pomocy społecznej. Z punktu widzenia etyki należy ró wnież podkreślić, że dążenie
do ograniczania negatywnych skutkó w opodatkowania, któ re uderzają
w określone grupy obywateli, jest ważniejsze od naruszenia technokratycznie rozumianej zasady neutralności podatkowej. Zwolennikó w
efektywności podatkowej należałoby zachęcić do pogłębionego spojrzenia na efektywność pań stwa jako całości.
Wśró d rozwiązań „prorodzinnych” dotyczących podatku dochodowego w pierwszym rzędzie wymienia się takie, któ re dotyczą wszystkich podatnikó w, ale mają dla rodziny istotne znaczenie. Należą do nich
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m.in.: sposó b obliczania kosztó w uzyskania przychodu, wielkość kwoty
wolnej od podatku, ilość i szerokość progó w podatkowych oraz wysokość stawek podatkowych w przypadku skali progresywnej.
Drugą grupę stanowią takie rozwiązania, któ re są wprowadzane do systemu świadomie i mają na celu bezpośredni wpływ na sytuację rodziny. Często stosowaną formą jest łączne opodatkowanie dochodó w uzyskiwanych przez jej członkó w. W Polsce możliwe jest rozliczanie razem ze wspó łmałżonkiem lub z dzieckiem w przypadku osó b
w pojedynkę sprawujących opiekę rodzicielską. W tym przypadku dochody sumuje się, a następnie dzieli przez dwa. Od tak obliczonej podstawy opodatkowania nalicza się należny podatek według obowiązującej skali. Na koń cu wyliczoną kwotę podwaja się. Istotą tego rozwiązania jest możliwość zejścia do niższego progu podatkowego. Największą
oszczędność uzyskuje ta rodzina, w któ rej jest największa rozbieżność,
na przykład jedna osoba jest w najwyższym progu, druga nie ma dochodó w. Należy zauważyć, że polski system podatkowy jest tak skonstruowany, że kwota wolna od podatku jest bardzo niska, a podatek według wyższej stawki 32% płacą ci, któ rzy zarabiają nieco więcej niż
dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. To powoduje, że zdecydowana większość podatnikó w znajduje się w progu 18%, a tym samym
wspó lne opodatkowanie nie przynosi im żadnej korzyści. Oszczędność mają najbogatsi – im większa kwota objęta jest stawką 32%, tym
większy zysk619.
Względem tego rozwiązania podnoszone są zarzuty zaró wno
ekonomiczne, jak i moralne. Przeciwnicy twierdzą, że możliwość wspó lnego opodatkowania przynosi największe korzyści najbogatszym, nie
ma określonej grupy, ku któ rej skierowana jest ta preferencja i nie ma
ona żadnego celu stymulacyjnego. Argumenty te wydają się być słuszne
w świetle klasycznego rozumienia ró wności podmiotó w. Konstrukcja ta
wykracza dalej i podmiotem prawa podatkowego czyni związek osó b.
Tym samym lepiej uwzględnia społeczną naturę człowieka i podstawo619

Ministerstwo ﬁnansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2014, w:
http://ﬁnanse.mf.gov.pl/documents/766655/4245146/20150506_preferencje+podatkowe+w+Polsce.pdf, wydruk z dnia 22.04.2017, s. 21.
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we relacje, któ re on nawiązuje. Zarzut, że preferuje ona najbogatszych,
jest czyniony z perspektywy indywidualistycznej, bo nie uwzględnia
dochodó w drugiej osoby, a więc kondycji ﬁnansowej związku. Niemniej
rozwiązanie to wprowadza także element nieró wności, gdy dwie rodziny mają identyczną sumę dochodó w, ale z powodu przynależności do
innych progó w podatkowych płacony przez nie podatek jest ró żny. Tak
więc konstrukcję tę należałoby określić jako społeczną łatę na indywidualistycznym systemie podatkowym. Jest ona w znacznym stopniu
niedoskonała, ale nie należy z tego wyciągać wniosku o jej likwidacji.
Wydaje się, że etyczny system podatkowy powinien w znacznie większym stopniu respektować podmiotowość osó b pozostających we
wspó lnocie materialnej. Ministerstwo ﬁnansó w wśró d pozytywnych
skutkó w tego rozwiązania zauważa, że wspó lne opodatkowanie małżonkó w upraszcza procedury podatkowe (jedno zeznanie, zamiast
dwó 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, że jest ona zbyt duża, a tym samym w pełni mogą ją wykorzystać tylko osoby o odpowiednio wysokich zarobkach. Według wyliczenia Ministerstwa ﬁnansó w „w pełnej wysokości z ulgi na jedno
dziecko (1112 zł w 2009 r.) może skorzystać podatnik, któ rego wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy przekroczy miesięcznie średnio
1798 zł (...) Podatnik z dwó jką dzieci odliczy ulgę w pełnej wysokości,
jeżeli będzie uzyskiwał wynagrodzenie w kwocie 2846 zł brutto miesięcznie”621. Dalsze analizy wykazują, że rodzice 55% dzieci nie mogli w
pełni wykorzystać tej ulgi. To wyliczenie pozwoliło autorom z Ministerstwa ﬁnansó w na wyciągnięcie wniosku, że „Paradoksalnie obecnie jest
to ulga dla podatnikó w o znacznych dochodach, gdzie samo istnienie,
620
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Podwójna ulga na dzieci przyklepana przez prezydenta, w: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4550855.html, wydruk z dnia 20.08.2015.
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dz. cyt., s. 23.
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czy wysokość ulgi na dziecko prawdopodobnie nie ma większego znaczenia przy planowaniu powiększenia rodziny”622.
Wyraźna sugestia, że ulga powinna być zniesiona, ponieważ
sprzeczna jest z zasadą ró wności, nie została zrealizowana. Od 2014
roku wzrosły kwoty odliczeń na kolejne dzieci, i co najważniejsze pojawił się nowy mechanizm zwrotu: jeśli kwota ulgi jest większa od kwoty
zapłaconego podatku, zwrot następuje z pobranych składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu ulga przez zdecydowaną
większość podatnikó w może być w pełni wykorzystana i jest realnym
wsparciem ﬁnansowym (w 2015 roku rodzina z czwó rką dzieci otrzyma zwrot w wysokości 6924 zł). Można uznać, że takie rozwiązanie jest
krokiem we właściwym kierunku uwzględniającym zdolność płatniczą
rodziny, a nie tylko pojedynczego podatnika.
Łatwo zauważyć, że postulat prorodzinności systemu podatkowego zawiera w sobie trudną do ominięcia przeszkodę. Wszelkiego rodzaju ulgi przynoszą korzyść, przy czym większą bogatszym, któ rzy
mogą je w pełni wykorzystać. Dla uboższych w ten sposó b „ocalone”
przed ﬁskusem kwoty będą zawsze cenne (według prawa użyteczności
krań cowej), lecz nie będą rozwiązywały problemu niedoboru środkó w.
Dlatego system podatkowy trzeba oceniać w kontekście całej polityki
prorodzinnej pań stwa, nie zaś jako zjawisko od niej oderwane. Przez to
niedoskonałe rozwiązania podatkowe mogą być naprawione w inny
sposó b (np. transfery w ramach programu „Rodzina 500 plus”).
Z punktu widzenia sprawiedliwości należałoby dokonać oceny
podatkó w pośrednich. Posiadają swoją własną specyﬁkę, któ ra powinna być oceniona z punktu widzenia etyki. Jest to tym bardziej istotne,
że mają one w czasach wspó łczesnych największy udział w dochodach
budżetu pań stwa, obecnie w Polsce stanowią 74% wszystkich wpływó w podatkowych.
Przez wielu komentatoró w podatki pośrednie uznawane są za
najbardziej sprawiedliwe. Ź ró dłem takich opinii są rozważania T. Hobbesa: „Ró wność obciążenia podatkami zależy raczej od ró wności spoży622
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cia niż od majątku ludzi, któ rych spożycie jest takie samo. Jakaż jest racja, by ten, kto pracuje wiele i, oszczędzając, owocó w swej pracy spożywa niewiele, miał być obciążony więcej niż ten, kto, żyjąc w pró żniactwie, zdobywa niewiele i wydaje wszystko, co zdobywa (...)? Gdy natomiast obciążenia podatkowe nakładane są na te rzeczy, jakie ludzie spożywają, to każdy człowiek płaci jednakowo za to, co zużywa; i pań stwo
nie zostaje oszukane przez zbytek i rozrzutność ludzi prywatnych”623.
Podatki pośrednie obciążają zatem nie czysty dochó d, lecz dopiero konsumpcję. Można zatem powiedzieć – dokonując pewnego uproszczenia
– że obywatel sam postanawia zapłacić podatek w momencie decyzji
o zakupie towaru.
Wśró d zalet podatku VAT wymienia się także zalety: dyscyplinuje płatnikó w i zniechęca do nadużyć, gdyż wymaga posiadania faktur; opodatkowuje wartość dodaną, nie obciąża kosztó w; nie prowadzi
do podwó jnego opodatkowania wydatkó w inwestycyjnych; umożliwia
odliczenie dla eksportu i obciążenie dla importu. Wadami natomiast są:
niekorzystna alokacja produkcji w kierunku dó br podstawowych,
wzrost cen i inflacji, spadek wartości pieniądza, presja na wzrost wynagrodzeń , większe obciążenie dó br krajowych niż importowanych, pokusa nadużyć i działań polegających na wyłudzaniu od pań stwa zwrotu
podatku VAT, konieczność uiszczenia podatku w momencie otrzymania
faktury, a nie gotó wki624.
Zastrzeżenie wobec podatkó w pośrednich jest poważne i odnosi się do zasady zdolności płatniczej podatnika. W wielu przypadkach
łamią one tę zasadę. O ile w przypadku podatku od osó b ﬁzycznych
wprowadzeniem odpowiednio wysokiej kwoty wolnej od podatku można stosunkowo łatwo ochronić dochó d najuboższych, o tyle w przypadku podatku VAT jest to niemożliwe. Nieró wności w funkcjonowaniu
tego podatku zauważa nawet liberalnie nastawione Centrum im. Adama
Smitha: „Podatek VAT płacą zawsze ludzie mało i średnio zarabiający,
a nie, jak mylnie się przyjmuje, korporacje, któ re są tylko poborcami
623
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T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego
i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 430.
Por. J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 189–193.
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tego podatku w imieniu rządu. VAT nie płacą osoby zamożniejsze, bo
odzyskują VAT od prywatnej konsumpcji dzięki swoim przedsiębiorstwom”625. Argument o „dobrowolności” tego podatku jest słuszny, ale
przy wyższym stopniu dochodó w. Dopiero człowiek o większej zamożności może podjąć decyzję o zakupie dodatkowych dó br lub powstrzymać się, pozostając na niższym stopniu konsumpcji. Człowiek uboższy
cały swó j dochó d wydaje na utrzymanie, bo jest zdeterminowany swoją
naturą biologiczną i społeczną. Co więcej, procentowe obciążenie dochodu rodziny z tego tytułu jest tym wyższe, im niższy jest dochó d. Polega to na tym, że osoby najuboższe wszystko przeznaczają na konsumpcję obłożoną podatkiem pośrednim, a osoby zamożne tylko jej
część. I tak rodzina mająca do dyspozycji 2000 zł miesięcznie zapłaci
podatek VAT w wysokości 23% od pełnej kwoty, czyli 460 zł. Rodzina
mająca 10000 zł, któ ra na konsumpcję przeznacza tylko połowę, zapłaci podatek VAT w wysokości 1150 zł, co stanowi 11,5% całego dochodu.
Z tego powodu podatki pośrednie są nieraz określane są jako degresywne i oceniane jako niesprawiedliwe. Podatek VAT „utrudnia biedniejszym dostęp do znacznej części dó br, z jednej strony, z powodu
wzrostu ich ceny, z drugiej – z racji spadku realnych dochodó w”626.
Cechą podatkó w pośrednich jest ich niewidoczność. Polega ona
na tym, że przeciętny podatnik w praktyce nie wie, jaką kwotą zasila
w ciągu roku budżet pań stwa z tego tytułu. W przypadku podatku VAT
jest możliwe obliczenie takiej kwoty, musiałby się wykazać daleko idącą
konsekwencją wobec siebie i swojej rodziny, aby skrupulatnie zliczać
kwotę podatku z wszystkich otrzymanych faktur i paragonó w. Właściwość ta chętnie jest wykorzystywana przez władze, ponieważ wszelkie
zmiany w tych podatkach wywołują słabsze reakcje społeczeń stwa niż
podwyżki podatkó w bezpośrednich. Zauważył to już w XVII wieku kró l
szwedzki Karol Gustaw: „Podatki pośrednie miały tę zaletę, że nie odczuwało się ich aż tak bardzo jak podatki bezpośrednie; uważano, że
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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/d16-korekta_systemu-dwp-1.pdf, wydruk z dnia 30.03.2017, s. 2.
Por. J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 190.
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«jest nadzieja, iż nie przyczynią się one do wybuchu jakiegoś powstania», jak ocenił kalkulujący zawsze na chłodno kanclerz Axel Oxenstiena”627. Tak więc podniesienie akcyzy na paliwo jest znacznie łatwiejsze
niż ryzyko podniesienia wyborcom stawki podatku PIT. Ró wnie popularną metodą zwiększania wpływó w do budżetu pań stwa są nowelizacje przepisó w dotyczących VAT: zmieniane są sposoby klasyﬁkowania
produktó w, interpretacje, zasady rozliczania kosztó w, któ re powiększają obciążenia ﬁskalne w sposó b „niewidoczny”.
Wielu ekonomistó w uważa, że reformy podatkowe powinny
w dalszym ciągu zwiększać znaczenie podatku VAT. Nie jest to opinia
jednogłośna, J. Żyżyń ski stwierdza, że „podatek VAT jest największym
błędem europejskiej ekonomii, a wywołane przez niego zniekształcenie
cen stanowi jego najpoważniejszą ułomność ekonomiczną i najcięższe
brzemię dla gospodarki bloku unijnego. Można by wręcz powiedzieć, że
VAT jest ciężką chorobą Europy. Twó rcy tego podatku – ciesząc się, że
mają narzędzie podatkowe, któ re nie obciąża kosztó w przedsiębiorstw
– zapomnieli o bardzo ważnej kategorii kosztó w, jaką są koszty utrzymania gospodarstw domowych (...) Podatek obciążający ceny, płacony
na etapie ostatecznego nabywcy, zwiększa jego koszty utrzymania,
musi zatem prowadzić do redukcji efektywnego popytu globalnego. Redukcja popytu może być skompensowana jedynie przez zwiększenie
wynagrodzeń netto, dlatego ostatecznie koszty pracy muszą ulec zwiększeniu, jeśli gospodarka jako całość ma nie ucierpieć”628. Złagodzeniem
tego problemu jest stosowanie niższych stawek dla produktó w podstawowych, co w pewnym stopniu jest realizowane.
W ostatnich latach wyszło na jaw, że podatek VAT jest bardzo
podatny na nadużycia polegające na wyłudzaniu zwrotu wielkich kwot
od ﬁkcyjnych transakcji. Komisja Europejska szacuje, że w Polsce
w 2014 roku nie wpłynęło do budżetu 39 mld zł, co odpowiada 24%
należnego podatku629.
Kolejnym podatkiem pośrednim, przynoszącym znaczne wpływy do budżetu i jeszcze bardziej ukrytym przed wzrokiem podatnika,
627
628

P. Englund, Niezwyciężony, tłum. W. Łygaś, Gdańsk 2004, s. 150.
J. Żyżyński, Budżet..., dz. cyt., s. 200–201.
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jest akcyza. Konstrukcję tego podatku warto przeanalizować na przykładzie paliwa630. Klient na stacji benzynowej widzi na paragonie lub
fakturze cenę benzyny oraz kwotę naliczonego podatku VAT. W rzeczywistości płacony przez niego podatek jest znacznie wyższy: płatnikiem
akcyzy i opłaty paliwowej jest według prawa producent lub importer,
w rzeczywistości jest ona w całości przerzucana na konsumenta. Obywatel ma wprawdzie możliwość sprawdzenia o jakie kwoty chodzi, lecz
wymaga to od niego większego wysiłku i znajomości gatunkó w paliw.
Z akcyzą związany jest jeszcze jeden ciekawy mechanizm: gdy wzrasta
kwota akcyzy, będąca częścią wartości netto produktu, zwiększa się
także kwota należnego podatku VAT. Można to nazwać „podwyżką podatku przez podwyżkę podatku”. Paliwo jest zatem opodatkowane podwó jnie i duża część obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, że ponad
50% koń cowej ceny stanowią podatki, w przypadku wó dek i papierosó w wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i dochodzi do 80%. „Podatki muszą być jawne, czyli podatnik musi wiedzieć, że je płaci” 631. Tak więc
taką konstrukcję podatkową należy ocenić jako nieetyczną, dlatego że
ukrywa przed obywatelami istotną wiedzę o wysokości obciążenia.
Przykład podatkó w w paliwie rodzi jeszcze jedno pytanie natury etycznej o to, czy mogą one stanowić połowę ceny towaru. W powszechnej opinii jest to poziom zdecydowanie za wysoki, za przykład
podawane są Stany Zjednoczone, gdzie ceny paliwa są znacznie niższe
niż w Europie, a wynika to przede wszystkim z mniejszego obłożenia
ich podatkami. Niemniej w ocenie akcyzy na produkty energetyczne należy uwzględnić także względy ekologiczne – wyższa cena paliwa ma
mobilizować rynek do produkcji silnikó w bardziej efektywnych oraz
wywoływać określone postawy konsumentó w np. korzystanie z komunikacji zbiorowej. Z kolei wysokie akcyzy na alkohol i nikotynę mają na
celu ograniczenie spożycia tych używek, pokrycie wyższych kosztó w le629
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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.
Szczegółowe wyliczenie w rozdziale I, przypis 114.
T. Sommer, Czy..., dz. cyt., s. 71.

248

czenia osó b niszczących swó j organizm tymi truciznami oraz kosztó w
społecznych632. O wysokości podatku decydują więc czynniki pozaﬁskalne. Wydaje się zatem, że w takiej sytuacji podwyżki podatkó w
mogą być stosowane wtedy, gdy pań stwo chce osiągnąć konkretny cel
społeczny. Wzrost powinien być ustalany na drodze szerokiego consensu społecznego. Za nieetyczne można uznać takie podwyżki, któ rych celem jest jedynie zwiększenie dochodó w do budżetu, a przesłanką łatwość ukrycia wielkości rzeczywistego obciążenia ﬁskalnego.
Ze swej natury podatek jest „podzieleniem się” z pań stwem wypracowanymi dochodami (podatki dochodowe) czy też częścią posiadanego majątku (podatki majątkowe), podatki pośrednie obciążają przychó d powstający w wyniku wymiany handlowej produktó w czy usług.
Jednak polski prawodawca postanowił podatkiem obciążyć wymianę
papieru, w tym przypadku faktur. W efekcie ﬁrmy muszą odprowadzać
należny VAT nawet wtedy, gdy nie otrzymają pieniędzy od kontrahenta.
Oczywiście taki sposó b poboru podatku nie ma żadnego związku z postulowaną zasadą zdolności podatkowej i przez wiele lat doprowadzał
wiele ﬁrm do poważnego zadłużenia wobec pań stwa, któ re wielokrotnie były przyczyną upadku. Obecnie funkcjonuje tzw. ulga na złe długi,
czyli możliwość odzyskania zapłaconego podatku, jeśli przeterminowanie należności wynosi minimum 150 dni633. Rozwiązanie to w znacznym stopniu przyczyniło się do rozwiązania problemu, niemniej przedsiębiorca w swojej działalności musi uwzględnić konieczność czasowego „zamrożenia” środkó w, co oczywiście wpływa na płynność ﬁnansową ﬁrmy i zwiększa koszty działalności. Rozwiązanie takie jest wygodne dla pań stwa egzekwującego należności podatkowe, z punktu widzenia
632

633

„Podatkowanie grzechu ma, jak sama nazwa wskazuje, korzenie religijne
i w Stanach Zjednoczonych zostało wprowadzone i uzasadnione przez purytanów, którzy chcieli w ten sposób dyscyplinować zbłąkane owieczki (...)
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za sobą określone konsekwencje zdrowotne, a co za tym idzie ekonomiczne,
za które później musi płacić państwo”. Tamże, s. 95.
Por. art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
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poszanowania własności prywatnej budzi wątpliwości moralne. Dokonując oceny, należy jednak pamiętać, że do takiej sytuacji doprowadza ten,
kto na czas nie reguluje swoich zobowiązań . Można to nazwać potró jną
kradzieżą, ponieważ pozbawia kontrahenta należnych mu środkó w, zobowiązuje do zapłacenia podatku, a sam korzysta z odliczenia w kosztach.
Naliczenie należności od wirtualnych dochodó w doprowadzało
ﬁrmy do szybkiego popadania w długi wobec ﬁskusa. Poprzez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności pań stwo było szybsze
i skuteczniejsze w egzekucji należności niż sądowe dochodzenie zaległych długó w przez przedsiębiorcó w. Decyzja wydana przez organ podatkowy w pierwszej instancji na podstawie ordynacji podatkowej z 29
sierpnia 1997 r. podlegała natychmiastowemu wykonaniu, a wniesione
odwołanie nie zawieszało egzekucji. „Przyjęcie zasady, że wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji, sprawia, iż
decyzja organu podatkowego pierwszej instancji jest natychmiast wykonalna. Decyzja nieostateczna jest zatem tytułem wykonawczym, a na
jej podstawie może być podjęte postępowanie egzekucyjne” 634. Prawo
to uległo zmianie z dniem 1 stycznia 2009 roku i obecnie jeśli podatnik
złoży odwołanie od decyzji, jej wykonanie jest zawieszane. Niemniej
ustawodawca zostawił administracji „furtkę” w postaci czterech warunkó w, jeśli któ ryś z nich jest spełniony organ pierwszej instancji może
wydać decyzję o natychmiastowej wykonalności. Tego typu rozwiązania
zwiększają skuteczność egzekwowania decyzji podatkowych, ale łamią
podstawowe prawa człowieka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
mó wi, że „każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma
prawo, aby uznawano go za niewinnego dopó ty, dopó ki nie udowodni
mu się winy zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w któ rym
zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony”635. W przypadku
natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej wystarczy jedna decyzja urzędnika, w niektó rych przypadkach nawet bez weryﬁkacji
przez wyższą instancję, aby pozbawić obywatela majątku. Skutkiem
634
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N. Półtorak, A. Tałasiewicz, Reżim natychmiastowej wykonalności decyzji
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Analiz Sejmowych”, 2008, nr 3(3), s. 3.
ONZ, Powszechna..., dz. cyt., art. 11.1
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tego są upadłości ﬁrm, zwłaszcza małych, któ re na skutek zablokowania kont tracą płynność ﬁnansową. W wymiarze ﬁnansowym prowadzi
to nieraz do bankructwa, a w wymiarze personalnym do ludzkich tragedii
(choroby psychiczne, nałogi, konflikty rodzinne, w skrajnych przypadkach
samobó jstwa). Podatnik ma oczywiście możliwość dochodzenia swoich racji przed sądem, ale w tym przypadku nie można oprzeć się wrażeniu, że
wymiar sprawiedliwości funkcjonuje na odmiennych zasadach niż
w przypadku wszystkich innych spraw. W sensie prawnym to podatnik
skarży organ podatkowy, a de facto udowadnia swoją niewinność.
W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że prawo
o natychmiastowej wykonalności jest wysoce nieetyczne, a decyzje tego
rodzaju podejmowane przez urzędnikó w – choć w pełni legalne – należy uznać za niemoralne. Zadaniem władzy jest strzeżenie porządku
prawnego i przeciwdziałanie działaniom przestępczym, ale nie może
się ono odbywać ze szkodą dla niewinnych ludzi. W tym przypadku rozwiązanie najprostsze i najtań sze nie może być akceptowane ze względu
na ewidentną kolizję z wyższymi prawami przysługującymi osobie.
Pań stwo powinno dążyć do wprowadzenia rozwiązań systemowych –
także na poziomie całej Unii Europejskiej – a nie poprzestawać jedynie
na działaniach doraźnych.

4. Problem przywilejów i legalnego unikania
płacenia podatków
Problemem zró żnicowania obciążenia podatkowego osó b biedniejszych i bogatych jest ujmowany jako sprawiedliwość pionowa.
Opró cz tego rozró żnia się także sprawiedliwość poziomą, któ ra jest zastosowaniem zasady ró wności wobec prawa w systemie podatkowym
i mó wi, że dwie osoby osiągające jednakowy dochó d powinny płacić
podatek identycznej wysokości. Na poziomie teorii nie budzi ona większych kontrowersji. W praktyce podatnicy (dotyczy to przede wszyst-
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kim podmiotó w gospodarczych) poszukują możliwości obniżenia swoich należności wobec budżetu pań stwa, co może prowadzić do niesprawiedliwości w tym obszarze. Zarzut ten jest podnoszony np. wobec
międzynarodowych korporacji, któ re oskarża się, że płacą w Polsce za
małe podatki, transferując większość zyskó w za granicę. Konieczna jest
zatem refleksja moralna dotycząca preferencji podatkowych w kontekście potencjalnej nieró wności między podatnikami.
Negatywna postawa podatnikó w wobec danin i chęć zmniejszenia ich może być realizowana na dwa podstawowe sposoby: legalny
i nielegalny.
Działania legalne (tax avoidance) A. Gomułowicz i J. Małecki nazywają „unikaniem podatku”, któ re „polega na redukcji, ograniczeniu
obciążeń podatkowych za pomocą metod i środkó w dozwolonych przez
prawo podatkowe. Unikanie podatkó w nie jest postępowaniem nieetycznym. Jest nastawione na wykorzystanie tych możliwości, któ re
w ramach i granicach obowiązujących przepisó w podatkowych zmniejszają poziom obciążeń podatkowych”636. Gdy działania te podejmowane
są w sposó b kompleksowy, mó wi się o świadomie podejmowanej „optymalizacji podatkowej”637 lub „obchodzeniu” podatku638.
Działania nielegalne (tax evasion) autorzy podręcznika „Podatki
i prawo podatkowe” określają mianem „uchylania się od podatku”, któ re
„polega na podejmowaniu działań zakazanych przez prawo podatkowe,
a prowadzących do minimalizacji obciążeń podatkowych lub do całkowitej ich eliminacji działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym”639.
Należy pamiętać, że w skomplikowanym systemie podatkowym
rozró żnienie między tym, co legalne, a tym, co nielegalne, nie zawsze
636
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252

jest łatwe. „Przepisy prawa podatkowego, co do zasady nie zawierają
norm zakazujących lub nakazujących określonych działań , lecz zwykle
wskazują na konsekwencje danego postępowania czy danego zdarzenia. W konsekwencji, niejednokrotnie trudno jest ustalić, czy konkretne
działania, a szczegó lnie cały szereg skomplikowanych kolejno dokonywanych transakcji, ma jednoznacznie legalny charakter w świetle przepisó w podatkowych”640. Pomocnymi kryteriami jest motyw działania,
jego charakter pozorny oraz rozmiar osiąganych korzyści641. Brak wyraźnej granicy między działaniami legalnymi a nielegalnymi zauważyć
można także w używanych określeniach. „Unikanie opodatkowania” nabiera znaczenia pejoratywnego, gdy słowo to używane jest w kontekście wprowadzonej w Polsce klauzuli ogó lnej przeciwko unikaniu opodatkowania, któ ra ma przeciwdziałać praktyce zmniejszenia należności642. Ró wnież „optymalizacja podatkowa” staje się w niektó rych wypadkach działaniem nielegalnym, często wtedy dodaje się przymiotnik
„agresywna”, dla podkreślenia maksymalnego wykorzystania istniejących przepisó w i luk w prawie.
Co do zasady należy przyjąć, że działania niezgodne z prawem
są działaniem niemoralnym. Dla osó b podejmujących się działań nielegalnych ważny jest tylko zysk, nie liczy się obowiązujące prawo, a można przypuszczać, że w jeszcze mniejszym stopniu prawo moralne.
Skutkiem uchylania się od podatkó w są w pierwszym rzędzie
mniejsze wpływy do budżetu pań stwa. To powoduje, że pań stwo w celu
zebrania zakładanych środkó w, musi podnieść podatki innym obywatelom: „Z powodu oszustwa jednych, inni, postępujący uczciwie, mogą być
obciążeni dodatkowo wyższymi świadczeniami, co słusznie będzie
640
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G. Szysz, Unikanie a uchylanie się od opodatkowania, czyli granica optymalizacji podatkowej, w: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizypodatkowe/unikanie-a-uchylanie-sie-od-opodatkowania-czyli-granica-optymalizacji-podatkowej/18fkn, wydruk z dnia 10.04.2017.
Por. J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Warszawa 1996, s. 50.
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
podatkó w Kośció ł interpretuje ró wnież jako przekroczenie VII przykazania (por. KKK 2409). A więc jeśli ja nie zapłacę podatku, tę kwotę będzie musiał uiścić ktoś inny. Jeśli pań stwo wykorzysta inną możliwość
i w celu uzupełnienia środkó w dodatkowo zadłuży się, ten ciężar zostanie przeniesiony na przyszłe pokolenia. Ponadto zjawisko to powoduje
wzrost niesprawiedliwości – uchylający się zapłacą mniej, a ci, któ rzy
płacą uczciwie, zapłacą jeszcze więcej. Ciężar tego grzechu wzrasta
wtedy, gdy podatkó w unikają bogatsi, ponieważ brakującą kwotę zapłacą biedniejsi, mający zazwyczaj ograniczone możliwości uchylania się
i są mniej „zaradni w życiu”. O powadze tego problemu świadczy wielkość szarej strefy. Według Banku Światowego wynosiła ona w Polsce
w 2007 roku 29,1% PKB644. Opodatkowanie tej części gospodarki pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych645.
Niesprawiedliwość obciążeń powstająca w wyniku uchylania
się od podatkó w ma szczegó lnie dotkliwe skutki dla gospodarki. Wprowadza znaczną nieró wność między podmiotami, przez co te, któ re rzetelnie regulują należności względem skarbu pań stwa, nie mogą podołać
nieuczciwej konkurencji. Zakłó cony zostaje proces wymiany rynkowej,
przewagę zyskują ci, któ rzy na skutek działalności w szarej streﬁe
mogą zaproponować klientom korzystniejszą cenę. Najczęstszym oszustwem jest w tym przypadku nierejestrowana (tj. bez rachunkó w czy
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S. Ogrodnik, Podatek…, dz. cyt., s. 167–168.
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 szacuje, 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 polskiej 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.
PKB w Polsce w 2007 r. wyniósł 1177 mld zł. Obłożenie więc szarej strefy podatkiem 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., Warszawa 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) sprzedaż towaró w, a zwłaszcza usług646. Występowanie tego zjawiska powoduje, że dotychczas uczciwi podatnicy, wkraczają na drogę
nieuczciwości. „Uwień czona sukcesem nieuczciwość podatkowa wpływa następnie na obniżanie się przeciętnego poziomu moralności podatkowej. Znajduje bowiem ona chętnych naśladowcó w”647. To może spowodować, że będą istnieć całe działy gospodarki, w któ rych uczciwym
będzie bardzo trudno prowadzić działalność (np. usługi remontowobudowlane świadczone w domach osó b prywatnych, sprzedaż obwoźna, handel na targowiskach, bazarach, giełdach samochodowych itd.) 648.
Skutkiem nielegalnego zmniejszania obciążeń podatkowych
jest przyzwyczajenie do zła. „Należy pamiętać, że pierwsze przestępstwo budzi poczucie winy u podatnika. Stopniowo jednak, jeśli popełniane są dalsze oszustwa, to poczucie winy maleje i powstaje nowe, negatywne przyzwyczajenie – unikanie płacenia podatkó w”649. O takim
zjawisku można było mó wić w czasach PRL. Choć można uznać, że okoliczności tamtych czasó w w wielu przypadkach znosiły winę moralną
(np. stosowanie przez pań stwo domiaró w podatkowych, któ re były
ewidentną niesprawiedliwością, a ich jedynym celem było niszczenie
646
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M. Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT „Cyfrowa Polska”, w kontekście wyłudzeń podatku VAT na sprzęcie elektronicznym, stwierdził, że „Oszustwa
uderzały też bezpośrednio w uczciwych przedsiębiorców. Po pierwsze: nie byliśmy już w stanie konkurować z oszustami, bo ich oferta zawsze była o kilkanaście procent tańsza niż nasza. Po drugie: wielu przedsiębiorców bało się inwestować w rozwój biznesu, w budowę sieci dystrybucji. Po trzecie: narastało
niebezpieczeństwo, że przedsiębiorcy zostaną nieświadomie wplątani w kontakty z oszustami. Biznes zaczął nieufnie podchodzić do potencjalnych partnerów, ograniczał liczbę kontrahentów, a to negatywnie wpłynęło na inwestycje i możliwość rozwoju nowych ﬁrm. Uczciwy biznes zaczął się po prostu
kurczyć. No i po czwarte: w grę wchodziły kwestie podatkowe, bo w razie zakupu 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.
A. Dylus, XI. Płać podatki..., dz. cyt., s. 64.
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.
S. Ogrodnik, Podatek..., dz. cyt., s. 189.
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sektora prywatnego), to u wielu pozostało „przyzwyczajenie” do ukrywania swoich dochodó w.
Zagadnieniem trudniejszym do analizy jest unikanie opodatkowania, czyli podejmowanie działań zgodnych z prawem lub na granicy
prawa w celu zmniejszenia obciążeń ﬁskalnych. Zjawisko to określa się
mianem optymalizacji podatkowej. Jako zasadę należy przyjąć, że działania legalne są ró wnież dopuszczalne z moralnego punktu widzenia.
Chrześcijanin pamięta, że nie zawsze działanie dopuszczalne przez prawo będzie postępowaniem dobrym. Prawo stanowione nie będzie bowiem nigdy w całości zbieżne z wartościami moralnymi, tym bardziej
gdy obecnie niektó re nurty ﬁlozoﬁczne świadomie odrzucają taki punkt
widzenia. Katolik świadomie obserwujący życie polityczne zauważa ponadto, że prawo niejednokrotnie ustanawiane jest pod wpływem silnych grup interesó w (lobbing). Dlatego tak istotne jest, aby o dopuszczalności danego postępowania decydowało odniesienie do wartości,
prawa intencja oraz właściwie uformowane sumienie.
Pierwszą formą legalnego zmniejszania obciążeń podatkowych
jest wykorzystanie ulg i zwolnień przewidzianych przez ustawy podatkowe. Takie zachowanie, mimo że jego skutkiem jest zmniejszenie podatku, nie może być oceniane negatywnie, ponieważ jest ono częścią
systemu podatkowego. Rząd wykorzystuje podatki dla stymulacji zachowań podatnikó w, wykorzystuje je jako narzędzie w prowadzeniu
polityki gospodarczej. Błędne jest przekonanie, że podatki nie powinny
być w ten sposó b wykorzystywane. Ponieważ każdy podatek wpływa
na zachowanie podatnikó w, ważne jest, aby te zaburzenia rynku były
przewidziane podczas stanowienia prawa. Świadome ich wykorzystywanie nazywane jest funkcją interwencyjną i powinno być podejmowane ze względu na występowanie ważnego interesu publicznego. „Stosowanie interwencjonizmu wpływa także na wzrost produkcji krajowej,
a tym samym na ograniczenie importu i zwiększenie pozycji konkurencyjnej nie tylko poszczegó lnych regionó w, ale w efekcie całego kraju”650.
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J. Chodakowska, Specjalne strefy ekonomiczne jako konkurencyjny instrument interwencjonizmu gospodarczego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2010, nr 243, s. 21.
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Stosowanie ulg i zwolnień jest prawie tak stare jak samo opodatkowanie. Już w starożytności ustanawiano strefy wolnego handlu
w niektó rych portach, miastach czy wyspach. W średniowieczu lokacja
miasta wiązała się zazwyczaj z jakimś przywilejem, w ten sposó b starano się pozyskać kupcó w i wzmocnić 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 zachowania konkurencyjności innych miast na obszarach tych działalność
produkcyjna była zabroniona.
Preferencje podatkowe przypisane do wybranych obszaró w
ró wnież dziś są chętnie stosowane w wielu krajach dla zwiększenia ich
atrakcyjności dla inwestoró w i lepszego wykorzystania potencjału 653.
W Polsce głó wnym motywem było przyciągnięcie inwestoró w do
miejsc, któ re charakteryzowały się dużym bezrobociem, często spowodowanym upadkiem dużych zakładó w pracy z czasó w PRL. Pierwszą
strefę utworzono w 1995 roku w Mielcu, obecnie funkcjonuje czternaście Specjalnych Stref Ekonomicznych z licznymi podstrefami. Pozwolenie na działalność w streﬁe wiąże się ze zobowiązaniem określonych
inwestycji oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Nastawione są one na
działalność produkcyjną, niektó re branże i rodzaje działalności nie
mają możliwości wstępu. Dzięki strefom pozyskano inwestoró w, powstały klastry branżowe, w pewnym stopniu dzięki temu miasta i gminy włączone do podstref mogą stymulować proces przenoszenia przemysłu w miejsca, gdzie została ku temu przygotowana infrastruktura654.
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Por. K. Wilk, Strefy uprzywilejowane ekonomicznie motorem rozwoju gospodarczego, „Zarządzanie i ﬁnanse”, 2013, nr 2, cz. 3, s. 444–445.
M. Kozaczka, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008–2014, Lublin
2015, s. 17.
W 2008 roku istniało około 3000 stref w 135 krajach. Por. tamże, s. 18.
To oczywiście tylko wybrane skutki istnienia stref ekonomicznych, całościowa ocena tej formy interwencji wykracza poza zakres pracy. Więcej o modelach stref i wpływie na gospodarkę, zob. R. Patusiak, J. Keller, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na gospodarkę Polski, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego – ﬁnanse, Rynki ﬁnansowe, Ubezpieczenia”,
2014, nr 65 (802), s. 30–31.
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Każda preferencja przez zwolennikó w ograniczania roli pań stwa w gospodarce traktowana jest jako niesprawiedliwość, gdyż stwarza lepsze warunki danej grupie odbiorcó w. W pewnym stopniu może
być to zarzut prawdziwy, gdy na przykład nowe ﬁrmy mają bardziej
preferencyjne warunki niż te dłużej istniejące na rynku. Wydaje się, że
nie będzie nieró wnością stworzenie korzystnych warunkó w dla osó b,
któ re rozpoczynają działalność gospodarczą, na początku inwestują
swoje środki i nie mają jeszcze pozycji na rynku. Tego typu preferencja
będzie rozwijała przedsiębiorczość obywateli i zmniejszała prawdopodobień stwo monopolizacji rynku. Z drugiej strony korzyści powinny
być na tyle zbalansowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla istniejących
ﬁrm. Ocena z punktu widzenia etyki danej preferencji zawsze będzie
złożona i niejednoznaczna. W tym kontekście należałoby wyrazić wątpliwość, czy w przypadku słabości wielu polskich przedsiębiorstw
stwarzanie preferencji dla ﬁrm zagranicznych nie powoduje zaburzenia
konkurencyjności.
Dopuszczenie do dużych nieró wności między podmiotami
może spowodować, że z moralnego punktu widzenia usprawiedliwione
może zostać działanie zmierzające do zmniejszenia opodatkowania,
gdy ﬁrma będzie traciła na konkurencyjności. Przesłanką będzie niesprawiedliwość pozioma, gdy dwaj podatnicy będący w podobnej sytuacji będą płacić zupełnie ró żne podatki. Każdorazowa ocena będzie dokonywana w wielu aspektach. Zarzut nieuczciwej konkurencji musi być
dobrze umotywowany, nie może być pretekstem dla ukrycia własnej
słabości czy niekompetencji w biznesie. W pierwszej kolejności powinny być poszukiwane legalne działania, zmierzające do przywró cenia zaburzonej sprawiedliwości.
O ile ulgi i zwolnienia są elementem intencjonalnie wprowadzonym przez ustawodawcę do systemu prawnego i mają charakter interwencyjny, to podatnicy podejmują także inne czynności w celu
zmniejszenia obciążenia.
System podatkowy ma wpływ na podejmowaną przez ﬁrmy
działalność. Patrząc na to od strony podmiotu, przedsiębiorca przy podejmowaniu decyzji uwzględnia skutki podatkowe. Tym samym stają
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się one kosztem, któ ry musi być uwzględniony w rachunku ekonomicznym, dąży się do jego redukcji jak każdego innego. Szeroka działalność
prowadzona w wielu krajach oraz stojące na wysokim poziomie działy
prawne sprzyjają prowadzeniu optymalizacji podatkowej. Sama w sobie nie jest niczym złym, w swej podstawowej formie jest po prostu wyborem najkorzystniejszej formy opodatkowania przewidzianej przez
ustawodawcę655. Bardzo często optymalizacja wychodzi poza aspekty
podatkowe, ponieważ dotyczy także innych obszaró w prowadzonej
działalności, np. ró żne regulacje dotyczące odpowiedzialności.
Optymalizację podatkową ułatwia wykorzystywanie luk w prawie. Ocena moralna takiego postępowania nie jest jednoznaczna. Z jednej strony to, co nie jest zakazane, jest dozwolone, a obywatel nie ma
obowiązku ćwiczenia się w empatii wobec rządu i odkrywania ducha
ustawy oraz intencji ustawodawcy (zazwyczaj są nimi jak największe
wpływy do budżetu).
W celu obrony podatnika przed niejasnym prawem po wielu latach wprowadzono do polskiego prawa zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Oznacza to, że w sytuacjach wątpliwości co do treści przepisó w prawa nie będzie nadużyciem skorzystanie z rozwiązania bardziej dla siebie korzystnego. Wprowadzeniu tej zasady, bez wątpienia słusznej w wymiarze etycznym, towarzyszył kontekst polityczny prezydenckiej kampanii wyborczej
z 2015 roku. Sama zasada została uchwalona jeszcze przed referendum,
w któ rym prezydent Bronisław Komorowski pytał się obywateli o zasadność jej wprowadzenia. Miała uzdrowić relacje z urzędnikami, ułatwić życie przedsiębiorcom, dodać im pewności, że w sytuacjach wątpliwych nie będą pociągani do odpowiedzialności. Następnie Minister655

„Instrumenty optymalizacji podatkowej umożliwiające kształtowanie zobowiązań podatkowych można podzielić na instrumenty o działaniu fundamentalnym, np. zmiana formy prawnej czy przeniesienie siedziby do kraju stosującego łagodniejszą politykę podatkową, instrumenty kompleksowe obejmujące wiele czynności formalnych, np. zmiana roku podatkowego z kalendarzowego na inny okres kolejnych 12 miesięcy, oraz bieżące instrumenty optymalizacji, m.in. wybór metody i sposobu amortyzacji”. K. Gruziel, Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe
SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej”, 2009, nr 77, s. 179.
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stwo ﬁnansó w wyjaśniło w interpretacji ogó lnej, że nie chodzi
o wszystkie wątpliwości, lecz jedynie te dotyczące treści przepisó w prawa. W praktyce rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika nie
działa, w 2016 roku (pierwszym roku obowiązywania) nie zostało zastosowane ani razu, choć podatnicy zwró cili się o to w 262 wnioskach, wskazując np. niejednolite orzecznictwo sądowe. „«Okazuje się, że jedynymi
osobami w Polsce, któ re nie mają wątpliwości co do interpretacji prawa
podatkowego, są urzędnicy aparatu skarbowego» – mó wi Przemysław
Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej”656.
Z drugiej strony podatnik może świadomie dążyć do maksymalnego wykorzystania zapisó w prawa i jego nieścisłości, co ma związek
z tzw. agresywną optymalizacją. „Najbogatszych ﬁskus nie dopadnie.
Broni ich europejskie prawo, podatki od dochodó w będą płacić tam,
gdzie zechcą. Podobnie jak ich ﬁrmy, któ re także optymalizują się podatkowo na potęgę. Według danych Ministerstwa ﬁnansó w zyski ﬁrm
za 2013 r. były o 8 proc. większe. Ale wpłacone przez nie podatki dochodowe (CIT) o 28 proc. niższe. Ś redni biznes też kombinuje” 657. Chodzi zazwyczaj o działania, któ re nie mają związku z normalnym prowadzeniem biznesu, a ich zastosowanie podyktowane jest jedynie uzyskaniem obniżenia podatkó w658. Dlatego „zaró wno unikanie opodatkowania, jak i uchylanie się od podatkó w mogą być uznane za sprzeczne
z obowiązującymi normami etycznymi. Rzeczywista społeczna szkodliwość
zachowań zabronionych przez ustawodawcę może być bowiem znacznie mniejsza niż analogiczna szkodliwość operacji ﬁnansowych lege artis wykorzystujących ułomności legislacyjne prawa podatkowego”659.
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P. Wojtasik, ﬁskus głuchy na prawo, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 63 z dnia 16 III, s. A1.
J. Solska, ZUS nie mus, „Polityka”, 2014, nr 40 z dnia 1 X, s. 36.
O tym, jak skomplikowane to mogą być konstrukcje prawne, niech świadczy
sentencja jednego z wyroków NSA: „nie można uznać za odsetki w rozumieniu 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 wykonania opcji wcześniejszego wykupu obligacji, wcześniejszego zwrotu kapitału”. NSA, sygn. akt II FSK 1969/16.
T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 61.
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Obecnie rozważania etyczne dotyczące możliwości legalnego
unikania opodatkowania są znacznie łatwiejsze. Stało się to na skutek
wprowadzenia do Ordynacji podatkowej w 2016 roku klauzuli ogó lnej
przeciwko unikaniu opodatkowania (antyabuzywnej), czyli przeciwdziałającej tak rozumianej optymalizacji660. Ma ona uporządkować system
prawa podatkowego i wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji
podatkowej. Według niej niektó re legalne działania zastosowane w celu
uniknięcia opodatkowania stają się nielegalnymi. Tak więc w tym przypadku o dopuszczalności danego postępowania nie decyduje rodzaj podejmowanych działań , lecz zamierzony skutek. Inaczej mó wiąc, podatnik ma prawo prowadzić działalność gospodarczą według własnego
uznania, z ró żnymi skutkami podatkowymi. Zabronione są te działania,
któ re nie służą celom gospodarczym, któ re w sposó b sztuczny prowadzą do celu, któ ry by się dało osiągnąć prostszymi metodami661.
Wykorzystywanie nieścisłości prawa w wielu przypadkach jest
uzależnione od użycia niemoralnych metod. Taki przypadek należy ocenić jednoznacznie jako oszustwo podatkowe. Zazwyczaj wiąże się
z przedstawieniem innego stanu niż jest faktycznie, co w terminologii
urzędowej nazywane jest „poświadczeniem nieprawdy”, a w moralności
kłamstwem662. Przez lata trwały „podchody” polskich przedsiębiorcó w
z ﬁskusem odnośnie do rejestracji aut osobowych. W celu odliczenia
VAT-u i akcyzy rejestrowano je jako auta ciężarowe („z kratką”), pró bowano jako bankowozy (z zamontowaną skrytką) 663, na ﬁrmę zarejestrowaną za granicą. Z moralnego punktu widzenia wina leży po dwó ch
660
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2017, poz.
201, dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”.
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.
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”.
Ł. Bąk, Bankowozy: Minister ﬁnansów nie lubi ferrari z sejfem, „Dziennik
Gazeta Prawna”, 2012, nr 202 z dnia 17 X, s. A4.

261

stronach: podatnicy wykorzystują samochody ﬁrmowe do prywatnych
celó w, co jest niesprawiedliwością wobec osó b nieprowadzących działalności i nie mogących kupić auta bez VAT-u, oraz pań stwa, któ re uczciwym podatnikom nie dawało możliwości odliczenia pojazdu faktycznie
wykorzystywanego do działalności gospodarczej. Obecnie problem został w znacznym stopniu rozwiązany przez możliwość 50 proc. odliczenia dla samochodu służącego do celó w prywatnych i służbowych, oraz
pełnego dla samochodó w, dla któ rych prowadzona jest szczegó łowa
ewidencja przejazdó w (tzw. kilometró wka).
Złożonym problemem jest optymalizacja podatkowa przy użyciu operacji międzynarodowych w tzw. „rajach podatkowych” (tax haven), w polskim prawie określanych jako „kraje i terytoria stosujące
szkodliwą konkurencję podatkową”664. Tym mianem określane są pań stwa, w któ rych przepisy są wyjątkowo korzystne przywileje dla obcokrajowcó w i kapitału zagranicznego, „posiadają one w swoich systemach prawnych niezwykle liberalne przepisy dotyczące zakładania
działalności gospodarczej, poboru podatkó w, funkcjonowania bankó w,
administracji”665. Istotnymi cechami tych pań stw są symboliczne wielkości opodatkowania, duża swoboda podejmowania operacji i brak
nadzoru, anonimowość co do osó b i źró deł ich dochodó w oraz dyskrecja polegająca na braku wspó łpracy prawnej z innymi krajami.
Raje podatkowe są przede wszystkim dobrym miejscem ucieczki przed wysokim opodatkowaniem, niejednokrotnie mogą służyć praniu brudnych pieniędzy. „Wykorzystywane są przez bogatych przedsiębiorcó w oraz ich ﬁrmy, do transferowania zyskó w i unikania płacenia
podatkó w w krajach macierzystych”666. Według badań Międzynarodo664
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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).
P. Filip, Planowanie ﬁnansowe a optymalizacja obciążeń ﬁskalnych działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”,
2009, nr 15, s. 372.
B. Nogalski, J. Śniadecki, Moralny aspekt podatków i doradztwa podatkowego w świetle współczesnej wykładni etyki, w: Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, red. H. Ćwikliński, B. Kubska-Maciejewicz, Z. Godecki, Poznań 2006, s. 25.
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wego Funduszu Walutowego raje podatkowe goszczą ok. 4 tysiące bankó w, 2 miliony spó łek i prawie 70% funduszy ﬁnansowych świata.
Przypada na nie znaczna część światowych przepływó w ﬁnansowych
(podobno od 30 do 40%), a wartość aktywó w w formie lokat i inwestycji ﬁnansowych sięga kilku bilionó w dolaró w667. Kraje OECD, w tym także
Polska, posiadają ustawodawstwo związane ze zwalczaniem tzw. nieuczciwej konkurencji. Działania te mają ograniczoną skuteczność, według szacunkó w „kraje nie będące rajami podatkowymi utraciły na
rzecz tych ostatnich wpływy wynoszące ok. 255 miliardó w dolaró w
USA. Ok. 40% tej kwoty przypada na Stany Zjednoczone, zaś na Niemcy
i Francję po ok. 10%, nic więc dziwnego, że kraje te wykazują szczegó lną aktywność i podejmują zdecydowane pró by odzyskania środkó w
bezkarnie wypływających do podatkowo bardziej przyjaznych krajó w”668. Umowy, traktaty i konwencje mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, doprowadziły do sytuacji, że międzynarodowe koncerny „swoje zyski transferują z jednej jurysdykcji do
drugiej, zmieniając w ten sposó b to, co w latach 20. [XX wieku – PK]
miało chronić przed podwó jnym opodatkowaniem w schematy podwó jnego nieopodatkowania”669.
Konkurencja podatkowa między pań stwami może być uczciwa
lub nieuczciwa670. Pań stwo może uznać preferencje dla inwestoró w za
opłacalne, ponieważ dzięki nim powstaną nowe miejsca praca i przyczynią się do rozwoju gospodarczego 671, ale nie może stosować rozwiązań , któ re przez działania pozorne (np. formalne przeniesienie siedziby
667
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Por. L. Winter, Raje podatkowe. Raport specjalny, tłum. K. Węgrzecki, Warszawa 2005, s. 20.
Tamże, s. 30.
P. Aldrick, Giganci unikali podatków, w końcu jednak dopada ich kara,
„Polska”, 2016, nr 71 z dnia 2 IX, s. 35.
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 podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. z 4 maja
2015 r. poz. 600.
Ocena moralna globalizacji i zjawiska przenoszenia produkcji nie jest jednoznaczna, wykracza jednak poza zakres niniejszej pracy.
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ﬁrmy nazywane zmianą rezydencji podatkowej) odbierałyby dochody
innym krajom. Pań stwa te nie mają uprawnienia do pobierania podatkó w od osó b i ﬁrm, któ re są na ich terenie zarejestrowane, ich ustawodawstwo łamie bowiem zasadę rezydencji i zasadę źró dła. Każde pań stwo ma prawo do opodatkowania tych dochodó w, któ rych źró dło znajduje się na jego terytorium. Zasada rezydencji mó wi z kolei, że pań stwo
ma prawo opodatkować tych obywateli, któ rzy znajdują się na jego
terytorium, niezależnie od tego, gdzie osiągnęli źró dło dochodó w. Przy
czym „miejsce rezydencji” nie może być rozumiane w sensie prawnej
rejestracji obywatela, ale „powinno być ogó lnie rozumiane jako kraj,
z któ rym podatnik posiada najbliższe osobiste związki”672. Deﬁnicję tę
można uzupełnić o sformułowanie, że rezydentem jest się w tym kraju,
z któ rego infrastruktury, dó br kultury, administracji, służb ochrony korzysta się na co dzień . Tak więc działanie rajó w podatkowych należy
uznać za niemoralne, ponieważ kraje te przejmują część dochodu z innych pań stw, któ ra im się nie należy. Jest to forma kradzieży dokonywana na skalę międzynarodową.
Przeciwko rajom podatkowym przemawia ró wnież to, że ułatwiają one pranie brudnych pieniędzy. W krajach tych ułatwione jest
zacieranie śladó w poprzez wielokrotne międzynarodowe transakcje
bankowe673. Pobieranie opłat za anonimowość – bo tak należałoby
określić te działania – jest z moralnego punktu widzenia udziałem
w tych nielegalnych operacjach i powinno być postrzegane jako forma
paserstwa. „Ponieważ globalizacja dotyczy nie tylko skali legalnych
działań gospodarczych, ale ró wnież działań nielegalnych, problem prania pieniędzy na tak wielka skalę wymaga podjęcia globalnych administracyjnych przeciwdziałań ”674. Jednocześnie kraje te nie są nastawione
na wspó łpracę międzynarodową w obawie przed utratą zaufania posiadaczy kont i inwestoró w. „Praktyka pokazuje, że w toku prowadzonych
672
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T. Lipowski, Raje..., dz. cyt., s. 54.
M. Hryniewicka, Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa
gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2014,
nr 4, s. 323.
E. Gołębiowska, Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 2014, s. 29.
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postępowań karnych lub karnych skarbowych (m.in. o czyny stanowiące oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, działanie na szkodę spó łek)
bardzo trudno jest uzyskać od władz tych krajó w jakiekolwiek informacje,
któ re w większości przypadkó w stanowią kluczowe dowody w sprawie.
W konsekwencji znaczna część takich postępowań jest umarzana,
często po wielu latach bezskutecznych interwencji, ró wnież o charakterze dyplomatycznym”675.
W starciu z potężnymi organizacjami ﬁnansowymi, któ re czerpią gigantyczne korzyści z istnienia rajó w podatkowych, rządy krajó w
wydają się być bezsilne. Jedno z najnowszych badań „wskazało pewne
dowody na fakt, że pań stwa w Europie Ś rodkowo-Wschodniej nie są odporne na przenoszenie zyskó w przez spó łki międzynarodowe” 676.
W ostatnich latach temat ukrywania pieniędzy przed opodatkowaniem
poruszył opinię publiczną za sprawą afer nagłośnionych przez media.
Okazało się, że w czasie kryzysu, gdy pań stwa szczegó lnie potrzebowały funduszy, duże ﬁrmy i majętni obywatele ukrywali swoje dochody za
granicą. Znaczącą osobą, któ ra umożliwiała tego typu praktyki, jest szef
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jako premier Luksemburga
przez 19 lat nie widział niczego niewłaściwego w umożliwieniu 340
światowym koncernom uniknięcia opodatkowania w ich rodzimych
krajach, odbywało się to na podstawie poufnych umó w. Na tym przykładzie można zauważyć, że działania niemoralne zazwyczaj dokonywane
są potajemnie, w tym przypadku model „uzgodnień ” łamał ró wnież
podstawową zasadę ró wności wobec prawa wszystkich podmiotó w.
Oczywiście Juncker nie ponió sł żadnych konsekwencji, przeciwnie, nadal przewodzi działaniom Unii Europejskiej. W tej sytuacji nie może
dziwić brak skuteczności w przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Praktyka
umó w z międzynarodowymi koncernami jest tematem stosunkowo nowym, z jednej strony umożliwia przyciągnięcie inwestoró w, z drugiej
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C. Michalczuk, Współpraca prawna w sprawach karnych z „rajami podatkowymi”, „Prokuratura i Prawo”, 2010, nr 9, s. 136.
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 pań stwa dochodó w. „Rządy powinny zatem regularnie ogłaszać szczegó łowe informacje na temat kosztó w zachęt podatkowych
oraz umó w, jakie zawierają ze spó łkami międzynarodowymi”677.
Podobny wydźwięk miała jedna z najgłośniejszych spraw podatkowych w ostatnich latach. Komisja Europejska w 2016 roku uznała,
że Irlandia niezgodnie z europejskim prawem przyznawała zwolnienia
podatkowe i nakazała ﬁrmie Apple zapłacić należne podatki w wysokości 13 mld euro wraz z odsetkami za lata 2003–2014. Oskarżeni uważają, że jest to zarzut bezpodstawny, motywowany politycznie, batalia
sądowa nadal trwa. Sprawa ma oczywiście charakter międzynarodowego sporu, amerykań ski Departament Stanu uważa to za szykanowanie
ﬁrm z USA. „Uzyskanie przez Komisję Europejską od Apple zwrotu podatku oznaczałoby mniejsze wpływy do budżetu amerykań skiego”678.
Szerokim echem odbiła się w 2015 roku sprawa szwajcarskiej
ﬁlii banku HSBC („SwissLeaks”), któ ra ukryła pieniądze ponad 200 tys.
obywateli z ponad 200 krajó w, w tym 512 podmiotó w powiązanych
z Polską. Szacuje się, że klienci banku zdeponowali łącznie ok. 75 mld
dolaró 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
dokumentó w z działającej w Panamie kancelarii prawnej i podatkowej
Mossack Fonseca nazwany „Panama Papers”. Lista podmiotó w korzystających z usług tej kancelarii od 1976 roku liczy 200 tys. W tym przypadku zwró ciła uwagę obecność politykó w, m.in. prezydenta Ukrainy
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Tamże, s. 4.
A. Mostrous, A. Rogan, Irlandia wyjątkowo hojnie udzielała koncernom
zwolnień podatkowych, „Polska”, 2016, nr 71 z dnia 2 IX, s. 34.
„Niektórzy klienci w ogóle nie pozostawiali danych kontaktowych. Mogli jednak zarządzać majątkiem osobiście i wypłacać pieniądze wyłącznie w oddziale banku w Szwajcarii albo przy użyciu karty wystawionej na konto numeryczne. 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 domowych». Jedną z nich była.. saudyjska księżniczka Lolowah bint Faisal Al
Saud”. E. Górecki, HSBC Private Bank kierował prosto do raju, „Puls Biznesu”, 2015, nr 26, s. 8.
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Petro Poroszenko, z Polski byłego prezydenta Warszawy i członka Platformy Obywatelskiej, a obecnie przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Pawła Piskorskiego680. Pokłosiem tej afery było powołanie
w czerwcu 2016 roku przez Parlament Europejski komisji śledczej, któ ra
dokonuje (do czerwca 2017 roku) oceny działań Komisji Europejskiej
i pań stw członkowskich w zakresie prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatkó w681. Ujawnione afery nie spowodowały pociągnięcia do odpowiedzialności znacznej liczby uchylających się przed opodatkowaniem obywateli, bezkarne pozostały także banki biorące udział
w tym procederze. Praktycznym sposobem zwiększania bezkarności
wpływowych oszustó w podatkowych jest okrojenie administracji skarbowej. Jest to metoda bezpieczna, ponieważ nie powoduje napięć społecznych, przeciwnie często jest przeprowadzana pod szczytnymi hasłami redukcji biurokracji. Jedynym krajem, któ ry poważnie potraktował kwestie odpowiedzialności była Islandia, gdzie po krachu bankowym w 2008 roku skazano kilkadziesiąt wysoko postawionych bankieró w i urzędnikó w na kary więzienia oraz konﬁskatę majątku682. Można
zaobserwować, że pogrążone w długach wspó łczesne pań stwa coraz
bardziej potrzebują dochodó w, tym samym coraz śmielej spoglądają na
korzystające dotychczas z uprzywilejowanej pozycji wielkie koncerny.
W czerwcu 2017 roku kraje przynależące do OECD podjęły w Paryżu
konwencję, któ ra przeciwdziałać ma unikaniu opodatkowania. „Do tej
pory zdarzało się bowiem, że dochó d wypracowany w ﬁrmie działającej
na skalę międzynarodową nie był opodatkowany w żadnym z pań stw, w
któ rych miała swoje oddziały. OECD nazywała to wręcz «erozją bazy
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I. Szpala, Rachunek nieprawdopodobieństwa. Panama Papers – biznesowo-polityczna ruletka Pawła Piskorskiego, „Gazeta Wyborcza”, 2016, nr 83
z dnia 9 IV, s. 25.
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.
Por. E. Joly, Sprawiedliwość klasowa na straży bezkarności ﬁskalnej. Panama 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 rajó w podatkowych argumentują, że istnienie krajó w o preferencyjnych stawkach podatkowych jest rodzajem konkurencji w skali międzynarodowej. Wytwarzają one pośrednią presję do obniżania opodatkowania w krajach rozwiniętych. O ile rzeczywiście można mó wić o konkurencji podatkowej pomiędzy pań stwami w celu przyciągania inwestoró w i kapitału na przykład przez preferencyjne stawki
CIT, konkurencja „normalnych” pań stw z rajami podatkowymi jest niemożliwa. Ponieważ nie stwierdzono, aby tego typu konkurencja powodowała obniżki podatkó w, należałoby uznać tego typu argumentację za
formę usprawiedliwiania własnego postępowania.
Raje podatkowe uznawane są przez niektó rych za miejsca służące do obrony „ciężko zarobionych pieniędzy” przed podatkami obowiązującymi w krajach ich pochodzenia, któ re „uważają za niemoralnie
wysokie”684. Korzystając z nich, wyrażają swoje niezadowolenie i walczą
z komunizmem: „Marks i Engels wskazali w «Manifeście» dziesięć podstawowych dró g do komunizmu, a wśró d nich… wprowadzenie wysokiego, progresywnego podatku dochodowego (...). Niewątpliwie jest
przedziwnym paradoksem historii, że ten postulat (...) został spetryﬁkowany w polskim systemie prawnym przy udziale ugrupowań politycznych, któ re w swojej retoryce odwołują się do «antykomunizmu»” 685.
Przy okazji zarabiają na pośrednictwie i doradztwie prawnym dla podmiotó w chcących przenieść się do raju.
Dzięki optymalizacji za pośrednictwem raju podatkowego podatnicy mają możliwość redukcji kosztó w. Ł. Adamski stwierdza, że „coraz więcej przedsiębiorcó w przenosi swoje ﬁrmy do krajó w bardziej
przyjaznych gospodarczo. W Polsce otwierają ich przedstawicielstwa.
Czy jest to moralne? Oczywiście! ﬁrma, któ ra płaci niskie podatki (choć683
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P. Rochowicz, Świat walczy z oszustami, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 131 z dnia
7 VI, s. A1.
Tamże, s. 25.
R. Nogacki, Optymalizacja podatkowa, http://kancelaria-skarbiec.pl/rajepodatkowe/optymalizacja.htm, wydruk z dnia 12.03.2017.
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by za granicą) by być bardziej konkurencyjna może pozwolić sobie na
obniżkę cen. Skorzystają na tym konsumenci” 686. Warto zauważyć, że
autor deﬁniuje moralność takiego postępowania na podstawie tylko
jednego argumentu i to nie do koń ca prawdziwego. Rachunek ekonomiczny (w tym wypadku cena dla konsumenta) nie zawsze jest taki
prosty, ponieważ coraz bardziej do świadomości obywateli dociera, że
„tanie” produkty z zagranicy prowadzą do upadku własnego przemysłu,
utraty dochodu poprzez likwidację miejsc pracy i zmniejszenia wpływó w do budżetu. Stąd w epoce globalizacji na popularności zyskują postulaty protekcjonizmu i odbudowy gospodarczej własnego kraju
(np. kampania wyborcza Donalda Trumpa). Ponadto autor nie podejmuje wątku, jaki to ma wpływ na konkurencję, któ ra chce się kierować
„nowoczesnym patriotyzmem” i płacić podatki w kraju. Dotychczas
upublicznione dokumenty pozwalają stwierdzić, że raje podatkowe są
narzędziem dla najbogatszych, dla małych przedsiębiorcó w są za trudne do wykorzystania, a przy tej skali działalności nieopłacalne. Dla wielu stają się dodatkową pułapką, gdy opierają się jedynie na „wiedzy z internetu”. Z tej perspektywy należy stwierdzić, że istnienie rajó w podatkowych powoduje nieuczciwą konkurencję najbardziej sprzyjając dużym organizacjom o złożonej strukturze właścicielskiej i organizacyjnej, tym samym sprzeczna jest z powszechnie przyjętym rozumieniem
sprawiedliwości poziomej.
Korzystanie z rajó w podatkowych budzi poważne zastrzeżenia
etyczne. L. Winter rozpoczyna swó j poradnik słowami: „Książka ta jest
przewodnikiem dla osó b i ﬁrm, któ re cenią swoje ciężko zarobione pieniądze oraz pragną je lokować efektywniej, ale zgodnie z prawem” 687.
Analiza tego zdania, wyrażającego podejście osó b korzystających z rajó w podatkowych, pozwoli dostrzec, że z punktu widzenia moralności
chrześcijań skiej zawiera ono kilka błędó w.
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Ł. Adamski, Czy etyczne jest niepłacenie podatków?, w: http://ekonomia.opoka.org.pl/etyczny-biznes/649.1,Czy_etyczne_jest_nieplacenie_podatkow.html,
wydruk z dnia 31.03.2017.
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A. Wyraża ono dominującą perspektywę indywidualistyczną.
Celem podejmowanego działania jest jedynie chęć ocalenia „ciężko zarobionych pieniędzy”, odniesienie do dobra wspó lnego jest niezauważalne. Unikanie opodatkowania w kraju, w któ rym się mieszka, jest formą nadużywania wspó lnych dó br: osoba korzysta z nich, nie partycypując w ich utrzymaniu („pasażer na gapę”). Jest oczywiście osobą wolną, ale w swoich wyborach powinna być konsekwentna – powinna zamieszkać w tym pań stwie, w któ rym zdecydowała się płacić podatki.
B. Pogląd, że działanie człowieka powinno być „efektywne”,
sprowadza osobę do homo oeconomicus. Z punktu widzenia moralności
bardzo rzadko zdarza się, aby działania najbardziej zyskowne zawierały w sobie najwięcej dobra. Chrześcijanin powinien wybierać rozwiązania najlepsze z moralnego punktu widzenia, nawet wtedy, gdy wiąże się
to z mniejszym zyskiem czy nawet kosztami, ponieważ pewne wartości
nie są na sprzedaż. Według autora płacenie podatkó w w swoim kraju
jest „nieefektywne”, tym samym tego rodzaju opinie obniżają moralność
podatkową obywateli. Oczywiście ma prawo do własnej opinii – i zapewne jest ona w znacznej mierze prawdziwa – ale proponowane przez
niego rozwiązanie nie przyczyni się do poprawy sytuacji.
C. Autor podkreśla, że korzystanie z rajó w podatkowych jest
zgodne z prawem. Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodność
z prawem nie zawsze świadczy o moralności postępowania. Wydaje się,
że tego typu argumentacja ma za zadanie rozwiać wątpliwości tych,
któ rzy mają słabiej uformowane sumienie. Ponadto owa „zgodność
z prawem” jest zazwyczaj iluzoryczna, ponieważ wykorzystanie rajó w
podatkowych jest przeważnie złamaniem krajowego ustawodawstwa
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„przeciwrajowego”688. Pań stwa te zazwyczaj oferują daleko idącą dyskrecję na temat osó b i ﬁrm u nich zarejestrowanych, aby nie narażać ich
na odpowiedzialność we własnym kraju. W. Modzelewski przypomina,
że działalność rajó w podatkowych była odpowiedzią na poszukiwania
amerykań skiej maﬁi, w latach siedemdziesiątych XX wieku, skutecznych
sposobó w na pranie dużej ilości brudnych pieniędzy. Dlatego dziś „owo
agresywne planowanie podatku obciążone jest maﬁjnym grzechem
pierworodnym. Warto o tym pamiętać oceniając tych, któ rzy uczestniczyli w tym procederze”689.
Ró żne formy preferencji i ulg stosowane przez pań stwa, oraz
zabiegi podejmowane przez samych przedsiębiorcó w mające za cel
zmniejszenie obciążeń podatkowych sprawiają, że między ﬁrmami pojawiają się znaczne nieró wności. Jest to sprzeczne z ideą sprawiedliwości, postulującą, aby każdy miał takie same szanse i był ró wny wobec
prawa. W wyniku kolejnych skandali narasta niezadowolenie opinii publicznej, a coraz poważniejsze kryzysy gospodarcze w uprzemysłowionych krajach umacniają presje, aby ograniczyć zjawisko uchylania się
od opodatkowania: „Spó łki będą płacić tyle, ile są winne, a nie tyle, ile
chcą. Zasada ta powinna obowiązywać już od dawna”690.
Chrześcijanin powinien pamiętać, że ocena moralna jego postępowania nie zależy jedynie od zgodności z prawem, lecz uwzględnia
688
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Tzw. ustawa o rajach podatkowych (de facto nowelizacja ustaw o podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych oraz osób prawnych) obowiązuje od 1 stycznia 2015. Jej wprowadzenie nie przebiegało bezproblemowo, „zamiast wydrukować 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-rajachpodatkowych-czyli-jak-nie-tworzyc-prawa.read, wydruk z dnia 12.03.2017.
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zakończyła się wyciągnięciem konsekwencji służbowych wobec odpowiedzialnych urzędników oraz pospieszną nowelizacją skracającą okres vacatio legis.
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-oszustwem-wg-Kodeksu-Karnego.html, wydruk z dnia 18.05.2017.
P. Aldrick, Giganci…, dz. cyt., s. 35.
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także zamierzony cel (intencję), powstały skutek oraz inne okoliczności, do któ rych w pierwszym rzędzie trzeba zaliczyć użyte środki. Konieczna jest ró wnowaga między troską o własne dobro a troską o dobro
wspó lne, pomiędzy interpretacją wątpliwości na swoją korzyść a agresywną optymalizacją. Cnota roztropności umożliwia człowiekowi wierzącemu dobó r najwłaściwszej ścieżki postępowania, by pogodzić ró ż ne cele. Ponadto chrześcijanin nie powinien poprzestawać na pytaniu
o moralność płacenia podatkó w, powinien także zwró cić uwagę na
możliwość podjęcia działań pozytywnych, prowadzących do przemian
w życiu społecznym.
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Rozdział V
Rola Kościoła w kształtowaniu
moralności podatkowej

Postawa obywateli zależy od wielu ró żnych czynnikó w, zaró wno aktualnych, jak ró wnież ukształtowanych w przeszłości. Powszechnie uważa się, że w Polsce w obszarze postaw społecznych moralność
jest niska. Znaczącą rolę w jej kształtowaniu – choć w czasach przemian
religijnych i społecznych wydaje się, że słabszą niż w przeszłości – ma
Kośció ł. Jest to oddziaływanie wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe,
dlatego w kontekście tematu moralności podatkowej należy zwró cić
uwagę, czy i w jaki sposó b zagadnienia te obecne są w ró żnych obszarach duszpasterskiego oddziaływania. Rozdział ten dotyczy problemu
transferowania katolickiej nauki społecznej do powszechnej świadomości wierzących w celu kształtowania postaw zgodnych z katolicką
moralnością.
W paragraﬁe 1. zostały przywołane oﬁcjalne wypowiedzi i dokumenty, któ re odnoszą się do tematu podatkó w. Ponadto na podstawie
przeprowadzonej analizy omó wiony został sposó b przedstawiania podatkó w w kaznodziejstwie oraz katechezie szkolnej. Paragraf 2. przedstawia duszpasterstwo specjalistyczne przedsiębiorcó w, któ rych temat
podatkó w dotyczy w największym stopniu. Następnie ukazana jest rola
świeckich w kształtowaniu odpowiednich postaw w środowiskach ich
aktywności, zaangażowanie obywatelskie oraz moc świadectwa, a także
rola nieposłuszeń stwa wobec niemoralnego prawa (par. 3). Zwień czeniem pracy jest paragraf 4. dotyczący kształtowania postaw i przemiany życia ludzi wierzących poprzez praktykę sakramentu pokuty i pojednania. Nie można bowiem ulec pokusie przemiany świata, któ ra nie rozpoczynałaby się od nawró cenia ludzkiego serca do Boga.
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1. Podatek jako temat nauczania Kościoła
Wspó łcześnie wyraźnie zauważalne jest osłabienie tradycyjnych wartości, w obszarze obowiązkó w społecznych można mó wić
o kryzysie moralności podatkowej. Indywidualistyczny i konsumpcyjny
styl życia jednostki przyczynia się do atomizacji życia społecznego. Polega ona na rozpadzie tradycyjnych więzi społecznych i erozji społeczeń stwa obywatelskiego: „Jeżeli promocja własnego «ja» jest pojmowana w kategoriach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do
negacji drugiego człowieka. (...) W ten sposó b społeczeń stwo staje się
zbiorowością jednostek żyjących obok siebie, ale nie połączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zrealizować własne cele niezależnie
od innych, czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych” (EV 20).
Oczywistym skutkiem takiej postawy jest mniejsza akceptacja dla obowiązkó w obywatelskich oraz niechęć do osobistego zaangażowania dla
dobra wspó lnego. „Etyka publiczna ulega dzisiaj wyraźnemu osłabieniu
z powodu panującej kultury utylitarystycznej i indywidualistycznej,
któ ra od wewnątrz powoduje erozję samej jej nośnej konstrukcji” 691.
To sprawia, że pojęcie „dobra wspó lnego”, kluczowe dla etyki społecznej, jest dezawuowane, a nieraz uważane za przestarzałe i identyﬁkowane z socjalizmem. Kryzys w rozumieniu dobra wspó lnego skutkuje
obniżeniem moralności społecznej, opartym na tym pojęciu. „Im bardziej żywa jest świadomość, że to my stanowimy pań stwo, a nie jacyś
«oni», tym mniej jest problemó w z moralnością podatkową”692. Paradoksalnie, w demokracji dającej większe możliwości uczestnictwa
w kształtowaniu polityki i postaw społecznych, ó w podział nasila się.
Władza staje się adresatem indywidualistycznych potrzeb obywateli,
któ rzy oczekują ich zaspokojenia, stają się roszczeniowi, a w zaangażowaniu społecznym aktywność ogranicza się do ochrony interesó w własnej grupy społecznej. Z drugiej strony bierność obywateli na płaszczyźnie społecznej jest świadomie wykorzystywana przez politykó w,
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M. Toso, Etyka publiczna i sprawiedliwość społeczna, tłum. T. Żeleźnik,
„Społeczeństwo”, 2004, nr 3, s. 433.
A. Dylus, XI. Płać podatki..., dz. cyt., s. 64.
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któ rzy umiejętnie stymulują oczekiwaniami wyborcó w, aby osiągnąć
pożądany efekt w postaci wyboru na kolejną kadencję.
W Polsce zjawisko kryzysu społecznego potęgowane jest przez
szczegó lne doświadczenie historii. W czasie zaboró w, okupacji i panowania narzuconego systemu socjalistycznego Polacy nauczyli się kontestować władzę. Była ona postrzegana jako coś wrogiego, obcego, przed
czym należało się bronić. W powszechnej świadomości nie istniała konotacja, że władza służy dobru wspó lnemu. Sprzeciw wobec decyzji obcej władzy był postrzegany jako czyn patriotyczny. Polacy musieli nauczyć się, jak w niesprzyjających warunkach ocalić swó j język i kulturę,
patriotyzm, religijność itd. Przed rabunkiem ze strony władzy musieli
ocalić także swoje dobra materialne. Jedynym ratunkiem było „kombinowanie” w celu ukrycia dochodó w. Nie pozostało to bez wpływu na
dalszą przyszłość. Po zmianie ustroju, mimo że władza wybierana jest
spośró d narodu i przez sam naró d, nadal jest postrzegana jako „oni”.
Trzeba ze smutkiem przyznać, że klasa polityczna przez kolejne „wojny
na gó rze” nie daje dobrego przykładu troski o pań stwo. Decyzji rządzących nie odczytuje się w kategorii dobra wspó lnego, lecz raczej z gó ry
przypisuje się im niesprawiedliwość i sprzyjanie „swoim”, silniejszym
grupom nacisku. „Stąd zmiany ustroju politycznego naszego pań stwa
i transformacja gospodarki, jakie nastąpiły, nie zdołały zmienić utrwalonych w poprzednich latach postaw i mentalności względem podatku”693. Wielu obywatelom do dziś wydaje się, że należy oszukiwać pań stwo, istnieje duże przyzwolenie społeczne dla oszustw podatkowych
i nie są one postrzegane jako kradzież. J. Sokołowski pisał w 1993 roku,
że „degradacja moralności, jaka dokonała się nie tylko zresztą w aspekcie powinności podatkowych, będzie rzutować, jak się wydaje, także na
postawy obywateli w przyszłości”694. Kośció ł zdaje sobie sprawę, że
przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Zauważa, że religijność Polakó w ma niewielki wpływ na kształtowanie zasad i modeli życia społeczno-gospodarczego695.
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J. Sokołowski, Przyczyny unikania podatków, „Przegląd Podatkowy”, 1992, nr 3, s. 3.
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Podejmowane działania polegające na przemianie mentalności
nie daje szybkich rezultató w i spektakularnych efektó w. Pesymistyczne
nastawienie kazałoby stwierdzić, że pomimo znanych od lat bolączek
systemu podatkowego, pozytywne zmiany nie następują. Być może jedna z przyczyn leży w tym, że zmiany są powierzchowne, nie dotykają
istoty zagadnienia. „Nie ma jednak innej drogi, by dokonać głębokich
przemian, jak tylko ta, na któ rej konkretnym przemianom struktur pań stwowych będzie towarzyszyć zaufanie społeczne. Każdy obywatel powinien uważać pań stwo za swoje. Jednak tak to już jest, że tylko to, na
co ma się realny wpływ, to, co można kontrolować, rozliczać i darzyć zaufaniem, można uważać za swoje”696. Zmiana mentalności jest procesem
czasochłonnym, co utrudnia jej ocenę. Można poró wnać ją do ewangelicznej przypowieści o wzroście kró lestwa na podobień stwo gorczycy –
sam proces wzrostu rośliny jest trudno dostrzegalny dla obserwatora.
Odbudowywania wypaczonej moralności, pogłębianie rozumienia dobra wspó lnego oraz wspó łodpowiedzialności za władzę i pań stwo
to zadania, któ re stoją przed społeczeń stwem. „Utrwalenie zasad moralnych w społeczeń stwie stanowi podstawę ładu gospodarczego w każdej
dziedzinie, także w polityce podatkowej i w postawach obywateli względem pań stwa i jego prawa”697. Ważną rolę w tym obszarze powinien odegrać Kośció ł. Teologia objawiona pozwala harmonijnie połączyć człowieka stworzonego i odkupionego przez Boga, obdarzonego wyjątkową
indywidualnością, z charakterem wspó lnotowym Ludu Bożego. „Ideałem byłoby przeniknięcie duchem chrześcijań skim struktur świata, relacji międzyludzkich i organizacji społecznych, tak, aby oddały się one
całkowicie na służbę interpersonalnej miłości, chrześcijań skiej komunii”698. Sobó r Watykań ski II stwierdził, że „gdy poszczegó lni ludzie, jak
i całe grupy dbać będą o cnoty moralne i społeczne w sobie samych
695
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i szerzyć je w społeczeń stwie”, wtedy będą „powstawali prawdziwie nowi
ludzie i twó rcy nowej ludzkości” (KDK 30), co jest celem moralności.
Katolicka nauka społeczna ma do spełnienia ważną funkcję inspirującą. Ukazuje wartości, któ re powinny być zachowane ze względu
na godność człowieka i na dobro wspó lne. Społeczne nauczanie ma wymiar praktyczny, któ re „nie chce być abstrakcyjnym i zawieszonym
w pró żni głoszeniem ogó lnych prawd, lecz perswazyjnie zorientowanym mó wieniem do konkretnych odbiorcó w – ludzi dobrej woli”699.
Tym samym Kośció ł nie podejmuje działań , któ re prowadziłyby wprost do
zmiany ustroju, czy w tym przypadku do zmiany systemu podatkowego.
W nauczaniu społecznym Kościoła nie istnieje systematyczne
ujęcie ﬁnansó w, pieniądza, rynkó w ﬁnansowych, inwestycji czy też podatkó w. Nie byłoby możliwym do opracowania, gdyż rzeczywistości te
nieustannie ewoluują, pojawiają się nowe zjawiska, któ re można postrzegać odmiennie w zależności od okoliczności. Dlatego w oﬁcjalnych
dokumentach Kościoła zauważalny jest pewien poziom ogó lności, podejmowane są problemy najistotniejsze dla ładu społecznego. „Kośció ł,
Stolica Apostolska, Episkopaty, a w ślad za nimi teologowie, uczeni,
duszpasterze, świeccy, wszyscy – stale musimy czuwać, ażeby nie zapó źniać się w stosunku do rzeczywistych problemó w i procesó w”700.
Kośció ł, odczytując „znaki czasu”, stale niejako odnawia swoje orędzie,
na nowo implikując je do nowych wyzwań i sytuacji.
Nauczanie społeczne Kościoła ze swej natury pozostaje w stanie swoistego napięcia. Z jednej strony Kośció ł wierny swojemu posłannictwu nie podejmuje działań politycznych i nie dąży do konfrontacji
z władzą. Z drugiej strony nie może przechodzić obojętnie obok cierpienia człowieka, musi bronić przysługujących mu praw, co wiąże się
z piętnowaniem niemoralnych działań rządzących. Od mądrości pasterzy zależy, czy między tymi dwoma wymiarami będzie panowała ró wnowaga. Błędem Kościoła jest zaró wno bezpośrednie zaangażowanie
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F. Kampka, Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego
w świetle nauczania Kościoła, Lublin 1995, s. 78.
V. Possenti, Rewolucja ducha. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, tłum. R. Skrzypczak, Warszawa 2007, s. 63.
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polityczne, choćby było umotywowane najbardziej szczytnymi ideami
(np. odrzucona przez Kośció ł teologia wyzwolenia), jak też postawa
lęku przed wskazywaniem przewinień moralnych ludzi władzy. W kontekście wspó łczesnych nieprawidłowości polskiego systemu gospodarczego i politycznego W. Chrostowski w następujący sposó b określa rolę
księży: „(...) duchowni nie mogą stawać się sprzymierzeń cami pań stwa
w ściąganiu podatkó w. Nawet więcej, powinnością duchownych, powinnością moralistó w byłoby to, co było powinnością starożytnych prorokó w: napiętnowanie tych zjawisk, pokazywanie ich. Czy to się dzieje?
Oto jest pytanie. Czy to nie jest jeszcze jeden przykład, że religia i moralność spychane są do sfery prywatności? Bo gdyby zabierać głos
w tych sprawach, to sądy moralne byłyby bardzo dosadne”701. Należy
zatem przyjrzeć się, w jaki sposó b Kośció ł przekazuje wiernym nauczanie społeczne dotyczące obowiązku podatkowego.
A. Dokumenty i oﬁcjalne wypowiedzi Kościoła
W Polsce tematyka podatkowa poruszona została podczas II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999) oraz w dokumencie koń cowym
„Kośció ł wobec życia społeczno-gospodarczego”. W diagnozie stwierdzono, że polski system podatkowy jest niekorzystny dla rodzin, nie
uwzględnia liczby osó b pozostających na utrzymaniu podatnika. Zwró cono uwagę na globalizację, któ ra sprzyja przenoszeniu działalności
przemysłowej do krajó w o niższym opodatkowaniu, a nadmierne podatki w kraju utrudniają rozwó j przedsiębiorczości i powiększają szarą
strefę. Pilnym zadaniem jest reforma systemu podatkowego, któ ra sprzyjałaby tworzeniu nowych miejsc pracy. Synod Plenarny wśró d działań
moralnie niegodziwych wymienia przestępstwa podatkowe, w innym
miejscu stwierdza, że „w jaskrawej niezgodzie z powszechnym powołaniem do świętości stoi (...) dopuszczanie się oszustw podatkowych”702.
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W. Chrostowski, Konferencja wygłoszona podczas rekolekcji dla przedsiębiorców, Kazimierz Dolny 8–10 kwietnia 2011 r., w: http://www.duszpasterstwotalent.pl/podatki/, dostęp dnia 11.02.2017, nagranie audio od 6'25''.
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W listach pasterskich Episkopatu Polski po 1989 roku tematyka
społeczna była podejmowana najczęściej w kontekście bezrobocia.
Pojawiały się tematy dotyczące przemian gospodarczych, niesprawiedliwości z nimi związanych oraz wymagań , jakimi powinny kierować
się władze. Ważnym tematem było stanowisko Kościoła odnoszące się
do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ostatnich latach tematyka
społeczna jest jakby mniej obecna w oﬁcjalnych wypowiedziach, wyjątkiem jest dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez
Radę ds. Społecznych „W trosce o człowieka i dobro wspó lne” (2012 r.),
któ ry ma aspiracje być résumé dotychczasowych przemian gospodarczych i społecznych. Temat obciążeń ﬁskalnych przywołany jest tylko
raz, w sposó b pośredni, gdy stwierdzono, że rozwó j przedsiębiorstw
społecznych, „któ re swoją działalność kształtują na podstawie motywó w innych niż tylko ﬁnansowy zysk”, będzie zależał między innymi od
systemu podatkowego703. Drugiego nawiązania do podatkó w można doszukiwać się – choć jest to interpretacja szeroka – w stwierdzeniu, że
istotnym elementem dobra wspó lnego jest ochrona własności prywatnej704. Inne przypomnienie znalazło się w dokumencie przygotowanym
przez tę samą radę pt. „Chrześcijań ski kształt patriotyzmu” (2017 r.),
płacenie podatkó w zostało uznane za jedną z postaw obywatelskich,
składających się na kształt wspó łczesnego patriotyzmu705.
Temat formacji społecznej w kontekście podatkó w podjął w liście do kapłanó w swojej diecezji abp Jó zef Michalik: „Innym kryterium
wrażliwości sumień (...) jest nasz stosunek do podatkó w nakładanych
przez pań stwo, któ re jesteśmy zobowiązani płacić, bowiem troska o dobro wspó lne jest naszym obowiązkiem. Cały problem w tym, że i dzisiaj
są wątpliwości czy wszystkie podatki i ciężary społeczne są sprawiedliwe?”. Dalej piętnuje ﬁskalizm oraz niesprawiedliwość między po703
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Por. Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne,
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Por. tamże, pkt 24, s. 38.
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, w:
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datkami dla ﬁrm polskich a zagranicznymi koncernami. Wyraża także
przekonanie, „że podatki nakładane w Polsce na księży w sumieniu nas
obowiązują”706.
W programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok
2007/2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa” zostało zawarte przesłanie
dotyczące podatkó w w treści dotyczącej 29. niedzieli zwykłej, gdy odczytywany jest w liturgii fragment o monecie cezara. Stwierdzono:
„W Ewangelii Jezus błogosławi podatek płacony pań stwowej władzy.
Dodajmy, że szanuje przy tym układ polityczny i uznaje prawo do podatku okupanta rzymskiego”707. Poruszony jest także dylemat dotyczący
podatkó w nieakceptowanych przez obywatela: „Istnieją podatki niesprawiedliwe według naszych mniemań . Istnieją władze, któ re nie posiadają prawa do ściągania podatku. Istnieją nieprawidłowości przy
ustanawianiu wysokości podatku i przy jego płaceniu. Z tego labiryntu
nie ma wyjścia, ponieważ jedna nieuczciwość pociąga za sobą następną.
Jezus nie wdaje się w dyskusje na temat uczciwości podatku pań stwowego”. Przesłaniem jest stwierdzenie, że Jezus „wzywa do spłacenia podatku wobec Boga. Jeśli to zostanie uczynione w sumieniu zgodnie ze
sprawiedliwością, to wyjście z labiryntu otworzy się samo. Człowiek
sprawiedliwy wobec Boga, jest sprawiedliwy zawsze i wszędzie. Uczeń
Jezusa jako obywatel jest wezwany do świadectwa uczciwości”708.
Warte dostrzeżenia jest stanowisko Komisji Episkopató w
Wspó lnoty Europejskiej (COMECE), któ ra wypowiedziała się w kontekście wychodzących na jaw umó w wielkich korporacji z rządami pań stw
dotyczących preferencyjnych warunkó w prowadzenia biznesu. Komisja
wzywa pań stwa członkowskie do ró wnego traktowania przedsiębiorcó w, ponieważ ustalanie niższych stó p opodatkowania dla wpływowych
koncernó w sprzeciwia się sprawiedliwości społecznej i przez obniżenie
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J. Michalik, „Ubóstwo kapłana realizacją Ewangelii” (pełny tekst listu do
kapłanów), 28 listopada 2010 r., w: http://jmichalik.episkopat.pl/dokumenty/3517.0,Ubostwo_kaplana_realizacja_Ewangelii_pelny_tekst_listu_do_kaplanow.prn, wydruk z dnia 10.02.2017.
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konkurencyjności małych ﬁrm jest działaniem wbrew zasadom wolnego
rynku. COMECE zauważa, że „w sytuacji rosnącego ubó stwa praktyki,
któ re pozwalają korporacjom zapłacić niewiele lub nawet nic, są niezrozumiałe dla obywateli”. Przywileje te zostały nazwane „rażącymi”,
ponieważ wpływają na nieró wność dochodó w i bogacenia się społeczeń stwa. Przez to klasa średnia ulega osłabieniu, natomiast bogatsi
cieszyć się mogą coraz większymi przychodami. COMECE wzywa
wszystkie zaangażowane podmioty do wspó łpracy „na rzecz większej
sprawiedliwości podatkowej”709.
Jednym z nielicznych opracowań temató w podatkowych
z punktu widzenia teologii katolickiej jest dokument diecezji mediolań skiej „Sulla questione ﬁscale. Contributo alla riflessione” 710. Odnosi się
do specyﬁcznych włoskich problemó w (na przykład silnej regionalizacji), podejmuje zagadnienia doktrynalne, lecz ma ró wnież charakter
duszpasterski. Jego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich.
B. Kaznodziejstwo
Najbardziej rozpowszechnioną w Kościele formą nauczania jest
kaznodziejstwo. W duszpasterstwie ogó lnym w ten właśnie sposó b następuje przekazanie wiernym treści doktrynalnych. Homilie, kazania
okolicznościowe, rekolekcje paraﬁalne są okazją do podjęcia tematyki
społecznej. W polską tradycję kazania patriotyczne są głęboko wpisane,
Kośció ł nie pozostawał obojętny wobec problemó w Ojczyzny. Wymagało to nieraz heroicznej odwagi kapłanó w, za taką postawę oﬁarę życia
złożył bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wydaje się, że dziś księża unikają temató w społecznych, obawiając się zarzutu uprawiania polityki z ambony.
Każdy wypowiedziany sąd bardzo łatwo ocenić jako sprzyjanie konkretnej partii, popieranie lub krytykowanie rządu. Poruszanie tematyki
podatkowej jest tym trudniejsze, że jak dotychczas wykazano, nauka
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Kościoła nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, a jeszcze bardziej brakuje odniesień do konkretnych zagadnień .
Dla wiernych homilia „jest tym «miejscem», gdzie żywi się wiara. Toteż specyﬁczny wkład wiary w rozumienie nauki społecznej Kościoła i w rozwiązywanie problemó 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, któ re
są potrzebne, aby nauka ta nie pozostała teorią, lecz w konkretnych
środowiskach nabierała żywotności i pociągającej mocy. Okazją do podjęcia tematu obowiązkó w obywatelskich i powinności moralnej są „podatkowe” fragmenty Pisma Świętego zawarte w liturgii słowa. Fragment „Podatek na świątynię” (Mt 17,24–27) odczytywany jest co roku
w poniedziałek 19. tygodnia zwykłego. „Posłuszeń stwo władzy pań stwowej” (Rz 13,1–7) nie znajduje się w cyklu czytań mszalnych. Perykopa „Sprawa podatku” dotycząca monety cezara, jest odczytywana
w wersji mateuszowej (Mt 22,15–22) w 29. niedzielę w roku A712. Głoszone homilie powinny wyjaśniać kontekst słó w Jezusa oraz tłumaczyć
wspó łczesne nauczanie Kościoła na temat podatkó w. Powinny także zawierać odniesienia do życia słuchających, gdyż „kazanie powinno mieć
nie tylko wymiar biblijny, ale i antropologiczny. Oznacza to, że kaznodzieja, zwracając się ze słowem Bożym do wspó łczesnego człowieka,
musi uwzględniać jego egzystencjalne pytania i problemy”713.
Częstotliwość i sposoby interpretacji fragmentó w Nowego Testamentu odnoszących się bezpośrednio do podatkó w określono poprzez analizę kazań zamieszczonych w dwó ch najpopularniejszych
w Polsce czasopismach z pomocami homiletycznymi, czyli „Bibliotece
Kaznodziejskiej” (dalej BK) oraz „Wspó łczesnej Ambonie” (dalej WA).
Analizie poddano kazania z 29. niedzieli roku A, począwszy od roku
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A. M. Triacca, Nauka społeczna i homilia, tłum. J. Jarco, „Społeczeństwo”,
1999, nr 3, s. 570.
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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 młodzieży i dla dzieci. Jeśli chodzi
o analizę tematyki podatkowej należałoby z tej liczby odjąć kazania dla
dzieci, co daje ostatecznie liczbę 38 przeanalizowanych kazań . Wstępne
badanie ujawniło zaskakującą sytuację: bardzo często właśnie w tym
terminie wypadała niedziela misyjna, obchodzona w przedostatnią niedzielę października. Choć odczytywany był fragment ewangelii dotyczący monety podatkowej, BK publikowała wtedy kazania o tematyce misyjnej (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, wyjaśniają
kwestię podatku płaconego okupantowi i monety z wizerunkiem. Następnie stwierdzają: „Cezara jest obraz i napis na denarze. A co należy
do Boga?”, co pozwala im przejść do znacznie łatwiejszych dla księdza
rozważań dotyczących relacji człowieka wobec Boga. W tym momencie
możliwości dalszego rozwijania myśli na temat prymatu Boga są już
praktycznie nieograniczone. Zdecydowana większość homilii zbudowana jest według tego schematu.
Wiele z przeanalizowanych homilii dotyczyło styku spraw Bożych i ziemskich. Dość często napięcie to zostało wykorzystane do potępienia materialistycznej koncepcji życia, przywołano inne słowa Jezusa:
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” (Łk 16,13), mó wiono o pieniądzach, któ re mogą zawładnąć człowiekiem i stać się ważniejsze od
Boga. Kilkakrotnie pojawiło się świętowanie niedzieli jako przykład sytuacji, gdy człowiek przez pracę czy handel nie oddaje Bogu tego, co się
Jemu należy. Nieco rzadziej występują nawiązania do świata polityki,
takie jak autonomia spraw ziemskich, szacunek wobec władzy; niekiedy wprost wyrażona jest zachęta do zaangażowania świeckich w sprawy publiczne. Pojawia się ró wnież temat odpowiedzialności rządzących
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za dobro wspó lne, wezwanie do mądrości i sprawiedliwości oraz poszanowania prawa naturalnego, praw człowieka i praw religijnych osó b
wierzących. W przypadku nadużyć władzy przywoływane są słowa św.
Piotra, że „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Z punktu widzenia analizy moralności podatkowej najistotniejsze są te fragmenty homilii, któ re wyrażają przesłanie skierowane
wprost do słuchaczy. Chodzi zatem o interpretację wspó łczesnego obowiązku podatkowego w świetle Objawienia, zostaną one poniżej zaprezentowane.
W „Bibliotece Kaznodziejskiej” A. Kalbarczyk porusza temat dylemató w podatkowych, lecz udziela odpowiedzi bardzo ogó lnej: „Dzisiejsza Ewangelia wprowadza mnie w problematykę stosunku chrześcijan do pań stwa, polityki i politycznego zaangażowania. Kto Bogu oddaje
to, co do Boga należy, a mianowicie swoje uszy i serce, ten znajdzie
klucz do tego problemu”715. Zauważa, że Biblia nie daje gotowych recept, akcentując rolę wiary i sumienia.
Sz. Sułkowski we wprowadzeniu do homilii stwierdza, że Żydzi
„pewnie nie lubili cezara, tak jak my nie kochamy urzędu podatkowego.
No bo któ ż z nas lubi płacić podatki, pozbywać się części tego, co z mozołem wypracował? Naszą niechęć potęguje fakt, iż pieniądze oddane
pań stwu wydawane są nieraz na ﬁnansowanie spraw, któ rych osobiście
nie akceptujemy”. Dalej tłumaczy przesłanie Ewangelii, by w konkluzji
polecić szacunek dla władzy pań stwowej, na wzó r Jana Pawła II, któ ry
szanował rządzących, ró wnocześnie nie szczędząc im słó w krytyki. Stąd
wynika zachęta zawarta na koń cu homilii: „Rozliczajmy się uczciwie
z podatkó w”716.
W 2008 roku M. Kubiak homilię „Wezwani do odpowiedzialności” w całości poświęca tematowi podatkó w. Autor przytacza kontrowersje z Włoch, gdy premier zaapelował, by Kośció ł jasno nauczał, że
niepłacenie ich jest grzechem. Dalej podaje przykłady typowych dylemató w polskiego podatnika, przytacza nauczanie Jana Pawła II na te715
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mat dobra wspó lnego. W konkluzji stwierdza, że słowa Jezusa to „zaproszenie do uczciwego i odpowiedzialnego życia – nie tylko w kwestiach
dotyczących płacenia podatkó w”717. W ten sposó b chrześcijanin daje
świadectwo swojej wiary Bogu i odpowiedzialności za pań stwo.
R. Froń tłumaczy, że Jezus nie nawołuje do rewolucji. Podstawą
relacji społecznych jest szacunek dla Boga i jego praw. W konkluzji zawiera kilka zdań dotyczących podatku: „Cezar się upomina, a Bó g czeka.
Podatek należny pań stwu – VAT, PIT, CIT, rolny, leśny, od spadkó w i darowizn, akcyza. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: «od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza». Jednakże podatek jest potrzebny, by funkcjonowało pań stwo, będące wspó lnym dobrem całego społeczeń stwa. Dlatego oszustwa podatkowe, «przekręty»
w ustalaniu wysokości podatku są piętnowane, traktowane jako przestępstwo i grzech”718.
Siostra A. Zió łkowska w homilii do młodzieży akcentuje temat
uczciwości, stwierdzając, że „Jeśli dobrze spłacamy podatek Panu Bogu,
to nie będziemy się złościć na podatek pań stwowy”719.
W 2011 roku M. Kubiak przekłada słowa Jezusa na język wspó łczesny: „oddajcie urzędowi skarbowemu to, co się jemu należy. Płaćcie
co miesiąc opłatę za radio i telewizję. Nigdy nie jedźcie na gapę tramwajem
czy autobusem. Za wszystkie usługi wystawiajcie faktury z VAT-em”720.
We „Wspó łczesnej Ambonie” w 1999 roku W. Rakocy przytacza
dylemat: „Ludzie wierzący pytają niekiedy (szczegó lnie ci bogatsi) o to,
czy mogą oszukiwać urząd skarbowy, a pozyskane w ten sposó b pieniądze przeznaczyć na cele dobroczynne”, motywując to marnotrawstwem
władzy. Po analizie fragmentu Ewangelii udziela odpowiedzi: „Należy
płacić podatki i pomagać ubogim. Tego drugiego nie należy czynić kosztem dobra wspó lnego, nawet jeżeli mamy poważne zastrzeżenia co do
rozdziału pieniędzy przez pań stwo”721.
717
718
719
720
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BK 2008, nr 5(152), s. 93.
BK 2008, nr 5(152), s. 96.
BK 2008, nr 5(152), s. 97.
BK 2011, nr 5(155), s. 107.
WA 1999, nr 4, s. 24.
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W kazaniu dla dzieci S. Bielecki stwierdza, że „Mamy obowiązki
wobec społeczności, w któ rej żyjemy, oraz obowiązki wobec Boga” 722
oraz przytacza fragment listu do Rzymian o posłuszeń stwie władzy,
w któ rym pojawia się bezpośrednie nawiązanie do podatkó w. Ró wnież
S. Czerwik w 2008 roku przytacza słowa św. Pawła i stwierdza: „Na
podstawie tych słó w naszego Pana trzeba przyjąć, że na obywatelach
danego kraju spoczywa obowiązek płacenia sprawiedliwie ustalonych
podatkó w, któ rych celem jest utrzymanie pań stwa oraz instytucji koniecznych dla jego prawidłowego funkcjonowania i tworzenia dobra
wspó lnego”723.
W tym samym roku R. Dudała całe kazanie poświęcone podatkom kieruje do młodzieży. Na początku kró tko tłumaczy czym są podatki, wspomina o często słusznym niezadowoleniu obywateli. Przytacza
zdanie papieża Benedykta XVI, że „dobry chrześcijanin musi być uczciwym obywatelem, płacącym podatki. (...) Obowiązki wierzących wobec
społeczności, życia politycznego pozostają ciągle aktualne i ukazują
wspó łzależność pomiędzy wiarą i życiem, pomiędzy Ewangelią i kulturą (31 października 2007)”724. Po analizie treści perykopy kieruje do
młodych przesłanie: „Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się lapidarnie
rzuconym zdaniem: «Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić Go w mowie» (Mt 22,15). I dziś to chwytanie «na słowie»
Jezusa zdaje się nie ustawać: wykorzystywanie luk prawnych, omijanie
przepisó w, niepłacenie podatkó w, brak poszanowania dobra wspó lnego. Tak będzie dopó ty, dopó ki nie odkryjemy, że sumienność wobec Cezara umacnia gorliwość wobec Boga. I odwrotnie. Po prostu: jaki obywatel, taki chrześcijanin – nie dziwi nic…”725.
Podsumowując analizę treści homilii od roku 1990 opublikowanych w dwó ch najważniejszych pismach służących jako pomoce kaznodziejskie, moż na stwierdzić, ż e w ogó lnej liczbie 38 znaleziono
jedynie dwie w całości poświęcone płaceniu podatkó w (w 2008 roku
722
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WA 2002, nr 4, s. 37.
WA 2008, nr 4, s. 17.
Zob. przypis 416.
WA 2008, nr 4, s. 22.
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M. Kubiak i R. Dudała). W siedmiu innych znalazły się pojedyncze zdania czy akapity, w któ rych kaznodzieje zwracali się z bezpośrednim
przesłaniem do słuchających. Pozostałe homilie interpretują słowa Jezusa w sposó b ogó lniejszy, nie odnosząc się do wspó łczesnego obowiązku podatkowego. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba homilii opublikowanych w tych pismach od 1990 roku dochodzi do 10000, liczba
tych nawiązujących do podatkó w jest nad wyraz skromna726. Potwierdzałoby to obserwację autora oraz ludzi biznesu skupionych w duszpasterstwie przedsiębiorcó w, że tematy podatkowe i inne tematy gospodarcze praktycznie nie są poruszane z ambony.
Tematy dotyczące gospodarki, pieniędzy i wolnego rynku są
domeną ks. Jacka Gniadka, werbisty przez wiele lat pracującego na misjach w Afryce. Część jego kazań jest dostępna na osobistej stronie internetowej www.jacekgniadek.com, zostały także wydane drukiem
w zbiorze „Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe”. W pozycji
tej rozdział 18 odnosi się do tematyki podatkowej i zawiera pięć kazań :
„Jezus płaci podatek pogłó wny”, „Podchwytliwe pytanie”, „Prawdziwa
władza”, „Klasyczne zasady podatkowe”, „Negatywny wpływ wysokich
podatkó w” oraz „Sprawiedliwy podatek”727.
C. Katecheza szkolna
Ważnym obszarem wychowania religijnego i formacji moralnej
młodych ludzi jest katecheza szkolna. Tematy dotyczące życia społecznego podejmowane są zwłaszcza na etapie ponadgimnazjalnym
(uczniowie szkó ł średnich i zawodowych w wieku 15–18 lat). W tym
okresie młodzi ludzie osiągają dojrzałość płciową, duży stopień wrażliwości, zwiększenie możliwości intelektualnych oraz przygotowują się
726
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Metodologia badania zakładała jedynie analizę tych homilii, gdzie tematyka
podatkowa „powinna” się pojawić. Być może po analizie wszystkich opublikowanych 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 podatków w kaznodziejstwie.
Por. J. Gniadek, Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe, Warszawa 2013, s. 127–132.
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do pełnienia roli człowieka dorosłego. Młodzież kształtuje swoją tożsamość, ustala priorytety. Dokonuje pierwszych wyboró w dotyczących
kierunku kształcenia mających wpływ na przyszłe zaangażowania.
Duża część osó b w tym okresie marzy o osiągnięciu sukcesu zawodowego i materialnego. W tym kontekście konieczna jest formacja społeczna, któ rej celem jest „uzdolnienie ludzi do osądzania spraw doczesnych w świetle prawdy, rozwijanie zdolności planowania własnej aktywności w sposó b odpowiedzialny, aby byli zdolni iść za tym, co prawdziwe i słuszne”728.
W podstawie programowej z 2010 roku przewidziany jest cały
dział poświęcony zasadom życia społecznego, któ ry powinien zostać
zrealizowany w drugiej klasie liceum oraz trzeciej technikum. Na tym
etapie katechizacji uczeń powinien nabyć konkretną wiedzę, tak by
„uzasadniać prawdę, iż miłość ojczyzny jest jednym z wymiaró w realizacji przykazania miłości”. Powinien także „ilustrować zasadę, iż działalność polityczno-społeczna jest dążeniem do dobra wspó lnego” oraz
„analizować wpływ poszanowania prawa własności na życie społeczne”729. Uczestnictwo chrześcijanina w życiu społeczeń stwa i narodu powinien odczytać jako realizację postawy służby. Podstawa programowa
ujęta jest w sposó b ogó lny, nie zawiera bezpośrednich odniesień do
obowiązku podatkowego.
Konkretne omó wienia szczegó łowych zagadnień życia społecznego powinny znaleźć się w podręcznikach, któ re są punktem odniesienia dla poszczegó lnych jednostek lekcyjnych. Analizie treści zostały
poddane wszystkie aktualne podręczniki dla tego poziomu nauczania
(wszystkie serie składają się z trzech tomó w dla poszczegó lnych klas liceum), wydane przez Wydawnictwo WAM, Jedność, Świętego Wojciecha, Wydawnictwo św. Stanisława oraz Gaudium.
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K. Skoczylas, Wartości przekazywane na katechezie kształtujące społeczne
zachowania, „Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego
UMK”, 2013, nr 2, s. 141–142.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 77.
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Temat podatkó w najobszerniej omó wiony jest w podręczniku
Wydawnictwa Gaudium w rozdziale 37 zatytułowanym „Ojczyzna naszą
matką”730. Przytoczony jest punkt 2240 z Katechizmu Kościoła Katolickiego mó wiący o posłuszeń stwie władzy pań stwowej, fragment z Listu
do Rzymian (13,7) o oddawaniu jej podatku i cła. Cytat „Oddajcie cezarowi
to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21) umieszczony jest w akapicie o obywatelskim nieposłuszeń stwie jako uzasadnienie rozró żnienia między służbą Bogu a służbą wspó lnocie politycznej.
W podręcznikach Świętego Wojciecha podatkom poświęcony
jest jeden akapit w rozdziale 31 „Własność a życie w społeczeń stwie”:
„Pan Jezus uznaje prawo do podatkó w (por. Mt 17,24; Rz 13,5–7). Motywem płacenia podatkó w jest dobro wspó lne, któ re wymaga, aby obywatele ponosili pewne koszty. Niepłacenie podatku lub oszustwa w tej
materii są moralnym nadużyciem”731. Przytoczony jest ponadto fragment punktu 75 z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
wspó łczesnym, mó wiący o obowiązku świadczenia pań stwu usług materialnych potrzebnych dla dobra wspó lnego.
Podręczniki Wydawnictwa WAM tematu podatkó w nie poruszają. Jedynie w rozdziale poświęconemu patriotyzmowi732 znalazł się
bardziej ogó lny cytat z punktu 2239 Katechizmu Kościoła Katolickiego,
iż „Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra
wspó lnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu
wspó lnoty politycznej”.
W serii podręcznikó w Wydawnictwa Jedność: „W blasku Bożej
prawdy”, „Na drogach wiary”, „W bogactwie miłości”, a także w podręcznikach
Wydawnictwa św. Stanisława: „Mocni wiarą”, „Mocni nadzieją”, „Mocni
miłością” żadnych odniesień do tematyki podatkowej nie znaleziono.
730
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Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych, red. R. Strus, W. Galant, M. Zając, Lublin 2013, s. 120–122.
Moje miejsce w świecie. Podręcznik do nauki religii dla drugiej klasy szkół
ponadgimnazjalnych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2013, s. 126.
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. Nosek, Kraków 2003, s. 215.
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We wszystkich podręcznikach poruszone są zagadnienia dotyczące pracy, patriotyzmu i obowiązkó w wobec Ojczyzny, władzy pań stwowej, zaangażowania chrześcijan w życie społeczne, lecz szczegó łowa analiza każe stwierdzić, że bezpośrednie nawiązania do obowiązkó w podatkowych są obecne jedynie w dwó ch seriach podręcznikó w na
pięć dopuszczonych do nauczania katechezy w szkole średniej.
Analiza posługi duszpasterskiej Kościoła każe stwierdzić, że temat podatkó w poruszany jest fragmentarycznie, brakuje całościowego
uzasadnienia obciążeń podatkowych z punktu widzenia etyki katolickiej. Problem ten dotyczy nie tylko podatkó w, ale także wielu innych
spraw społecznych. Można mó wić o daleko idącej powściągliwości pasterzy Kościoła, któ rzy w swoich opiniach odwołują się do wartości uniwersalnych, lecz brakuje odniesienia wobec konkretnych dylemató w ludzi wierzących. Szczegó lnie istotna byłaby ocena ﬁskalizmu, ochrona
najuboższych w aspekcie prorodzinności systemu podatkowego oraz
sposó b postrzegania obowiązku podatkowego wobec nadużyć pań stwa
takich jak marnotrawstwo czy wydawanie środkó w na niemoralne cele.
Do rzadkości należą wypowiedzi o obowiązku moralnym, do tego stopnia, że tym nielicznym nadaje się znamiona pewnej sensacyjności: oto
Kośció ł każe płacić podatki733. Można powiedzieć, że przytoczony powyżej postulat ks. Chrostowskiego, aby księża nie stawali się sprzymierzeń cami pań stwa w ściąganiu podatkó w, jest realizowany, lecz w nieco
innym ujęciu niż postulowane przez autora – temat podatkó w jest po
prostu niezwykle rzadko poruszany w kaznodziejstwie czy katechizacji.
Należałoby zatem poszukać jego obecności w duszpasterstwie specjalistycznym, czyli kierowanym do określonych 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 Kościoła dotyczące podatkó w, choć jest adresowane
do wszystkich obywateli, szczegó lnie powinno docierać do ludzi odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego. Dzięki przywó dczej roli lideró w biznesu ﬁrmy mogą wypracowywać dobra, dawać pracę i utrzymanie pracownikom. Od ich postawy i decyzji zależy, czy daniny publiczne będą płacone, czy też będzie panowała mentalność indywidualistyczna, któ ra nie bierze pod uwagę sposobu oddziaływania ﬁrmy na
szeroko rozumiane otoczenie. Polem pracy z katolikami zaangażowanymi w ró żne inicjatywy gospodarcze powinny być duszpasterstwa specjalistyczne.
Duszpasterstwo Przedsiębiorcó w i Pracodawcó w TALENT jest
jedną z form działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego w Polsce adresowaną do ludzi biznesu. Prowadzone jest przez Zgromadzenie
Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Księża z tego zgromadzenia,
odpowiedzialni za dzieło734, wraz z wspó łpracującymi kapłanami oraz
licznym gronem osó b świeckich, organizują rekolekcje, konferencje
oraz regularne spotkania tematyczne w ponad dwudziestu miastach,
odpowiadając w ten sposó b na duchowe potrzeby przedsiębiorcó w735.
Organizatorzy szacują, że każdego roku uczestniczy w spotkaniach kilkaset osó b, kilka tysięcy pozostaje w kontakcie mailowym (newsletter),
przez stronę internetową www.duszpasterstwotalent.pl oraz media
społecznościowe.
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Od 2002 roku koordynatorem duszpasterstwa jest ks. Grzegorz Piątek, obecnie jego współpracownikiem jest ks. Paweł Leszko.
„Współczesne nam przekształcenia duszpasterstwa idą między innymi w kierunku rozwoju duszpasterstwa funkcjonalnego, ponadparaﬁalnego. Ujawnia
ono różnicowanie się oczekiwań wiernych adresowanych w stronę Kościoła;
wiernych należących choćby do różnych środowisk zawodowych. Takie duszpasterstwo z konieczności zakłada wyraziste zaangażowanie laikatu, wszak
traktuje wprost o jego sprawach”. A. Potocki, Podmiotowość i demokratyzacja – paradygmaty dialogu duchownych i świeckich, w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia,
red. J. Baniak, Poznań 2010, s. 226.
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Duszpasterstwo czerpie inspirację od założyciela Zgromadzenia Księży Sercanó w o. Leona Jana Dehon (1843–1925), któ ry w XIXwiecznej Francji był prekursorem działalności duszpasterskiej wśró d
fabrykantó w, gorliwym głosicielem społecznej myśli Kościoła736. Działając w ubogich robotniczych środowiskach, doszedł do wniosku, że
uzdrowienie stosunkó w społecznych – w opozycji do proponowanej
przez komunizm walki klas – wymaga prawdziwego braterstwa. Stąd
rozpoczął na szeroką skalę działalność duszpasterską wśró d właścicieli
fabryk włó kienniczych z okolic Saint-Quentin.
Wyró żniającym się przedsiębiorcą, wspó łpracującym z o. Dehonem, był Leon Harmel prowadzący w Val-des-Bois szwalnię737. Wspó lnie dla około 20 tysięcy robotnikó w i przedsiębiorcó w zorganizowali
cztery pielgrzymki do Rzymu (1885, 1887, 1899, 1891) pod hasłem
„Francuski świat pracy”. „Dzięki tej inicjatywie papież Leon XIII miał
okazję bezpośrednio spotkać się z robotnikami i poznać ich problemy.
Ocenia się, że spotkania te dały impuls do przygotowania i ogłoszenia
przełomowej dla społecznego zaangażowania Kościoła encykliki Rerum
novarum z 1891 roku”738. Świadczyć o tym może także gorliwość o. Leona Dehona w propagowaniu papieskiej encykliki. Narzędziem ku temu
był „Chrześcijań ski podręcznik społeczny”739 jego autorstwa, któ ry
przetłumaczony na kilkanaście językó w przez następne lata służył między innymi formacji społecznej w seminariach duchownych740. O. Dehon uważał, że obowiązkiem kapłana jest wyjście do ludu w celu nawiązania stosunkó w opartych na sprawiedliwości i solidarności. Szczegó lną odpowiedzialność spoczywa na pracodawcach – chrześcijań skich
736
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Por. G. Manzoni, Leon Dehon. Człowiek o wielkim sercu, tłum. A. Włoch,
Kraków 1991, s. 221–240.
Por. tamże, s. 236–247.
G. Piątek, Léon Harmel (1829–1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotnikom, „Talent. Biuletyn Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców”,
2006, nr 4(21), s. 3.
L. Dehon, Manuel social chrétien, Paris 1894. O rozwoju tej pozycji w kolejnych wydaniach i jej roli por. J. Manzoni, Leon Dehon i „Rerum novarum”,
„Dehoniana. Wydanie polskie”, 1990, nr 1(68), s. 29–30.
Por. P. Cerocchi, Leone Dehon i "przekształcanie świata", „Społeczeństwo”,
2005 nr 3, s. 547.
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przedsiębiorcach, dla któ rych same inicjatywy miłosierdzia nie wystarczają, trzeba dojść do reformy struktur741.
Dziś ta misja jest kontynuowana i aktualizowana, ponieważ
„Kośció ł zawsze zobowiązany jest do badania znakó w czasu i interpretowania ich w świetle Ewangelii, tak aby w sposó b dostosowany do każdego pokolenia mó gł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia doczesnego” (KDK 4). Odpowiedzią na wyrażane przez przedsiębiorcó w dylematy moralne było spotkanie, któ re odbyło się 12 grudnia
1999 roku w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanó w w Stadnikach (gmina Dobczyce w Małopolsce) i zgromadziło kilkunastu
przedsiębiorcó w. Ta nowa forma duszpasterska miała pomó c ludziom
biznesu w wypełnianiu przesłania Jana Pawła II wypowiedzianego podczas homilii w Legnicy: „Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie, któ rzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwodzić wizji
szybkiego zysku kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego Chleba stanie się dla was wyrzutem i oskarżeniem”742. Kilka lat pó źniej papież
podkreślił rolę tego dzieła: „Doniosłym i jednocześnie nowym kierunkiem Waszego apostolatu i zaangażowania się Zgromadzenia – wyrastającym z inspiracji Ojca Dehona i jego osobistego zaangażowania społecznego – jest niedawno zainicjowane duszpasterstwo przedsiębiorcó w i pracodawcó w. Jego celem jest duchowa i społeczna formacja tych,
któ rzy tworzą nowe miejsca pracy, oraz troska, aby podejmowana przez
nich działalność gospodarcza była zgodna z wymogami ewangelicznej
miłości i sprawiedliwości społecznej”743.
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A. Tessarolo, Zaangażowanie społeczne ojca Dehona i jego duchowość, „Dehoniana. Wydanie polskie”, 1990, nr 1(68), s. 185–186.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na dawnym radzieckim lotnisku wojskowym, Legnica 2 czerwca 1997 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, red. J. Poniewierski, Kraków
2005, s. 896.
Jan Paweł II, List Ojca Świętego do księży sercanów z okazji jubileuszu 75lecia obecności Zgromadzenia w Polsce, 2 sierpnia 2003 r., w: Uwierzyliśmy Miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce
1928–2003, red. G. Pisarek, Kraków 2004, s. 12.
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Adresatami, do któ rych skierowana jest działalność Duszpasterstwa TALENT, są przede wszystkim właściciele małych i średnich
przedsiębiorstw, menedżerowie odpowiedzialni za działalność ﬁrm,
osoby mające bezpośredni wpływ na zatrudnionych. Są to zatem ci, któ rzy decydują o pracy innych, o kierunkach rozwoju ﬁrm i sposobach
działalności. W przypadku właścicieli dochodzi do głosu ró wnież
aspekt posiadania znacznego majątku. Zazwyczaj są to osoby decydujące o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, mające wpływ na postawy innych, z inicjatywą i wykształceniem, co uprawnia do postrzegania siebie jako osó b odpowiedzialnych za kształt systemu gospodarczego
i społecznego. Duszpasterstwo „skierowane jest do grupy ludzi, któ rzy
po zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce rozpoczęli prowadzenie własnych ﬁrm. Wśró d nich jest bardzo wielu katolikó w, któ rzy traktują zaangażowanie w przedsiębiorczość jako rozwinięcie Bożego daru
i wypełnienie Jego przykazania, by czynić sobie ziemię poddaną”744.
Dokonując charakterystyki uczestnikó w spotkań od strony religijnej, należy podkreślić, że w większości są to katolicy świadomi swojej wiary, chcący żyć nią na co dzień . W życiu zawodowym doświadczają
wielu dylemató w moralnych, poszukują takich sposobó w prowadzenia
działalności, by nie wiązały się one z wyrzutami sumienia. Napięcia te
dotyczą kilku obszaró w: względem pań stwa (tu pojawia się m.in. temat
podatkó w i składek społecznych, ale także przetargó w), pracownikó w
(sprawiedliwe wynagradzanie, motywowanie, premie, upomnienia,
zwalnianie), klientó w (etyka reklamy, relacja cena-jakość) czy kontrahentó w (nieuczciwa konkurencja). W tym obszarze duszpasterstwo
czerpie z dziedzictwa katolickiej nauki społecznej, by znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące etyki w biznesie.
Drugim obszarem działalności duszpasterskiej jest rozwó j życia duchowego. Teoretyczne rozważania dotyczące moralności są waż ne, jednak ich rolą jest umacnianie duchowości przedsiębiorcy. Zadaniem duszpasterstwa jest prowadzić ludzi do głębszej relacji z Bogiem
744

R. Krupa, Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców. Zamierzenia,
cele, realizacja, „Talent. Biuletyn Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców”, 2001, nr 1(1), s. 2.
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poprzez sakramenty święte, modlitwę czy pogłębioną lekturę Pisma
Świętego. Rolą duszpasterzy jest także kierownictwo duchowe tych
przedsiębiorcó w, któ rzy potrzebują takiej formy wsparcia.
Duszpasterstwo Przedsiębiorcó w i Pracodawcó w TALENT jest
otwarte dla każdego zainteresowanego, nie wiąże się z żadną formą
członkostwa. Niemniej uczestnicy tworzą nieformalne środowisko osó b
zjednoczonych wokó ł wspó lnego dzieła. Można zatem mó wić o wierze
przeżywanej we wspó lnocie osó b. Podobny status społeczny oraz podobne dylematy i problemy ułatwiają interakcję. Dla wielu osó b właśnie wymiar wspó lnoty ma istotne znaczenie dla rozwoju wiary, pomaga czerpać ze świadectw innych, a niekiedy ma odzwierciedlenie w bezpośrednich formach wsparcia i wzajemnej pomocy.
Podstawową formą działalności duszpasterstwa są Spotkania
z Talentem odbywające się w kilkunastu miastach Polski745, przy paraﬁach, wspó lnotach zakonnych lub innych ośrodkach duszpasterskich.
Odbywają się co miesiąc, trwają ok. 3 godzin, w programie jest zawsze
Msza Święta, prelekcja prowadzącego oraz dyskusja uczestnikó w. Każ de spotkanie posiada swó j temat, któ ry jest elementem rocznego planu
formacyjnego. W 2017 roku tytuł programu brzmi: „BOGActwo przedsiębiorcy. Dla ziemi i dla nieba”. W latach poprzednich podejmowano tematy: „Reewolucja lidera” (2016 r.), „JP2 dla biznesu” (2015 r.), „Efektywne zarządzanie przez wiarę” (2014 r.). Tematy opracowywane są
przez duszpasterzy we wspó łpracy z osobami świeckimi, treść spotkania
jest udostępniona na stronie programu www.bogactwoprzedsiebiorcy.pl. Ważnymi spotkaniami z punktu widzenia rozwoju życia duchowego
przedsiębiorcó w są rekolekcje wielkopostne, w 2017 roku odbyły się w
3 ośrodkach (Gró dek nad Dunajcem, Krakó w, Kazimierz Dolny), podjęte
zostały tematy: „Między piekłem a niebem – rekolekcje o pieniądzach”,
„Modlitwa lidera” oraz „Pomyślność ewangeliczna – pokó j, radość, dobra materialne”. Poruszaną tematykę można streścić w pojęciu „duchowość 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 Kościoła odnoszące się do przedsiębiorcó w jest zawarte w szeregu dokumentó w, z któ rych trzeba wymienić przede
wszystkim Konstytucję o Kościele w świecie wspó łczesnym „Gaudium
et spes” Soboru Watykań skiego II, encykliki społeczne Jana Pawła II,
w szczegó lności „Laborem exercens” o godności pracy ludzkiej, a także
adhortację „Christiﬁdeles laici”, któ ra podkreśla rolę osó b świeckich.
Pewną trudnością jest rozproszenie treści, co powoduje że osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo przedsiębiorcó w wezwane są do wnikliwych studió w nad nauczaniem społecznym Kościoła, aby wiernie je odczytywać w kontekście aktualnych dylemató w polskich przedsiębiorcó w. Taką pró bą zebrania i przekazania istotnych treści jest wydany
w 2012 roku dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu. Refleksja”. Jest to jak dotąd jedyny dokument Stolicy Apostolskiej skierowany wprost do tej grupy osó b, ukazujący ich rolę
w świecie i w Kościele. Autorzy dokumentu przypominają, że Magisterium Kościoła nie oferuje gotowych rozwiązań technicznych lub modeli
do zaprezentowania, jednak rozwiązywanie kwestii społecznych powinno być zakorzenione w Ewangelii.
Fakt, że w powstaniu dokumentu istotną rolę odegrali ludzie
świeccy, praktycy biznesu, jest widoczny w treści. Można powiedzieć, że
w sposó b najpełniejszy ze wszystkich dotychczasowych dokumentó w
deﬁniuje, czym jest powołanie przedsiębiorcy. Przestrzega przed zjawiskami negatywnymi, pokusami wspó łczesnego świata, wśró d któ rych
niespó jność pomiędzy wyznawaną wiarą a życiem codziennym jest największym zagrożeniem. Inspiruje poprzez ukazanie lidera biznesu
spó jnego wewnętrznie, któ ry poprzez świadectwo staje się promotorem dobra w swoim środowisku. To dzięki ludziom sumienia, aktywnym i kreatywnym w podejmowanej przez siebie działalności, może
dojść do przezwyciężenia negatywnych zjawisk we wspó łczesnym
świecie. Na szczegó lne podkreślenie zasługuje perspektywa personalistyczna dokumentu. Lider biznesu w ocenie swojej działalności powinien przede wszystkim zwracać uwagę na godność drugiego człowieka,
konsekwencje dla innych osó b, a także na samego siebie.
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Wydaje się, że kluczem do zrozumienia powołania przedsiębiorcy jest ujęcie z perspektywy wiary pojęcia własności. Bó g przekazuje
człowiekowi w zarząd stworzony przez siebie świat, czyni go swoim
wspó łpracownikiem. Taki jest sens zawarty w opisie stworzenia świata
(Rdz 1,28n) oraz w przypowieści o talentach (Mt 25,14). Tak więc
przedsiębiorca nie powinien uważać siebie za właściciela, lecz zarządcę
Bożego majątku. Przyjęcie takiej postawy uwalnia od pychy i egoizmu
posiadacza, któ rego majątek zamyka na sprawy Boże i drugiego człowieka (np. przypowieść o bogaczu i Łazarzu, Łk 16,19n). Spojrzenie to
w znacznym stopniu rozwiązuje dylemat wierzącego przedsiębiorcy
dotyczący posiadania dó br (bycia bogatym). Ś wiadczy o tym choćby
J.-Robert Ouimet, kanadyjski przedsiębiorca, autor książki o wymownym tytule „Wszystko zostało wam powierzone...”. Jako młody człowiek
odziedziczył rodzinną ﬁrmę z branży spożywczej, zatrudniającą kilkaset osó b. To spowodowało w nim swoistego rodzaju poczucie winy
z powodu uprzywilejowanej pozycji majątkowej oraz ze względu na posiadaną nad pracownikami władzę. Jako człowiek głębokiej wiary i dużej gorliwości religijnej postanowił dosłownie potraktować słowa Jezusa skierowane do bogatego młodzień ca: „Jeśli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”
(Mt 19,21). Uzyskane pieniądze chciał przekazać Matce Teresie z Kalkuty na prowadzone przez nią dzieła. Zanim to uczynił, spotkał się z nią
na osobistej rozmowie. Matka Teresa powiedziała mu jednak coś, czego
się nie spodziewał. Stwierdziła, że nie może sprzedać ﬁrmy, ponieważ
ona nie jest jego własnością, została mu jedynie powierzona. Jego zadaniem jest zarządzać nią jak najlepiej, dawać utrzymanie i dobrą pracę
swoim pracownikom, zdrowe produkty spożywcze swoim klientom.
Mó wiąc szerzej, wezwała go do przemieniania świata swoją pracą oraz
ewangelizacji poprzez świadectwo życia746.
Powołanie do przedsiębiorczości stanowi więc „autentyczne
ludzkie i chrześcijań skie wezwanie, któ rego waga w życiu Kościoła

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 światowej gospodarce jest nie do przecenienia” 747. Jego realizacja zakłada respektowanie fundamentalnych zasad, na któ rych oparte jest życie
społeczne i gospodarcze, takich jak poszanowanie godności człowieka
oraz troska o dobro wspó lne. Znaczna część wspomnianego dokumentu
poświęcona jest sposobom realizacji tych wartości we wspó łczesnym
świecie, między innymi sformułowanych zostało sześć praktycznych zasad biznesu. Ponadto autorzy dokumentu dają wytyczne odnoszące się
do postawy świadectwa, czyli zamiany aspiracji w czyny. Warto zwró cić
uwagę, że używanemu określeniu lider biznesu (business leader) nadawane jest także znaczenie ewangelizacyjne: to ktoś, kto przewodzi nie
tylko w biznesie, ale dzięki jedności wiary i działania, przewodzi innym
w wierze. W ten sposó b świat biznesu został uznany za szczegó lne
miejsce głoszenia Chrystusa, gdzie wobec wspó łczesnych zagrożeń kultu pieniądza, egoizmu, zysku za wszelką cenę jest to dla osó b świeckich
zadanie szczegó lnie odpowiedzialne. To właśnie dzięki ich postawie,
w środowiskach, gdzie głos duchownych jest niesłyszany, oni stają się
najważniejszymi głosicielami Ewangelii.
Duszpasterstwo ma prowadzić katolikó w, któ rzy są aktywnie
zaangażowani w prowadzenie działalności gospodarczej, nie tylko do
dojrzałości duchowej, ale także społecznej w odniesieniu do obowiązkó w wobec pań stwa. Problemy podatkowe wielokrotnie są przywoływane przez przedsiębiorcó w w dyskusjach, wyłącznie tej tematyce poświęconych było też kilka spotkań .
Dnia 9 października 2014 r. odbyła się konferencja „Moralność
podatkowa 2240”748 zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Katedrę Teologii Życia
oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorcó w i Pracodawcó w TALENT. Patronował jej J. Em. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.
Celem konferencji było spojrzenie na praktyczne aspekty relacji przed-

747
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Papieska Rada Iustitia et Pax, Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków
2012, pkt. 6, s. 14.
Nagrania audio referatów dostępne są na stronie www.duszpasterstwotalent.pl/
konferencja-moralnosc-podatkowa/.
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siębiorca-pań stwo w kontekście podatkó w oraz analiza z perspektywy
moralności chrześcijań skiej.
Dr hab. Feliks Grądalski w referacie „Moralność podatkowa”
zwró cił uwagę na relację między pań stwem o obywatelem. Braki w moralności podatkowej są skutkiem niedostatecznej legitymizacji, czyli
uzasadnienia podatkó w. Wina leży przede wszystkim po stronie pań stwa,
któ re stale zmniejsza efektywność opodatkowania, a powinno dążyć do
szerszego stosowania zasady ekwiwalencji. W referacie „Demokracja,
podatki i konsumpcjonizm” dr hab. Joanna Mysona Byrska zwró ciła
uwagę na wewnętrzną dynamikę demokracji oraz procesy deformujące
ją. W kontekście podatkó w wyjaśniała, dlaczego nawet oczywiste postulaty reform, w praktyce są bardzo trudne do przeprowadzenia. Wykład odnoszący się do dylemató w moralnych człowieka wierzącego pt.
„Posłuszeń stwo czy opó r? Postawa chrześcijanina wobec nadużyć władzy podatkowej” wygłosił ks. dr Marek Leśniak. Prospołeczną postawę
biskupa Cyru Teodoreta przedstawił patrolog ks. dr hab. Jan Ż elazny.
Moralność podatkową z socjologicznego punktu widzenia omó wił ks.
Janusz Burkat SCJ. Autor niniejszej rozprawy zwró cił uwagę na percepcję obowiązku podatkowego w sumieniu w referacie pt.: „Spowiedź
i kierownictwo duchowe oszustó w podatkowych”.
Temat dotyczący kształtowania moralności podatkowej był także podniesiony podczas konferencji „Chrześcijań stwo a ekonomia”
(Krakó w, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) organizowanej przez Duszpasterstwo TALENT, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie749.
W cyklu comiesięcznych Spotkań z Talentem w styczniu 2016
roku podjęty został temat podatkó w w kontekście trudnej sytuacji
przedsiębiorcy: „Konflikt wartości w praktyce. Wartości czy ﬁnansowe
przetrwanie?”. We wprowadzeniu do tematu autorzy wyznaczyli kierunek refleksji: „Każdy z przedsiębiorcó w codziennie musi podejmować
ważne decyzje. Niektó re z nich są szczegó lnie trudne, ponieważ 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 posłuży sprawa podatkó w i napięcia pomiędzy ponoszonymi
przez ﬁrmę kosztami a zobowiązaniami wobec pań stwa. Czy samo prawo wystarczy? Jezus Chrystus rozszerza perspektywę spojrzenia i każe
w naszych decyzjach uwzględnić relację wobec Boga”750. Celem spotkania było spojrzenie na obowiązek podatkowy z perspektywy wiary, któ ra przekracza ziemską kalkulację zysku i straty, rozszerzając ją o trudniej uchwytne zasługi dla Kró lestwa Bożego.
Temat podatkó w podnoszony był także podczas konferencji organizowanych przez grupę przedsiębiorcó w skupionych wokó ł inicjatywy „Wiara w biznesie”. Podczas „Chrześcijań skiego Forum Przedsiębiorczości” (Warszawa, 9–10 grudnia 2016 r.)751 jeden z paneli zatytułowany był „Podatki – wró g przedsiębiorcy czy przyjaciel wspó lnego
dobra?”. Zaproszonymi prelegentami byli prof. Witold Modzelewski
oraz dr hab. Feliks Grądalski.

3. Świadectwo świeckich w propagowaniu
odpowiedzialności podatkowej
Misją Kościoła jest formacja sumień ludzi wierzących. Ważną
rolę spełniają ci, któ rym została powierzona misja nauczycielska, wymienić należy przede wszystkim duszpasterzy, katechetó w, teologó w.
To w głó wnej mierze od nich zależy, w jaki sposó b będzie przebiegała
percepcja oﬁcjalnego nauczania Magisterium Kościoła. Dzięki ich posłudze nauczanie to może traﬁać do konkretnych ludzi, będących w określonej sytuacji społeczno-politycznej. „Ta perspektywa – od Kościoła,
któ ry odczytuje i głosi Ewangelię, nakłaniając członkó w danego społeczeń stwa, jego grupy, instytucje i całe narody, by realizowały zasady
750
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Konflikt wartości w praktyce. Wartości czy ﬁnansowe przetrwanie? Materiały formacyjne Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, styczeń 2016, http://reewolucja.pl/wp-content/uploads/2016/01/01_
reewolucja.pdf, wydruk z dnia 8.022017, s. 1.
Program konferencji www.forum.wiarawbiznesie.pl.
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chrześcijań skie, ku tym, któ rzy słuchając nauczania Kościoła chcą je
urzeczywistniać – określa po dzień dzisiejszy sposó b, w jaki Kośció ł
chce wspó łtworzyć prawdziwie ludzką cywilizację”752. Należy jednak
stwierdzić, że ten prosty model relacji między urzędem nauczycielskim
Kościoła a świeckimi w dziedzinie gospodarki napotyka na poważne
ograniczenia. Jest nim znaczny stopień złożoności sytuacji, co powoduje, że niemożliwe jest wskazanie łatwych i prostych rozwiązań . Być
może to właśnie ta trudność, polegająca na niedostatecznej znajomości
zagadnienia – w tym przypadku wieloaspektowości systemu podatkowego – w znacznym stopniu decyduje o niechęci Kościoła do zajmowania wyrazistego stanowiska.
Udzielenie bardziej adekwatnych odpowiedzi na dylematy moralne w szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej będzie możliwe dzięki wspó lnej refleksji ze świeckimi, mającej na celu kompetentne
rozpoznanie sytuacji i spojrzenie na nią w świetle wartości. Do tego potrzebna jest szeroka wspó łpraca i płaszczyzna dialogu tych, któ rzy posiadają fachową wiedzę w dziedzinie ekonomii i problematyki społecznej, a tymi, któ rzy podejmują trud pogłębionej refleksji etycznej. Taki
sposó b postępowania jest zgodny ze wskazaniem udzielonym przez papieża Pawła VI: „zadaniem wspó lnot chrześcijań skich jest rozpoznać
z pomocą Ducha Świętego – w jedności ze swymi biskupami, w dialogu
z innymi braćmi chrześcijanami oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli
– jakie należy wybrać metody i jakie podjąć zadania, by dokonać koniecznych, a często bardzo pilnych przemian społecznych, politycznych
i ekonomicznych” (OA 4).
Istotnym aspektem powołania świeckich jest podejmowanie
konkretnych działań , mających na celu przeprowadzenie zmian. Zrozumienie sposobu oddziaływania Kościoła na rzeczywistość społeczną
pozwala lepiej ukierunkować podejmowane wysiłki. Jest to bowiem oddziaływanie pośrednie i nawet wydanie najwspanialszych dokumentó w
nie zmienia świata i nie rozwiązuje nabrzmiałych problemó w społecznych. Potrzebni są zaró wno chrześcijanie, jak i wszyscy ludzie dobrej
woli, któ rzy zauważą głębokie przesłanie tego nauczania i postanowią
752

F. Kampka, Antropologiczne…, dz. cyt., s. 79.
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wcielać je w życie. Chodzi zatem o taką postawę, któ ra przemienia rzeczywistość. Jest to obowiązek moralny każdego chrześcijanina, o czym
przypomniał Jan Paweł II: „Aby ożywiać duchem chrześcijań skim doczesną rzeczywistość służąc – jak zostało powiedziane – osobie i społeczeń stwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w «polityce», czyli
w ró żnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej,
któ ra w sposó b organiczny służy wzrastaniu wspó lnego dobra; Ojcowie
synodalni stwierdzali wielokrotnie, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego; formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność mogą być
bardzo ró żne i wzajemnie się uzupełniać” (CL 42).
Z obowiązku udziału w szeroko rozumianym życiu politycznym
wspó lnoty nie można się zwolnić, chrześcijanin nie może uciekać od
odpowiedzialności za sprawy publiczne: „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, któ re nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd,
że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie
usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach
publicznych” (CL 42). Podobne zdanie wyraził papież Franciszek, jasno
wyrażając przekonanie, że katolik nie może unikać trudnych spraw społecznych: „Nikt z nas nie może powiedzieć: «Ja w to nie wchodzę, to oni
rządzą...». Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą, i muszę uczynić
wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka – mó wi nauka społeczna Kościoła – jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest
służbą dobru wspó lnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać
z siebie”753. Uczestnictwo w życiu politycznym jest dla świeckich katolikó w udziałem we władzy, któ rej źró dło rozpoznają w Jezusie Chrystusie – „Kró lu kró ló w i Panu panó w” (Ap 9,16). „Partycypują oni zatem
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w realizacji tegoż powołania, któ re poprzez udział we władzy królewskiej
Chrystusa wyraża się w budowaniu Kró lestwa Bożego już tu na ziemi”754.
Wspó łcześnie podstawowym i głó wnym instrumentem zmiany
jest system demokratyczny. Demokracja jest formą rządó w politycznych, a prawo stanowione funkcjonuje jako narzędzie do efektywnej
realizacji zadań pań stwa755. „Kiedy obywatele uważają, że prawa podatkowe wymagają udoskonalenia, rozwiązaniem nie jest bynajmniej
uchylanie się od obowiązku płacenia podatkó w, lecz przeprowadzona
na drodze demokratycznej reforma systemu podatkowego”756.
Trzeba pamiętać, że demokracja wielokrotnie nie spełnia pokładanych w niej nadziei, uważana jest za system zawłaszczony przez
partie polityczne, nieskuteczny, a niekiedy nawet niebezpieczny, gdy zostaje pozbawiona wartości. W dobitny sposó b podkreślił to Jan Paweł II
w słowach, że „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny
lub zakamuflowany totalitaryzm” (CA 46). Truizmem jest stwierdzenie,
że niezadowolenie z kształtu systemu podatkowego jest powszechne.
Nie jest jednak łatwo odpowiedzieć, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany. Dyskusje na temat reform odbywają się na płaszczyźnie
emocji, brakuje przesłanek merytorycznych, a odwoływanie się do
„sprawiedliwości” jako argumentu bardziej naraża ją na utratę znaczenia niż jest wyrazem rzeczywistego odwołania się do wartości. Opó r
przed zmianami ma także podłoże psychologiczne, ponieważ człowiek
boi się tego, co nowe, tym bardziej przerażają go propozycje głębokich
zmian. Znane jest powiedzenie, że „dobry podatek, to stary podatek”757.
Niechęć potęguje dyskusja politykó w „chaotyczna, gó rnolotna, często
niespó jna merytorycznie. Koncentruje się ona w zasadzie na stawkach
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podatkowych z pominięciem kontekstu społecznego, ignorowaniem dobra wspó lnego i długoterminowych perspektyw rozwoju gospodarki”758.
Nieskuteczności systemu demokratycznego należałoby przyjrzeć się na innej płaszczyźnie. Chodzi o aktywność obywateli, któ rzy
powinni mieć poczucie, że są zobowiązani do troski o dobro wspó lne.
„Postawa zakładana przez demokratyczny porządek i pozytywnie na
niego wpływająca to postawa obywatelska”759, inne postawy przyczyniają się do jej deformacji, niestabilności i nieefektywności. „Wspó łcześnie zauważa się stosunkowo wysoki wzrost «bierności» i «obojętności
politycznej» wyrażającej się niepodejmowaniem prawa wyborczego
i osłabieniem związku zachodzącego między wyborcami a partiami”760.
Odnosi się to zaró wno do frekwencji wyborczej, któ ra w wyborach parlamentarnych po roku 1990 nie przekroczyła nigdy 55%. W tym względzie głos Kościoła jest wyraźny i bardzo jednoznaczny: każdy z obywateli „ma ścisły obowiązek moralny uczestnictwa w wyborach. To jest
wymó g pań stwa demokratycznego czyli także obowiązek obywatelski,
któ ry przekłada się na obowiązek sumienia” 761. Jeszcze poważniejszym
problemem, a jednocześnie mniej zauważalnym, jest czynne zaangażowanie w organizacjach politycznych i społecznych. Z badań CBOS wynika, że w 2014 r. „Blisko co piąty badany (19%, wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do roku 2011) przyznaje, że w ciągu dwunastu
miesięcy poprzedzających badanie poświęcił swó j wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę w jakiejś organizacji pozarządowej (stowarzyszeniu, fundacji), instytucji Kościoła czy innej organizacji” 762. Wydaje
się, że w tym obszarze widać pozytywny wpływ nauczania Kościoła, ponieważ „Analizy wielozmiennowe wykazały, iż społeczna aktywność
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Tamże, s. 141.
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Polakó w w ramach organizacji obywatelskich i innych instytucji jest
zró żnicowana przede wszystkim w zależności od udziału w praktykach
religijnych. Najczęściej poświęcanie czasu na tego typu działalność deklarują badani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (45%). Nieco rzadziej angażują się w taką działalność respondenci biorący udział w praktykach religijnych raz w tygodniu (24%),
natomiast najmniej zaangażowani są badani praktykujący nieregularnie, sporadycznie lub w ogóle nie uczestniczący w praktykach religijnych”763.
Dużym uproszczeniem jest przekonanie obywateli, że samo
głosowanie w demokracji wpłynie na kształt systemu gospodarczego.
„Troska o dobro wspó lne lub bezpośrednia walka o władzę nie dokonują się w pojedynkę, lecz są efektami solidarnego wspó łdziałania”764.
Kongregacja Nauki Wiary przypomina, że „życie w demokratycznym
systemie politycznym nie mogłoby się pomyślnie rozwijać bez aktywnego, odpowiedzialnego i oﬁarnego uczestnictwa wszystkich”765, choć
jego formy i płaszczyzny, na któ rych się dokonuje, będą zró żnicowane.
Stąd konieczne jest osobiste zaangażowanie chrześcijan, by przez swoje
zaangażowanie wpływali na losy Ojczyzny. Wynika ono z przekonania,
że poprzez Boże Objawienie została im przekazana misja budowania
w świecie Kró lestwa Bożego. „Pragnienie szczęśliwej przyszłości,
wzmacniane dodatkowo łaskami sakramentalnymi, jest w swojej istocie
doniosłym impulsem ku przebudowie świata ściśle według wskazań
nauki Bożej”766. Kształtowanie struktur społecznych według Bożej nauki staje się dla człowieka przedsmakiem rzeczywistości Kró lestwa Bożego, któ re ujawni się na koń cu czasu. W wymiarze ziemskim wspó lne
działanie otwiera na drugiego człowieka, sprzyja budowaniu więzi oraz
zwiększa skuteczność podejmowanych inicjatyw.
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Niewielkie zaangażowanie na rzecz dobra wspó lnego ułatwia
zadanie tym, któ rzy w sposó b zorganizowany walczą o swoje interesy,
znacznie łatwiej jest im coś „ugrać” wobec milczącej większości. W dzisiejszych czasach autentyczna demokracja jest śmiertelnie zagrożona,
ponieważ oddawana jest „na łaskę mniejszości, w któ rych związek między kompetencją i wiarygodnością etyczną jest co najmniej problematyczny, mniejszości, któ re są zarazem bardzo potężne i wyjątkowo
nieodpowiedzialne”767. Prowadzi to do jeszcze większej bierności obywateli, któ rzy mają poczucie bezsilności, izolacji, nie utożsamiają się ze
społecznością768. Nie widzą sensu osobistego zaangażowania, ponieważ
nie są w stanie wystąpić przeciwko „grupie trzymającej władzę”. Tłumaczy to zjawisko istnienia w przestrzeni publicznej rozwiązań , na któ re nie godzi się większość. Dlatego pilną potrzebą jest aktywny udział
chrześcijan w związkach zawodowych, organizacjach pracodawcó w,
partiach politycznych. Niewykorzystaną szansą jest możliwość uczestniczenia w postępowaniu podatkowym na prawach strony organizacji
społecznych769. Powstanie stowarzyszeń mających na celu obronę podatnikó w umocniłoby ich pozycję w sytuacjach spornych z instytucjami podatkowymi. Miałoby ró wnież ważny aspekt psychologiczny, że
podatki nie są problemem indywidualnego człowieka, ale rzeczywistością społeczną.
W odniesieniu do systemu podatkowego wydaje się, że szczegó lną rolę do odegrania mają ci chrześcijanie, któ rzy są odpowiedzialni
za jego funkcjonowanie, zwłaszcza politycy i urzędnicy, oraz prawnicy
i doradcy podatkowi, któ rzy pośredniczą w relacjach między obywatelem a pań stwem. Dzięki ich mądrym decyzjom i dążeniu do sprawiedliwości, postawie personalizmu mającej na uwadze ró wnowagę między
dobrem wspó lnym a prawami obywatela, możliwe będzie odpowiedzialne reformowanie systemu podatkowego. Nie jest to zadanie łatwe,
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ponieważ trudno jest odczytać „Polityczne implikacje niepolitycznego
orędzia Ewangelii”770. Jest to realizowane w praktyce poprzez działalność wiernych wypełniających swe obowiązki ziemskie, a kierujących
się w tym duchem Ewangelii.
Dziś powszechną praktyką jest zaniżanie oczekiwań moralnych
względem osó b odpowiedzialnych za kształt życia społecznego. Pluralizm aksjologiczny prowadzi do pozytywizmu prawnego, lecz nie jest to
satysfakcjonujące rozwiązanie, ponieważ „odpowiedzialność prawna,
pociąganie kogoś do odpowiedzialności ex post za naruszenie przyjętych obowiązkó w zawodowych, nie wyczerpuje całego obszaru odpowiedzialności urzędnika”771. Pewnego rodzaju rozwiązaniem jest budowanie odpowiedzialności społecznej poprzez wbudowanie w daną organizację czy instytucję mechanizmó w kontroli i samodoskonalenia się,
któ re mają odpowiadać na oczekiwania społeczne. Warto zauważyć, że
„wspó łczesna koncepcja odpowiedzialności społecznej, charakterystyczna dla obszaru anglo-amerykań skiego, odchodzi w duchu pragmatyzmu od etyki preferencji i ideałó w moralnych, czy koncepcji etyki zawodowej, jako przekładu ogó lnych treści norm etycznych na konkretne
sytuacje, ku etyce opierającej się na instrumentach wymiernej, jakoś
kontrolowanej przez refleksyjność, poprawy jakości codziennego funkcjonowania administracji”772. W ten sposó b budowana etyka administracji publicznej polega na szczegó łowym określaniu norm, procedur
i sposobó w postępowania, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych773. Jest
on łatwiejszy i szybszy do wdrożenia, lecz jeśli nie odwołuje się do wartości, łatwo może przekształcić się w zbió r biurokratycznych rozporządzeń .
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Drugim sposobem – fundamentalnym z punktu widzenia etyki
chrześcijań skiej – jest połączenie wartości, wynikających z nich sposobó w postępowania oraz realizacja ich przez osoby kierujące się wysokimi standardami etycznymi. Kształtowanie postępowania w ten sposó b
ma charakter bardziej nieformalny, długofalowy, akcentuje wartości
i wysokie wymagania moralne. W tym dopatrzeć się trzeba szczegó lnej
roli chrześcijan, dla któ rych postawy obywatelskie, wierność prawu,
czy szerzej pełnienie dobrych uczynkó w, nie jest tylko wynikiem kalkulacji zyskó w/strat, lecz mającym wpływ na zbawienie pełnieniem woli
Bożej. Postępowanie chrześcijan powinno stawać się świadectwem dobrych czynó w, w ten sposó b zyskuje szczegó lną moc oddziaływania
w środowiskach, któ re lekceważą wartości, dobro wspó lne, kierując się
jedynie egoizmem i chciwością. Według Michaela Novaka „demokracja
i kapitalizm do właściwego funkcjonowania potrzebują obecności
w społeczeń stwie pewnych konkretnie określonych idei moralno-światopoglądowych. Z uwagi na dość specyﬁczne mankamenty demokratycznego kapitalizmu owe idee w dłuższej perspektywie czasu mogą
zostać utrzymane tylko w takim społeczeń stwie, któ re jest religijne
i w któ rym chrześcijań stwo jest bardzo żywotną siłą”774.
Chrześcijanie poprzez aktywność na polu społecznym powinni
stawać się wzorem dla innych. „Wykonywanie zasad, wypełnianie przykazań «pełnienie uczynkó w» jest świadectwem. Jednakże jest to bardziej świadectwo o ludziach (o uczniach!) niż o samych zasadach. Ró wnocześnie bowiem nietrudno stwierdzić, że «nie-wypełnianie» jest niejako losem najsłuszniejszych zasad i najoczywistszych norm moralności. Przykazanie miłości, zasady Dekalogu stale są naruszane, łamane,
przekraczane – mó głby ktoś powiedzieć, że są «nieefektywne». Jednakże ta «nieefektywność» nie może być podstawą negowania słuszności
tychże norm”775. Kard. Wojtyła wskazał tym samym na pewien paradoks, a mianowicie wierność zasadom prostym i oczywistym – choć
oczywiście chwalebna – nie zawiera w sobie wielkiej mocy oddziaływa774
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nia. Ta pojawia się wtedy, gdy trud wierności wymaga wewnętrznego,
a nieraz i zewnętrznego heroizmu. Stąd trudne sprawy społeczne nie są
tym, co ludziom wierzącym powinno odbierać chęć do działania, lecz
obszarami dążenia do osobistej doskonałości. „Świętość obecna w życiu
publicznym czyni je bardziej przyjaznym człowiekowi, niesie pokó j, dobro, chroni przed lękami i zagrożeniami, daje poczucie bezpieczeń stwa
i rodzinnego ciepła”776.
Wydaje się pilną potrzebą i zadaniem chrześcijan, aby tę dziedzinę przepajać wartościami personalistycznymi. Podstawowym celem
jest aﬁrmacja człowieka, poszanowanie jego godności i wynikających
z niej praw. „Każda obecność chrześcijanina w przestrzeni społecznej
jest nakierowana na służbę człowiekowi, aby mó gł spotkać Zmartwychwstałego, zostać oświecony Jego światłem i wzmocniony Jego łaską.
Stąd wychodzi i tutaj powraca misja Kościoła, któ ry używa i zawiaduje
wszystkimi środkami, narzędziami, ró żnymi naukami i doświadczeniami, któ re oferuje mu świat, aby służyć człowiekowi – «pierwszej drodze» Kościoła”777. Pytanie o system podatkowy powinno być więc
przede wszystkim pytaniem o człowieka i – szerzej – o jego odniesienie
do wspó lnoty. „Podstawowym dylematem moralnym wcale nie jest to,
czy płaci się podatek, czy nie – zdaje się mó wić Jezus – ale to, jaki jest
stan naszych osobowych i społecznych relacji, któ re wszystkim naszym
powinnościom nadają sens, wartość i obowiązującą moc”778.
Rolą świeckich jest przekształcanie świata przez społeczne zaangażowanie w środowisku, w któ rym żyją. „Pojawia się w związku
z tym pytanie: Czy nie mó wi się tutaj o jakiejś jednostronnej etyce posłuszeń stwa, któ ra wychowuje ludzi do uległości wszystkim autorytetom i do ducha niewolniczego poddań stwa? Czy nie jest to czasem moralność niewolników? Czy nie oznacza to odrzucenia wzniosłych zasad
wolności, sprawiedliwości i braterstwa? Czy wspó łczesne pań stwo demokratyczne nie potrzebuje, wprost przeciwnie, takich obywateli, któ 776
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rzy są dynamiczni, krytyczni i odpowiedzialni?”779. O ile powyżej ukazano postawę chrześcijan od strony pozytywnej, należy ró wnież rozważyć
możliwość czynnego sprzeciwu wobec nielegalnej władzy lub niesprawiedliwemu prawu przez obywatelskie nieposłuszeń stwo. W historii
niejednokrotnie bunty podatkowe przyczyniły się do zmiany władzy,
losó w pań stw, czy nawet wojen780.
Ład prawny jest jednym z elementó w konstytutywnych pań stwa. Nauka Kościoła nie uznaje absolutnego charakteru prawa, dopuszczając postawę sprzeciwu. Odwołuje się przy tym do słó w Jezusa
„oddajcie cezarowi co należy do cezara, a Bogu, co należy do Boga”, któ re rozgraniczyły sferę pań stwa od sfery religijnej, oraz świadectwo Piotra, któ ry mó wi, że „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Inspirowana Pismem Świętym nauka Kościoła stwierdza, że władzę
ograniczają nie tylko Boże przykazania, ale także naturalne prawo moralne. Papież Benedykt XVI tłumaczył w przemó wieniu przed Bundestagiem, że „W historii przepisy prawne były niemal zawsze uzasadniane religijnie: to, co między ludźmi jest słuszne, rozstrzyga się na gruncie odniesienia do Bó stwa. W przeciwień stwie do innych wielkich religii chrześcijań stwo nigdy nie narzucało pań stwu i społeczeń stwu prawa objawionego, uregulowania prawnego, wywodzonego z objawienia.
Odwoływało się natomiast do natury i rozumu jako prawdziwych źró deł prawa – odwoływało się do zgody między rozumem obiektywnym
a subiektywnym, do zgody, któ ra jednak zakłada istnienie obu dziedzin,
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L. Melina, Moralne działanie chrześcijanina, tłum. L. Balter, Poznań 2008,
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B. Kuźniacki wymienia bunt Boadicei (60 r.), Wielką Kartę Swobód (1215 r.),
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powstałych w stwó rczym Umyśle Boga”781. Ó w rozdział sprawia, że niekiedy może dojść do konfliktu między prawem Bożym a prawem stanowionym, wtedy chrześcijanin nie będzie zobowiązany do przestrzegania takiego prawa: „Jeśli jednak pań stwo nie wypełnia uczciwie/sprawiedliwie swego zadania, nie stara się o dobro i nie zwalcza zła, czyli
nie szanuje już naturalnego prawa moralnego, wó wczas traci moralną
legitymację i wó wczas też koń czy się dla chrześcijanina obowiązek okazywania mu posłuszeń stwa”782. J. ﬁnnis zwraca uwagę, że obywatele
w sensie ścisłym nie są zobowiązani do posłuszeń stwa władzy jako
władzy, lecz władzy z uwagi na realizację dobra wspó lnego. Dzięki temu
obywatele mogą – w zależności od okoliczności – na ró żne sposoby żądać od rządzących poszanowania dobra wspó lnego783. B. Hä ring przestrzega jednak przed wyciąganiem zbyt pochopnych wnioskó w stwierdzeniem, że „rząd nie traci swej prawowitości wskutek wydawania pojedynczych uciążliwych i niesłusznych praw, ani też przez osobiste
grzechy przedstawicieli władzy”784.
Sprzeciw, motywowany posłuszeń stwem prawu Bożemu, może
przyjąć dwojaką postać: sprzeciwu sumienia lub nieposłuszeń stwa obywatelskiego. Osoba korzystająca ze sprzeciwu sumienia nie kwestionuje prawa jako takiego, nawet jeśli ukazuje jego niemoralność, jej postawa ma charakter indywidualny, nie tworzy systemu oporu. Drugą formą
jest sprzeciw świadomy, jawny, któ ry tworzy grupę nieposłusznych
obywateli, ma na celu wyrażenie protestu i doprowadzenie do zmiany
prawa czy postępowania władzy785.
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Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa. Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011, „L'Osservatore Romano”, 2011, nr 10–11
(337), s. 40.
L. Melina, Moralne…, dz. cyt., s. 106.
P. Mazurkiewicz, Prawo do sprzeciwu sumienia, „Civitas. Studia z ﬁlozoﬁi
Polityki”, 2015, nr 17, s. 248.
B. Häring, Nauka ..., dz. cyt., s. 144.
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 buntownikó w, któ rzy ze względu na sumienie odmawiali posłuszeń stwa cezarom, była przez Kośció ł gloryﬁkowana, a oni uznawani za męczennikó w za wiarę. „W entuzjastycznych wprost słowach wychwala (...) odmó wienie posłuszeń stwa Minucjusz Felix: «Jak wspaniałe musi być dla Boga widowisko, kiedy chrześcijanin idzie w zapasy z boleścią, kiedy podejmuje walkę przeciwko
pogró żkom, wyrokom śmierci i męczarniom, kiedy na śmierć zbliżającą
się głośnym krokiem i na strasznego kata z pogardliwym uśmiechem
patrzy, kiedy wolność swoją naprzeciwko kró lom i książętom podnosi,
a tylko Bogu jednemu, swemu Panu ustępuje, kiedy nawet wobec
sędziego, wydającego nań wyrok, jak triumfator i zwycięzca przechodzi»”786. Ró wnież św. Augustyn wypowiadał się na temat nieposłuszeń stwa w kontekście kultu pogań skiego, dopuszczał je z dwó ch motywó w:
dla posłuszeń stwa prawu Bożemu oraz z chęci służenia pań stwu
wbrew destrukcyjnym rozporządzeniom władzy. Postawa Augustyna
wynikała między innymi z jego słynnego pytania: „Wyzute ze sprawiedliwości pań stwo, czyż nie jest bandą rozbó jniczą?”787.
Pogląd, że nieposłuszeń stwo władzy niesprawiedliwie zdobytej
lub nieprawomocnie sprawowanej nie jest przestępstwem ani grzechem, ugruntował i uzasadnił św. Tomasz z Akwinu788. Nieposłuszeń stwo w kontekście historycznym było według niego reakcją na despotyczną władzę. Dlatego uważał, że przy tworzeniu systemu politycznego należy uwzględnić mechanizmy, któ re pozwalałyby odebrać władzę
legalnie ją sprawującemu władcy, gdyby stał się tyranem 789. Gdy nie ma
prawnych możliwości zmiany władzy bunt jest dopuszczalny. Ró wnież
w dzisiejszych czasach Kośció ł jasno mó wi o obowiązku nieposłuszeń stwa wobec prawa, któ re jest sprzeczne „z wymaganiami ładu moralnego,
z podstawowymi prawami osó b i ze wskazaniami Ewangelii” (KKK 2242).
Przyjęcie postawy nieposłuszeń stwa ró wnoznaczne jest z decyzją poniesienia konsekwencji karnych. „Z prawnego punktu widzenia
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L. Halban, Społeczne..., dz. cyt., s. 111.
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A. Machowski, Teologia polityczna…, dz. cyt., s. 314.
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w żadnym kraju nie istnieje przepis zezwalający obywatelom na uchylanie się od obowiązku płacenia podatkó w czy też sankcjonujący instytucję obywatelskiego nieposłuszeń stwa z motywó w światopoglądowych.
Z etycznego punktu widzenia nie można jednak nikomu odmó wić takiego prawa”790. Istnieją dwa poglądy prawne, z któ rych jeden uznaje, że
pobudka moralna jest okolicznością łagodzącą, oraz drugi akcentujący,
że wszyscy wobec prawa są ró wni, a „jeżeli naruszenie prawa było celowe,
a kara z góry przewidziana przez sprawcę (jako część składowa scenariusza
jego działania protestacyjnego), istnieje wiele racji, aby zwiększyć wymiar kary po to, aby kara była skuteczna”791.
W kontekście systemu podatkowego należy zastanowić się, jakie muszą być spełnione warunki, aby obywatelskie nieposłuszeń stwo
było usprawiedliwione. Tradycyjna myśl teologiczna, osadzona w myśli
Tomaszowej, mó wi, że podatki nałożone przez nielegalną władzę oraz
podatki niesprawiedliwe nie obowiązują w sumieniu. O ile w dzisiejszych czasach kwestia legalności władzy nie budzi większych kontrowersji, to kryterium „niesprawiedliwości” napotyka na poważne bariery interpretacyjne. W wymiarze działań podejmowanych przez daną
osobę rozstrzyga o tym jej sumienie. „Znacznie bardziej skomplikowana
od moralności indywidualnej jest etyczna ocena polityki podatkowej,
czyli całego systemu występującego w danym pań stwie”792. Dlatego
w wymiarze społecznym, czyli dopuszczalności zorganizowanego i publicznego nieposłuszeń stwa, należałoby zwró cić uwagę na kilka istotnych aspektó w.
Pierwszym warunkiem możliwości podjęcia obywatelskiego
nieposłuszeń stwa powinno być wyczerpanie innych, w pełni legalnych
sposobó w działania. W systemach demokratycznych warunek ten bardzo rzadko jest spełniony. Niemniej można sobie wyobrazić sytuacje, że
władza podejmuje pewne działania, któ re dla niektó rych osó b są skrajnie niekorzystne. W tym przypadku konieczność czekania kilku lat na
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kolejne demokratyczne rozstrzygnięcia mogłoby usprawiedliwiać konieczność szybszego rozwiązania problemu. Tym samym nieposłuszeń stwo obywatelskie należałoby potraktować jako formę obrony koniecznej.
W dzisiejszych czasach pluralizmu i poważnych napięć między
stronami politycznego konfliktu nieposłuszeń stwo obywatelskie jest
„politycznie problematycznym środkiem opozycji, któ ry zagraża wewnętrznemu pokojowi i może być niebezpieczny właśnie dla mniejszości,
ponieważ każdy, kto tego rodzaju wyjątkowego prawa żąda dla siebie,
musi je także przyznać innym ugrupowaniom” 793. W tym kontekście
istotnym kryterium, choć w praktyce w znacznym stopniu niemierzalnym, jest kwestia sprawiedliwości. O ile w relacji do pań stwa podatnicy
zawsze będą twierdzić, że podatki są za duże, istotne byłoby zdeﬁniowanie sprawiedliwości poziomej, czyli dotyczącej innych osó b znajdujących się w podobnej sytuacji. Czy podjęte działanie nie wynika z chęci
ochrony uprzywilejowanej pozycji jednej grupy społecznej czy zawodowej wobec innych grup, czy nie doprowadzi do wzrostu przywilejów?
„Cel obywatelskiego nieposłuszeń stwa nie ma charakteru prywatnego. Decydując się na łamanie prawa, obywatele kierują się troską
o dobro publiczne. Przyświeca im cel publiczny, a nie chęć osiągnięcia
prywatnej korzyści. Obywatelskie nieposłuszeń stwo nie jest elementem
ścierania się grup interesó w (o czym często się zapomina), ale działaniem w imię i na rzecz całej wspólnoty politycznej (nawet jeśli chodzi
o obronę konkretnej mniejszości)”794. Dzieje się tak wtedy, gdy dane roszczenie mocno jest osadzone na uniwersalnych zasadach i jego słuszność jest powszechnie akceptowana.
Należy odpowiedzieć na pytanie, czy w wyniku podjętego działania nastąpi rzeczywista poprawa sytuacji podatkowej, czy też przeciwnie – przyczyni się ona do zaostrzenia sytuacji społecznej. W tradycji katolickiej aspekt ten był niezmiernie istotny, nieposłuszeń stwo obywatelskie dopuszczano jako środek odnowienia ładu podstawowego,
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Bożej sprawiedliwości i przywró cenie władzy ziemskiej jej właściwego
wymiaru moralnego. W podejmowaniu działań politycznych trzeba zachować daleko idącą ostrożność, uwzględniać, jakie skutki one wywołają. Na konsekwencje podejmowanych działań zwracał uwagę św. Tomasz. Może być bowiem tak, że pró bując zwyciężyć jakieś zło, doprowadzamy do jeszcze gorszych skutkó w. Choć jego słowa „Gdyby zaś tyrania nie była przesadna, korzystniej jest znosić do czasu łagodną tyranię,
niż działając przeciwko tyranii ściągać wiele niebezpieczeń stw cięższych
od niej samej”, nie były powszechnie akceptowane, przebieg wywoływanych pod sztandarami szczytnych idei rewolucji, nawet w XXI wieku
przyznaje mu rację 795. Okazuje się, że obalenie tyrana rzadko kiedy
prowadzi do likwidacji tyranii, zamiast oczekiwanego ładu efektem
jest wojna domowa. Celem nieposłuszeń stwa obywatelskiego jest zatem, ujmując to słowami H. Arendt, „konieczne i pożądane zmiany lub
konieczne i pożądane zachowanie lub przywró cenie status quo”796.
Można powiedzieć, że o ile obywatelskie nieposłuszeń stwo dość łatwo
uzasadnić teoretycznie, wielce skomplikowaną jest decyzja dotycząca
doboru środkó w, tak by były one adekwatne do sytuacji i skuteczne
w osiągnięciu celu.
Zasadniczą trudnością jest określenie, kto mó głby orzec o zaistnieniu przesłanek uprawniających do zainicjowania obywatelskiego
nieposłuszeń stwa. Stwierdzenie ich wystąpienia nie powinno odbywać
się w sposó b subiektywny, lecz jako że dotyczy rzeczywistości społecznej, powinno być „orzeczone” w sposó b społeczny, na podstawie publicznego autorytetu. Św. Tomasz zauważał, że „gdyby opierając się na
prywatnym przeświadczeniu, wolno było [zabijać złych władcó w], społeczności więcej groziłaby utrata dobrego kró la, niż zyskałaby na usunięciu tyrana”797. Przykładem publicznego napiętnowania tyrań skiej
władzy są dzieje XX-wiecznych totalitaryzmó w, gdy Kośció ł w łączności
ze świeckimi występował przeciw dyktatorom.
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Nieposłuszeń stwo obywatelskie jest więc działaniem jawnym,
a osoby je podejmujące liczą się z możliwością poniesienia kary. Co więcej, ten publiczny charakter działania jest zazwyczaj warunkiem jego
skuteczności, ponieważ pozwala skierować wzrok społeczności na dany
problem. Uzewnętrznienie działań poddaje je pod społeczną ocenę,
„otwartość (jawność) pozwala wyrazić szczerość intencji poszukiwania
porozumienia, pozwala na pewien element wzajemnego zaufania, bez
któ rego otwarty dialog trudno sobie wyobrazić”798. Wymó g jawności
nie ma charakteru absolutnego, ponieważ w pewnych okolicznościach
reakcje rządzących czy części społeczeń stwa mogą być tak gwałtowne,
że zachowanie pełnej jawności protestu oznaczałoby działanie wręcz
samobó jcze799.
Za wspó łczesną odmianę nieposłuszeń stwa obywatelskiego
można uznać zjawisko whistleblowingu deﬁniowane w etyce biznesu
jako ujawnianie informacji (bardzo często poufnych) o działaniach nielegalnych, nieetycznych, łamiących prawa człowieka. Dokonują tego
pracownicy w obliczu niemożliwości poradzenia sobie z problemem
wewnątrz ﬁrmy, aby pomogły w tym zewnętrzne instytucje czy organizacje mające potencjał i możliwość naprawienia szkody. Dylematy
etyczne są wtedy podobne jak w przypadku klasycznej formy obywatelskiego nieposłuszeń stwa. Co ciekawe, geneza tego zjawiska związana
jest z funkcjonowaniem systemu podatkowego w średniowiecznej Anglii, gdy w celu lepszego egzekwowania prawa w zakresie podatkó w
i malwersacji ﬁnansowych wprowadzono prawo qui tam, dające każdemu obywatelowi możliwość wytoczenia sprawy sądowej w imieniu kró la i swoim własnym. „Termin qui tam jest skró tem łaciń skiej frazy: qui
tam pro domine rege, quam pro sic ipso in hoc parte sequitur – «ten,
któ ry w imieniu kró la, jak i swoim, oskarża w tej sprawie». Był to wyraz pragmatycznego radzenia sobie z problemem, wobec zbyt słabych
narzędzi oﬁcjalnego sprawowania władzy przez kró la. Był to ró wnież
początek zaangażowania społecznego w ramach pań stwa monarchi-
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stycznego, dający poczucie nieuchronności kary jako konsekwencji popełnionego przestępstwa”800.
Niezadowolenie z kształtu systemu podatkowego jest więc dla
chrześcijanina pytaniem o sposoby jego zaangażowania w świecie. Ż adne społeczeń stwo nigdy nie będzie doskonałe, a o wielu można wprost
powiedzieć, że są chore. W każdym drzemią jednak uśpione siły umożliwiające wewnętrzną odnowę. „Te siły to aktywni przywó dcy, kreatorzy
nowych form życia zbiorowego, to liderzy społeczni, przedsiębiorcy,
związkowcy, politycy. Choć są tylko jednostkami, mają zdolność zainspirowania większych zbiorowości, ich siłą jest to, że fascynują i przyciągają, zaspokajają naturalne dla większości ludzi pragnienie przywó dcy i autorytetu”801. Na tym polega siła świadectwa człowieka zainspirowanego wiarą w Jezusa Chrystusa. W Jego Imię chrześcijanin podejmuje trud budowania już tu na ziemi Bożego Kró lestwa. Być może trzeba
powiedzieć otwarcie, że czas malkontenctwa się skoń czył, trwa czas zaangażowania. Jeśli w dzisiejszych czasach przemian ludzie wierzący nie
zaproponują światu przez swoje świadectwo modelu troski o dobro
wspó lne, ostateczny triumf odniesie indywidualizm i jego propozycja
„walki o swoje”. Dlatego należy przypominać aktualne słowa Pawła VI:
„Niechaj każdy zada sobie pytanie: co dotąd uczynił i co jeszcze winien
zrobić. Nie wystarczy bowiem przypominać ludziom ogó lne zasady, potwierdzać intencje, potępiać krzyczące niesprawiedliwości, wygłaszać
śmiałe sądy prorocze: to wszystko będzie bez wartości, jeśli nie będzie
temu towarzyszyć pełniejsze poczucie własnego obowiązku i konkretna
działalność” (OA 48)802.
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4. Miejsce spowiedzi i kierownictwa duchowego
w kształtowaniu moralności podatkowej
Pragnienie budowania w świecie Kró lestwa Bożego, podkreślanej przez Jana Pawła II „cywilizacji miłości” czy struktur społecznych
bardziej odpowiadających wymogom sprawiedliwości i solidarności
prowadzi do ﬁnalnej konstatacji, że według logiki chrześcijań skiej każ da zmiana ma swe źró dło w sercu człowieka wierzącego. „W dzisiejszych czasach podkreślenie tego osobowego i osobistego charakteru
nawró cenia nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ obecnie zbyt
jednostronnie zwraca się uwagę na potrzebę przemian w dziedzinie
struktur społecznych, mających w konsekwencji prowadzić do oczekiwanej
przemiany i «ulepszenia» człowieka. Tego typu przekonania nie tylko
zostały już zweryﬁkowane negatywnie, ale przede wszystkim wprowadzają
zafałszowania do Ewangelii i do życia chrześcijań skiego, ponieważ kwestionują jej pierwotną opcję, któ ra ma charakter osobowy i wewnętrzny”803.
Osobiste doświadczenie człowieka każe stwierdzić, że całkowite przeobrażenie serca nie jest aktem jednorazowym, choć decyzja o takim charakterze może zainicjować stały proces przemiany. „Korzenie
grzechu docierają bowiem do samej głębi naszej istoty, dlatego nawró cenie musi trwać nieprzerwanie przez całe życie. Walka z egoizmem
i ciemnościami duszy jest bardzo trudna”804. Nawró cenie ma w sobie
moc uzdrawiającą, pojednanie z Chrystusem i Kościołem umożliwia
wprowadzenia pokoju we własnym wnętrzu. Wezwanie do nawró cenia
niesie olbrzymi potencjał radości, któ ry uwalnia z zakradającego się do
serca chrześcijanina defetyzmu, że walka z niesprawiedliwymi strukturami społecznymi nie ma najmniejszego sensu, z gó ry skazana jest na
przegraną. Świadomość chrześcijanina, że przez walkę z własnymi
grzechami przemienia siebie, dzięki codziennemu dążeniu do świętości
umacnia swoją relację z Bogiem, a niejako „przy okazji” zmienia otaczający świat, pozwala na nowo podejmować aktywność dopasowaną do
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J. Królikowski, Znaczenie polityczne Ewangelii inspiracją dla politycznego
zaangażowania teologii, „Studia Teologiczne i Humanistyczne”, 2011, nr 1, s. 25.
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 możliwości. Dla wierzącego miejscem przemiany jest sakrament pokuty i pojednania, przywracający na nowo stan łaski uświęcającej. „Nie zdołamy zmienić świata, jeśli najpierw nie przemienimy własnego serca. Podejmując działania w świecie, możemy po prostu uciekać przed prawdziwymi wyzwaniami, jakie stawia nam Bó g. Pamiętajmy zatem, że największą troską Jezusa było zawsze ludzkie serce”805.
Odejście od praktykowanej w pierwszych wiekach pokuty publicznej do spowiedzi indywidualnej (VI-VII w.) spowodowała dwie
istotne zmiany, ważne także dla rozważań dotyczących moralności podatkowej. „Nowa forma sprawowania pokuty tak bardzo zindywidualizowała praktykę Kościoła, że ze świadomości teologicznej Kościoła wyparta została prawda o wymiarze społecznym grzechu”806. Dziś można
stwierdzić, że w powszechnym przekonaniu nadużycia przeciwne obowiązkowi podatkowemu nie są postrzegane jako ciężkie przewinienia
wobec całej społeczności. Z drugiej strony indywidualna praktyka spowiedzi stała się ważnym środkiem oddziaływania duszpasterskiego. Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem uzdrowienia o głębokim sensie teologicznym, czyli podkreślana jest jego moc zbawcza, odzyskanie pełnej więzi z Bogiem i Kościołem. Obecnie „docenia się wartość tego sakramentu nie tylko w sferze życia religijnego, lecz także
w wymiarze psychologicznym i społecznym”807.
W teologii posoborowej zaakcentowano na nowo społeczny
wymiar sakramentu pokuty korespondujący z wypracowaną przez sobó r eklezjologią wspó lnot. Sam Kośció ł rozumiany jest jako sakrament
zbawienia i pojednania między Bogiem a człowiekiem oraz pojednania
w wymiarze całej ludzkości. Wezwanie chrześcijanina do trwania
w nadprzyrodzonej relacji z Chrystusem jest zarazem wezwaniem do
uobecniania w konkretnej historii misterium Chrystusa i misterium Kościoła, jako powszechnego sakramentu zbawienia. „Uświęcenie chrześcijanina dokonuje się przez trwanie w związku z Chrystusem i kształtowanie własnego życia na wzó r życia Jezusa, to oznacza jednocześnie,
805
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Tamże, s. 43.
M. Szymański, Odkrywanie..., dz. cyt., s. 284.
Tamże, s. 289.
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że powołanie chrześcijanina do świętości i realizowania ewangelizacyjnej misji w świecie”808.
Wspó łcześnie mó wi się o kryzysie sakramentu pokuty, szczegó lnie w niektó rych krajach Zachodu, gdzie indywidualna spowiedź
praktykowana jest coraz rzadziej. Wśró d wielu przyczyn tego stanu wymienić trzeba utratę świadomości grzechu, ważną ró wnież dla rozważań dotyczących moralności podatkowej. W najgłębszym wymiarze
przyczyną utraty poczucia grzechu jest postmodernizm. Gdy to człowiek sam ma decydować, co jest dobre, a co złe, zewnętrzne normy
przestają być czymś istotnym, a nawet stają się zagrożeniem dla tak rozumianej wolności. Stąd już tylko mały krok do utylitaryzmu, bo człowiek jednak musi posiadać jakiś etyczny punkt odniesienia. Miarą dobra i zła staje się własna korzyść, wszystko inne staje się nieistotne.
Można mó wić o zafałszowaniu prawdy, obraz dobra i zła zaciemniany
jest ponadto przez ﬁnansowe korzyści.
Wielu ludziom zło kojarzy się niemal wyłącznie ze stanem dyskomfortu psychicznego, któ ry pojawia się w relacjach międzyludzkich,
gdy pewnym sytuacjom towarzyszą negatywne emocje jak złość, gniew
czy nienawiść 809. Następuje „psychologizacja” grzechu – jego wielkość
oceniana jest skalą wewnętrznych doznań . Grzechy na płaszczyźnie
społecznej, któ re wiążą się nawet z bardzo poważnym nieładem czy
niesprawiedliwością, nie wywołują tak silnych emocji, są więc bagatelizowane. Podatnik nie jest w stanie dostrzec następstw zmniejszenia kwoty
należności podatkowej, często myśli, że gdy nie ma widocznego negatywnego skutku, nie ma też grzechu. Jeszcze trudniej uświadomić sobie, w jaki
sposó b ominięcie podatku mogłoby być obrazą dla miłości samego Boga.
Kolejnym zjawiskiem zmniejszającym poczucie grzechu jest
oparcie oceny swojego postępowania na zachowaniu innych ludzi.
Wpływ społeczeń stwa, istniejący we wszystkich kulturach i środowiskach, w dziedzinie podatkó w czy szerzej etyki gospodarczej, przybiera
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C. Rychlicki, Teologia posługiwania, „Communio. Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny”, 2012, nr 2, s. 136–137.
Por. W. Stinissen, Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 2010, s. 16.
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często charakter negatywny. Konsekwencją jest ocena własnego postępowania nie w świetle określonej normy – w tym przypadku zdeﬁniowanej w nauczaniu Kościoła – lecz przez pryzmat funkcjonujących
w danej chwili wykrzywionych norm społecznych, któ re dopuszczają
nadużycia podatkowe jako przejaw sprytu. Dziś bardzo często dobro
wspó lne jest deprecjonowane, traktowane z pogardą jako socjalistyczny
relikt, a gdy mó wi o nim Kośció ł – jako bajka dla naiwnych. „To zawłaszczanie bez skrupułó w wspó lnej własności ma związek z głębokim poczuciem skrzywdzenia, któ re mocno zagnieździło się w polskiej psychice. Skrzywdzeni przez historię i silniejszych sąsiadó w, wykorzystywani
także przez własnych rodakó w czujemy prawo do rekompensaty, wynagrodzenia i powetowania sobie tych wszystkich szans, któ re zostały nam
odebrane”810. Tym samym zyskujemy wygodne alibi dla oszustw i kradzieży.
Utrata świadomości grzechu, niedostrzeganie grzechó w społecznych i ich skutkó w dla wspó lnoty, odejście od normy obiektywnej
na rzecz oceny bazującej na emocjach oraz standardach społecznych
powoduje „oderwanie grzechu od grzesznika”. Grzech przestaje być traktowany jako osobiste przewinienie, uważany jest jako coś zewnętrznego
wobec osoby. Tym samym „spowiedź staje się czymś powierzchownym
i wyizolowanym względem penitenta, czasami będąc czynnością wykonywaną mechanicznie, pozbawioną głębi osobistego nawró cenia i osobistego doświadczenia. W takiej sytuacji nie dziwi wypowiadana przez
wielu skarga, że po spowiedzi nie dostrzegają u siebie żadnej zmiany”811.
Powszechność występowania zjawiska uchylania się od opodatkowania każe stwierdzić, że w znacznym stopniu dotyczy ono także katolikó w. Ostatecznie w praktyce sakramentu pokuty wyznania grzechó w dotyczące sfery podatkowej zdarzają się incydentalnie, nieco częściej w środowiskach formacji społecznej. Wśró d osó b wierzących moż na wyró żnić cztery zasadnicze postawy wobec moralnej powinności
płacenia podatkó w.
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A. Sarnacki, Społeczny wymiar grzechu i spowiedzi, w: Sztuka spowiadania…, dz. cyt., s. 198.
V. Tirimanna, Grzeszne mówienie o grzechu. W poszukiwaniu źródeł utraty
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1. Akceptacja powinności moralnej oraz jej wewnętrzna
interioryzacja
Osoby świadomie akceptujące porządek społeczny oraz odnoszące się do niego nauczanie Kościoła mają świadomość, że niezapłacenie obowiązujących w prawie danin jest grzechem. Starają się uczciwie
płacić podatki, nieraz z wielkim bó lem i rozgoryczeniem wewnętrznym
na rządzących (tzw. „płać i płacz”). Nieliczne grono osó b – przy czym
jest to ocena subiektywna – zazwyczaj pełnych pasji i energii do działania traktuje obciążenia podatkowe jako koszt, któ ry trzeba ponieść. Ich
mentalność jest zbliżona do amerykań skiej, któ ra wyraża się w życzeniu „obyś płacił jak największe podatki” (duże podatki są wskaźnikiem
osiągania dużych dochodó w).
W przypadku przekroczenia przepisó w podatkowych osoby te
odczuwają wyrzuty sumienia niebędące jedynie strachem przed potencjalną kontrolą i karą, lecz wykroczeniem przeciwko uczciwości. Czują
wobec siebie gniew i rozgoryczenie, że uległy okazji czy namowom ze
strony innych, tym samym rezygnując z osobistej prawości nieraz budowanej przez lata. W sakramencie pokuty osoby te żałują popełnionego
czynu, ze strony spowiednika powinny otrzymać dar Bożego przebaczenia, ale także słowa otuchy i pewnego rodzaju pochwały, że tak poważnie
traktują obowiązki społeczne i w tym wymiarze pielęgnują swoje sumienie.
Sporadycznie mogą pojawić się osoby o sumieniu skrupulatnym, dla któ rych stosunkowo niewielkie przewinienie będzie urastało
do wielkiego problemu. Niekiedy osoby takie będą miały tendencję do
oskarżania się w sytuacjach, gdy głó wny ciężar winy moralnej będzie
spoczywał na kimś innym. Warto przypomnieć, że „W wymiarze eksperymentalnym mądrości ziemskiej każdy popełniony błąd niesie ze sobą
nowe doświadczenie i staje się dla człowieka nauczką. W konsekwencji
oznacza to, że na drodze do świętości akcydentalnej eksperymenty
«nieudane» są tak samo ważną częścią tego procesu, jak doświadczenia,
któ re się powiodły”812. Jest to szczegó lnie ważne w przedsiębiorczości,
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aby ró żnorodność przeżywanych sytuacji była traktowana jako źró dło
doświadczenia, umożliwiające unikania w przyszłości podobnych błędó w.
2. Akceptacja powinności moralnej oraz subiektywne
przekonanie o niemożności jej realizacji
Penitent ma świadomość, co Kośció ł naucza na temat powinności płacenia podatkó w, a w przypadku przekroczenia normy moralnej
ma poczucie grzechu oraz pragnienie poprawy. Zarazem przeżywa
wewnętrzny dramat, ponieważ jest przekonany, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia: na przykład jeśli zapłaci wszystkie należne daniny,
ﬁrma upadnie, a pracownicy stracą źró dło utrzymania. Wielu przedsiębiorcó w staje przed dylematem, czy mogą pó jść na moralne kompromisy, aby zachować konkurencyjność swoich produktó w i usług?
Respektować prawo – w ich mniemaniu niesprawiedliwe, a nieraz nawet absurdalne – czy też kierować się własnym, nie do koń ca jasnym
sumieniem?
Dla spowiednika są to zazwyczaj najtrudniejsze przypadki,
w któ rych wyczuwa dobrą wolę penitenta, zarazem jego bezradność
wobec istniejących problemó w, z drugiej nie może pochwalać tylko dobrych intencji, nie biorąc pod uwagę całej natury grzechu. Musi uświadamiać penitentowi, że cel nie uświęca środkó w i nawet najbardziej
szczytne dążenia nie tłumaczą stosowania z natury złych zachowań .
Podstawowym warunkiem pomocy jest spojrzenie w prawdzie i rzetelna ocena sytuacji. Grzech niezapłacenia podatku przeważnie idzie
w parze z grzechem kłamstwa. O ile uszczuplenie dochodó w pań stwa
jest raczej abstrakcyjną winą moralną i nie wywołuje większych emocji,
to kłamstwo, składanie fałszywych oświadczeń , świadome podpisywanie w dokumentach nieprawdziwych danych wielokrotnie powoduje
znacznie większy dyskomfort psychiczny i wyrzuty sumienia.
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A. Zaproponowanie pomocy w znalezieniu rozwiązania, zachęta do stanięcia w prawdzie („widzieć”813)
Poczucie bezradności w tej sytuacji dotyczy zaró wno penitenta,
któ ry oczekuje pomocy, oraz spowiednika, któ ry ma ograniczoną wiedzę dotyczącą danego zagadnienia. Dlatego pierwszym krokiem będzie
dobre rozpoznanie i zrozumienie sytuacji. Spełnia to istotną potrzebę
penitenta bycia zrozumianym814. Wbrew pozorom dla wielu księży nie
będzie to czymś oczywistym, ponieważ będzie obejmowało coś więcej
niż tylko wyliczenie grzechó w. Z punktu widzenia spowiednika „niby
dobrze, ale jak może w pełni zrozumieć i jak może ocenić grzech, jeśli
nie pozna tego, co się wó wczas naprawdę w samym grzeszniku, jak
i wokó ł niego działo?”815. W przypadku ograniczeń zewnętrznych należałoby zaproponować rozmowę poza spowiedzią. Spowiednik powinien jednak pamiętać, że spowiedź – obok całego wymiaru Bożej łaski –
jest dla penitenta także poważnym doświadczeniem psychicznym i niekiedy samo wysłuchanie go będzie formą pomocy, gdy swoim ciężarem
będzie mó gł podzielić się z osobą godną zaufania.
B. Kwestia odpowiedzialności („oceniać”), wolność działania
Przyczyną poczucia bezradności przez penitenta jest także wielopłaszczyznowa kwestia odpowiedzialności. Osoba ma poczucie, że nie
wszystko od niej zależy, ponieważ związana jest przepisami, strukturą
hierarchiczną w ﬁrmie czy też relacjami z innymi. Klasycznym przykładem jest polecenie służbowe przełożonego nakazujące zachowanie nieuczciwe, np. szefa względem księgowej. Osoby znajdujące się w takim
położeniu szczegó lnie mocno ją przeżywają, ponieważ mają świadomość grzechu, nieraz odpowiedzialności cywilnej, czują strach przed
przełożonym oraz przed możliwością utraty pracy i pozostania bez
środkó w do życia w przypadku pró by przeciwstawienia się. Tak więc
813
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drugim krokiem ze strony spowiednika będzie umożliwienie właściwej
oceny osobistej winy moralnej przy uwzględnieniu okoliczności, któ re
mają wpływ na zmniejszenie tej odpowiedzialności.
Ocena moralna konkretnego czynu będzie zależała od stopnia
wolności działającej osoby. „Wolna decyzja dotycząca czynu oznacza, że
podmiot może go spełnić, albo nie spełnić. Przedsiębiorca, pracownik,
lekarz może «x», czyli nie musi «x». Nie jest ani automatem, ani zdeterminowanym, bezwolnym funkcjonariuszem danej instytucji”816.
W praktyce ó w przymus jest zawsze oceniany w sumieniu, w sposó b
subiektywny. Penitent powinien dobrze zrozumieć, że ponosi odpowiedzialność tylko za to, co jest jego działaniem, nie ponosi bezpośredniej
odpowiedzialności za postępowanie innych osó b, któ re ró wnież mają
wolną wolę i w swoim sumieniu podejmują decyzje o moralnym lub
niemoralnym postępowaniu. Wbrew pozorom zdanie to, choć oczywiste
dla księdza-teologa, dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w gęstej sieci zależności nie musi wcale prowadzić do jasnych odpowiedzi.
Przykładem tego jest odpowiedzialność szefa za niemoralne działania
pracownikó w, oraz w drugą stronę – odpowiedzialność pracownikó w
działających na mocy polecenia służbowego. W tym kontekście warto
zachęcić przedsiębiorcó w i pracodawcó w, aby w swoim sumieniu przyjrzeli się sytuacjom, w któ rych ułatwiali czy wręcz wymagali działań
niemoralnych od innych osób. Tradycyjnie nazywa się to grzechem cudzym.
Wydaje się, że w ocenie systemu podatkowego niejednokrotnie
adekwatnym określeniem byłyby „struktury grzechu”. Deﬁnicji tej użył
Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis na określenie „sumy
czynnikó w negatywnych, któ rych działanie zmierza w kierunku przeciwnym niż prawdziwe poczucie powszechnego dobra wspólnego” (SRS 30).
Powstaje wtedy takie środowisko, któ re uzależnia od siebie postępowanie innych ludzi, wciągając ich i rozszerzając zło. „Warto o tym pamiętać, że nieuczciwość ma charakter zakaźny: łatwo rozszerza się na ludzi
słabych duchowo, gdy tylko spotkają się ze złym przykładem i bezkar816
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nością. Jeśli takich ludzi jest więcej, może dojść do społecznej plagi nieuczciwości. Ostatecznie szkodzi ona wszystkim, mimo doraźnej albo pozornej korzyści osó b bez sumienia”817. Adhortacja apostolska Reconciliatio
et paenitentia nie pozostawia złudzeń , że tzw. grzech społeczny jest „owocem, nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechó w osobistych” (nr 15).
Spowiednik powinien jasno stwierdzić, że to nie „struktury”
grzeszą, lecz konkretni ludzie, któ rzy własnym postępowaniem je tworzą i umacniają818. Na płaszczyźnie podatkowej coś takiego ma miejsce,
gdy w danej branży powszechne jest działanie w szarej streﬁe. Każdy,
kto w takiej sytuacji chciałby działać w pełni legalnie, musiałby się
liczyć z utratą konkurencyjności819. Szereg dylemató w wynika z niedoskonałości prawa, czy – częściej – z powodu jego niewielkiej skuteczności, niekiedy sama władza wymusza działania nieetyczne 820. Powodem
powstawania ich jest egoizm, kró tkowzroczność, nieroztropne decyzje
gospodarcze, błędne rachuby polityczne (SRS 36), czy też najbardziej
pospolita chciwość. Dlatego zazwyczaj w celu wyeliminowania „struktur grzechu” potrzebne jest działanie odgó rne.
C. Wezwanie do przemiany („działać”)
Penitent przystępując do spowiedzi wyraża wolę poprawy, czyli
odwró cenia się od grzechu. Mądre towarzyszenie spowiednika powinno go doprowadzić do postanowień , któ re wyrażą autentyczną przemianę serca, zarazem będą możliwe do wykonania, czyli dostosowane
do realió w. Należy przede wszystkim przestrzec kapłanó w przed bezmyślnym szafowaniem prostymi rozwiązaniami (np. rady typu „zwolnij
się z pracy, poszukaj lepszej”), któ rych penitent nie jest w stanie wykonać. Z drugiej strony spowiednik nie może akceptować zła i jasno powi817
818
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S. Witek, Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988, s. 185.
Por. V. Tirimanna, Grzeszne…, dz. cyt., s. 187.
Używany samochód z oryginalnym licznikiem zawsze będzie tańszy niż ten
sam ze zmniejszonym przebiegiem, remont mieszkania z VAT będzie znacznie droższy niż ten „bez faktury”.
Przetargi rozstrzygane jedynie wg kryterium najniższej ceny preferowały
przez długie lata tych, którzy zatrudniali pracowników na umowy „śmieciowe”.
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nien wskazywać penitentowi, że priorytetem jest jego relacja z Bogiem i są
granice, któ rych przekraczać nie można. W niektó rych sytuacjach potrzeba
zastosować zdanie „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” (Łk 16,13)
w sposó b dosłowny i bardzo radykalny.
Jak zatem powinien postąpić przedsiębiorca, któ ry działa w obszarze „zepsutym”, w któ rym nagromadzenie zjawisk negatywnych ze
strony ró żnych uczestnikó w jest znaczne? Czy powinien zachować się
pryncypialnie, wycofać się z biznesu przez likwidację ﬁrmy i zwolnienie
ludzi, czy jednak stosując owe negatywne praktyki, starać się choć
w minimalnym stopniu wpłynąć na poprawę sytuacji? Rozwiązanie powinno składać się z trzech istotnych elementó w:
– W ujęciu negatywnym priorytetem jest świadomość, że nie
można brnąć dalej w zło, zalecenie to można nazwać: „ani kroku
wstecz”. Wejście w kolejne obszary nieuczciwości sprawiłoby, że człowiek stawałby się coraz mocniej uwikłany, tym samym droga uwolnienia jeszcze bardziej się komplikuje. Potrzeba jasnego zdeﬁniowania zachowań nieakceptowalnych. Zazwyczaj penitent wyczuwa, że są
w branży takie praktyki, któ rych on stosować nie może. Jest to o tyle
ważne, że nieraz pośró d wielu okazji do grzechu granica tolerancji
może się niezauważalnie przesuwać. W skrajnych wypadkach może
prowadzić to do wniosku, że granica została już tak poważnie przekroczona, że jedynym rozwiązaniem będzie rezygnacja z działalności. Niekiedy przedsiębiorca nosi w sobie przekonanie i pewną intuicję, że dotychczasowy projekt (przynajmniej na płaszczyźnie moralnej) nie powió dł się, a zebrane doświadczenia pozwoliłyby w inny sposó b zbudować nową ﬁrmę. Barierą w podjęciu decyzji są istniejące zobowiązania
oraz szereg czynnikó w psychologicznych, ze strachem na czele.
– Drugim krokiem, od strony pozytywnej, byłoby określenie, jakie zmiany na lepsze przedsiębiorca może wprowadzić w swojej ﬁrmie
(ten krok w sposó b najbardziej adekwatny wyraża postanowienie poprawy). Katolik prowadzący ﬁrmę w bardzo niesprzyjających okolicznościach moralnych powinien dążyć do tego, aby jego ﬁrma była tą najbardziej moralną, aby dawała świadectwo. Takie podejście będzie praktyczną realizacją powołania lidera biznesu, któ ry swoją postawą staje
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się „solą ziemi” i „światłem świata” (por. Mt 5,13–14). Wnikliwe spojrzenie zazwyczaj pozwala na wskazanie najpilniejszych kierunkó w. Zapewne nie uda się wyeliminować wszystkich negatywnych zjawisk,
zwłaszcza tych, któ re są powodowane czynnikami zewnętrznymi. Ważne jest, aby penitent miał przed sobą jasną perspektywę rozwoju dobra,
świadomość, że choć w pewnym stopniu może mieć udział w promocji
dobrych praktyk w swojej branży. W większości sytuacji warto zwró cić
uwagę na pierwszeń stwo kwestii pracowniczych (bezpieczeń stwo, warunki pracy, legalność i kwestie umó w, zakresy obowiązkó w, sprawiedliwość wynagrodzeń , premiowanie osiągnięć i systemy motywacyjne),
ponieważ podniesienie poziomu moralności zespołu będzie procentować także w relacjach ﬁrmy z innymi podmiotami.
Chęć zerwania z grzechem i wysiłek włożony w przemianę niekoniecznie przyniosą natychmiastowe efekty. „Duch Święty cierpliwie
kształtuje nowy styl życia i powoli uzdalnia do życia coraz bliższego
Ewangelii”821. Przywołując zasadę stopniowości oraz odwołując się do
roztropności, spowiednik powinien zachęcić do wprowadzania zmian
w sposó b przemyślany. Z jednej strony powinien podnosić na duchu, że
zmiana jest możliwa, prosić o nakreślenie konkretnego planu, z drugiej
musi przestrzegać przed zmianami zbyt gwałtownymi, któ re mogłyby
być niezrozumiałe i odrzucone przez wspó łpracownikó w. W zarządzaniu przez wartości ważne jest uczestnictwo całego zespołu, podejmowanie decyzji w duchu partycypacji.
– Trzecim elementem będzie stałe podnoszenie swoich kompetencji i dążenie do rozwoju ﬁrmy. Rozwiązanie to z pozoru niezwiązane
z systemem podatkowym. W praktyce związek ten jest bardzo istotny:
przedsiębiorca, któ ry jest profesjonalistą, umiejętnie rozwija ﬁrmę, nie
ma powodó w, żeby w nieuczciwy sposó b oszczędzać na podatkach.
Efektywne działanie ﬁrmy daje mu takie przychody, że daniny publiczne, choć uciążliwe i denerwujące, nie paraliżują jego działalności. Odwrotnie jest wtedy, gdy rozwó j przedsiębiorstwa jest niedostateczny.
Wtedy każde własne niepowodzenie można usprawiedliwić ogó lnie pa821

K. Knotz, Zasady spowiedzi małżonków według „Vademecum dla spowiedników”, w: Sztuka spowiadania…, dz. cyt., s. 410.
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nującymi warunkami, łatwiej winą obarczyć „system” niż krytycznie
spojrzeć na swoje predyspozycje do prowadzenia ﬁrmy i niedobory
w kompetencjach. Nie wystarczy, żeby przedsiębiorca był człowiekiem
uczciwym i z zasadami, musi być w pierwszym rzędzie profesjonalistą.
3. Znajomość powinności moralnej, bez wewnętrznej
interioryzacji
Penitent w swoim sumieniu nie uznaje obowiązku podatkowego jako powinności moralnej. Osoby te zazwyczaj nie spowiadają się
z wykroczeń dotyczących tej materii, ponieważ takie postępowanie jest
czymś zbyt błahym, żeby uznawać je za grzech. Nie zauważają szkodliwości swojego czynu, uznając go za coś normalnego, ponieważ „wszyscy tak robią”. „Wygląda na to, że Polacy dość łatwo rozgrzeszają się
z nieuczciwości, zwłaszcza wobec pań stwa czy społeczeń stwa”822.
Osoby te oskarżają rządzących o niemoralne postępowanie, ponieważ ustanawiają podatki zbyt wysokie, niesprawiedliwe, skomplikowane. Nie zgadzają się na arogancję władzy stale komplikującej system
podatkowy, wydającej rozrzutnie, nierozsądnie czy wręcz niemoralnie
środki publiczne. Usprawiedliwieniem staje się dla nich ró wnież poczucie niesprawiedliwości, że ci, co mają i płacić powinni – unikają tego.
Przypisywanie zła innym staje się powodem do zniesienia wobec siebie
obowiązku podatkowego. Wielu jest przekonanych, że nie ponoszą winy,
ponieważ to pań stwo polskie zmusza ich do postaw niemoralnych.
Niektó rzy swoją postawę traktują jako dopuszczalną „obronę”
przed zachłannością pań stwa. Deklarują, że chcieliby uczciwie płacić
niskie podatki, w urzędach skarbowych z szacunkiem odnoszących się
do podatnikó w, władzy zabiegającej o dobro wspó lne i mądrze je budującej. Mniej lub bardziej zgadzają się z nauczaniem moralnym Kościoła,
ale uważają je za pewien idealizm, „pobożne życzenia” oderwane od
rzeczywistości, któ rych nie da się zastosować w naszych realiach.
Z praktyki posługi duszpasterskiej wśró d przedsiębiorcó w wynika, że osoby o takim nastawieniu nie spowiadają się z oszustw podat822

A. Sarnacki, Społeczny…, dz. cyt., s. 198.
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kowych, temat może zostać wywołany niejako przy okazji. Częściej takie poglądy można spotkać w rozmowach duszpasterskich czy kierownictwie duchowym. Gdy taka postawa się pojawi, tylko niefrasobliwy
kapłan – pisze J. Salij – „gotó w przytaknąć penitentowi, któ ry przypisuje sobie prawo ustalania samemu, według prywatnego poczucia sprawiedliwości, kiedy i w jakiej mierze wolno mu uciekać od podatku” 823.
Nie oznacza to, że kapłan ma się stać kontrolerem skarbowym, lecz powinien uwrażliwić penitenta na perspektywę dobra wspó lnego. Pomocne
może być ró wnież przypomnienie, że nasza postawa i świadectwo przyczynia się do przemiany świata, a jeśli sami będziemy bez winy, wtedy
jako obywatele będziemy mieli moralny tytuł do wymagania uczciwości
od sprawujących władzę. Jednak „nie do spowiednika należy wydawanie wyroku, że w tym oto przypadku penitentowi wolno jest unikać podatku. Spowiednik powinien raczej przypomnieć, że płacenie podatkó w
jest moralnym obowiązkiem, konkretne zaś zachowanie w sytuacji, kiedy podatek wydaje się drastycznie niesprawiedliwy, niech pozostawi
raczej sumieniu penitenta”824.
4. Brak odniesienia do normy moralnej
O ile w poprzednim przypadku penitent z ró żnych powodó w
nie akceptował normy moralnej, w tej sytuacji nie ma odniesienia do
moralności. Wbrew pozorom sytuacja taka wcale do rzadkich nie należy, gdyż wspó łczesna mentalność stara się „nie mieszać” praktyki życia
gospodarczego z moralnością. W naszym kraju wysokim wskaźnikom
zewnętrznych form religijności towarzyszy. „wysoki procent korupcji,
kradzieży, nieuczciwości, niesprawiedliwości i partactwa”825. Wielu
uważa, że biznes jest grą, gdzie ktoś wygrywa, a inny przegrywa, i – tak
jak w szachach – nikt się nie spowiada, że tym razem dzięki swojemu
sprytowi i umiejętnościom wygrał tę partię z ﬁskusem. Także ludzie
wierzący dają sobie niekiedy wmó wić, że w biznesie obowiązują inne
823
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zasady, a inne w życiu. Skierowany do lideró w biznesu dokument Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu” zauważa zjawisko oddzielania wymogó w wiary od pracy w biznesie, nazywając je „podzielonym” życiem826. Osoby te nie łączą swojego postępowania z wiarą,
w związku z tym nie zauważają ró wnież problemó w moralnych w dziedzinie podatkó w. „Oddzielenie życia od religii i od zasad moralnych prowadzi do permisywizmu moralnego, czyli postawy zwalniania się z obowiązkó w i odrzucania zasad wymagających jakiegokolwiek wysiłku
i trudu”827. Papież Franciszek podkreśla, że postawa taka jest przyczyną
poważnego zgorszenia: „Podwó jne życie we wszystkim: jestem gorliwym katolikiem, zawsze chodzę na Mszę, należę do takiego czy innego
stowarzyszenia, ale życie, któ re prowadzę, nie jest chrześcijań skie: nie
płacę właściwych stawek moim pracownikom, wykorzystuję ludzi, angażuję się w brudne sprawy, w pranie brudnych pieniędzy… Podwó jne
życie. I wielu katolikó w tak właśnie czyni, a to gorszy”828.
Podczas wyznania grzechó w, zazwyczaj przy okazji innych problemó w, może pojawić się temat unikania podatkó w, niebędący dla penitenta problemem moralnym. Nie mając osobistej więzi z Chrystusem,
nie zastanawia się, jakie postępowanie służy umacnianiu tej więzi, a jakie ją osłabia. Brak świadomości grzechu jest skutkiem niedostatecznej
formacji sumienia lub też sumienia błędnego. „Jest zasadą, że nie jest
konieczne, by spowiednik pytał o grzechy popełnione z powodu niepokonalnej ignorancji dotyczącej grzesznej natury tych czynó w lub popełnione z powodu niezawinionego błędu zaistniałego w osądzie sumie-
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Papieska Rada Iustitia et Pax, Powołanie..., dz. cyt., pkt. 10, s. 16. A. M. Triacca, uważa, że „rozdźwięk między chrześcijańską teorią życia społecznego
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nia. Jakkolwiek tych grzechó w nie przypisuje się moralnie ich sprawcy,
jednakże nie przestają być jakimś złem i nieładem”829.
Szafarz sakramentu powinien wskazywać, że nieznajomość czy
nieakceptacja norm moralnych jest skutkiem braku wiary. W tym kontekście spowiedź, czy też ogó lna praca duszpasterska, powinna prowadzić do jej pogłębienia, a co za tym idzie głębszej integracji wewnętrznej. Owocem będzie odniesienie wartości moralnych do życia zawodowego. Spowiednik musi pamiętać, że przemiana wewnętrzna i zmiana
zewnętrznych postaw celnikó w Mateusza oraz Zacheusza dokonała się
nie na skutek pogłębionych studió w katolickiej nauki społecznej, lecz
osobistego spotkania z Jezusem.
Spowiednik powinien pamiętać, że jest szafarzem Bożego miłosierdzia i ma służyć człowiekowi w jego pojednaniu z Bogiem. Gdy
w wyznaniu penitenta usłyszy o problemach z moralnością podatkową,
powinien mieć świadomość złożoności zjawiska. „Zastrzeżenia budzą
oba skrajne stanowiska spowiednikó w wobec tego problemu – zaró wno przymykanie oczu na uciekanie od płacenia podatkó w, jak i rygorystyczne nękanie penitenta, jakby za urzędem podatkowym stał bezpośrednio autorytet samego Boga (...). Warto sobie uświadomić, że ewentualna niefrasobliwość spowiednika przyczynia się do umocnienia
w społeczeń stwie niezrozumienia dla dobra wspó lnego, natomiast rygoryzm w tej dziedzinie może przemieniać spowiednika – jak to się
zdarzało w historii – w strażnika niesprawiedliwych rozwiązań społecznych”830. Nie powinien wchodzić w dyskusje ustrojowe, lecz zadbać
o odnowienie relacji penitenta z Bogiem. Powinien zachęcić do pogłębiania i zrozumienia nauczania społecznego Kościoła, zachęcić do jego
wypełniania, nawet wtedy, gdy wiąże się to z poniesieniem oﬁary. „Należy podkreślić, że sakramentalna spowiedź nie jest lekarstwem jedynie
w odniesieniu do przeszłości ze względu na odpuszczenie popełnionych grzechó w. Jej skuteczność wpływa ró wnież na przyszłość peniten829
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ta, ponieważ jest początkiem odnowy życia duchowego oraz środkiem
zaradczym na ludzkie niedoskonałości czy oziębłość”831.
Kapłan niejednokrotnie odczuwa pewną bezradność wobec
wątpliwości penitenta i przedstawianych przez niego „sytuacji bez wyjścia”. Od strony spowiednika można mó wić o dwó ch barierach. Pierwszą z nich jest brak rozeznania w realiach gospodarczych oraz brak wiedzy dotyczącej szczegó łowych zagadnień podatkowych. Niejednokrotnie trudność sprawia odniesienie ogó lnych zasad moralnych do konkretnych sytuacji. Ograniczenie to dałoby się w znacznym stopniu zniwelować, gdyby spowiednik mó gł się w spokojnej rozmowie dopytać
o kontekst sprawy i lepiej zrozumieć dylematy penitenta. Jeśli tego nie
uczyni, może zbanalizować wyznanie, nie odnosząc się do przywołanego problemu lub też przeciwnie – udzielić rad nieadekwatnych do sytuacji. „Wiele nieporozumień w konfesjonale wynika z braku odpowiedniego języka, nieprecyzyjnego wyrażania się, ze skró tó w myślowych
stosowanych z obu stron. Dobry spowiednik, słysząc wyznania zagmatwane, niejasne dyskretnie poprosi o wyjaśnienie”832. W tym momencie
pojawia się druga bariera, jaką są warunki sprawowania sakramentu,
gdzie bardzo często presja czasu oraz samo miejsce nie sprzyjają prowadzenia dialogu. Kapłań ska roztropność powinna podpowiedzieć spowiednikowi, kiedy zaproponować penitentowi dłuższą rozmowę poza
spowiedzią mającą na celu wyjaśnienie wątpliwości. Często jedna rozmowa to za mało, w wielu sytuacjach rozwiązanie problemó w będzie
wymagało zmiany myślenia i podjęcia odważnych decyzji. Dobrze by
było, gdyby kapłan mó gł duchowo uczestniczyć w tym procesie, wspierać penitenta w podejmowanym wysiłku poprzez regularnie prowadzone kierownictwo duchowe.
Odnośnie do spraw podatkowych w kierownictwie duchowym
świeccy aktywnie zaangażowani w sprawy społeczne oczekują pomocy
831
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w rozwikłaniu trudnych dylemató w moralnych. Pierwszym krokiem
powinna być pomoc w lepszym zrozumieniu natury danego działania,
czyli pró ba nazwania podstawowych wartości, identyﬁkacji działań niemoralnych oraz określenia, kto i w jakim stopniu ponosi za nie odpowiedzialność. Ten etap, choć 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,
że jego sposó b działania powinien ulec zmianie (przeważnie już samo
przyjście do duszpasterza jest wyrazem wewnętrznego przekonania, że
coś jest nie w porządku). W tym momencie bardzo często pojawia się
poczucie bezradności penitenta, któ ry boi się konsekwencji zmiany, nie
widzi drogi wyjścia. Ma wewnętrzne pragnienie, lecz realizm każe mu
stwierdzić, że to się nie uda. W przypadku podatkó w obawa może mieć
konkretny wymiar ﬁnansowy, ponieważ wyrzeczenie się ró żnych form
zmniejszania obciążeń (np. płacenie ZUS-u od całości wynagrodzeń ),
doprowadzi do wzrostu kosztó w, utraty konkurencyjności, w konsekwencji do upadku. Barierą może być także obawa przed reakcją pracownikó w, któ rzy dostrzegą „nawró cenie” szefa, czy też reakcja konkurencji, gdy w branży „wszyscy tak robią”. Ktoś, kto działa w sposó b
uczciwy, zwłaszcza jeśli nie boi się o tym mó wić, staje się dla innych
wyrzutem sumienia. Sam często ma poczucie wewnętrznego rozbicia,
bo zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie jego działania zasługiwałyby na
Bożą pochwałę, a jego zachowanie niejednokrotnie jest kompromisem
między chęciami a subiektywnie odczytywanymi możliwościami.
Kierownik duchowy powinien wykazać się dużą empatią i unikać rad „szybkich, łatwych i skutecznych”. Obawa popadnięcia w długi,
likwidacja ﬁrmy jest nie tylko kwestią materialnego utrzymania, ale
społecznego postrzegania czy poczucia wartości w rodzinie i wobec samego siebie. Należy pamiętać, że trudności materialne w połączeniu
z poczuciem porażki, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, są prostą drogą do osłabienia czy wręcz rozpadu więzi małżeń skiej. Dla wielu problemem jest już samo obniżenie standardu życia jako przejaw niepowodzenia, co prowadzi do zadłużenia. Częstym problemem jest popadanie
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w pracoholizm (przedsiębiorca ma nielimitowany czas pracy), aby wypracować odpowiednie dochody i pokonać trudności. Choć motywacja
takiej osoby sama w sobie nie jest zła, należy zwró cić jej wzrok na całokształt relacji wobec Boga i innych ludzi, gdyż niebezpieczeń stwem jest
praktyczny materializm. Przewodnik duchowy powinien wskazywać
Bożą perspektywę w spojrzeniu na trudne sytuacje, zachęcać do głębszego odczytywania woli Bożej, podejmowania nieraz odważnych decyzji, lecz nie wolno mu narzucać gotowych rozwiązań . Wielu przedsiębiorcó w zaświadcza, że wejście na drogę pełnej uczciwości było dla nich wyzwoleniem, a obawy o ﬁrmę okazały się bezzasadne. W spojrzeniu wiary
opiekę przypisują Bożej Opatrzności, a po ludzku zauważają, że uwolnienie się od toksycznych zależności pozwoliło im bardziej skupić się
na rozwoju ﬁrmy, zwiększaniu jej przychodó w i efektywności działania.
W koń cu wątpliwości moralne, z któ rymi kapłan ma styczność
w konfesjonale, powinny być dla niego zachętą do pogłębienia swojej
wiedzy: „Dlatego jest konieczne, aby odpowiednią wrażliwość duchową
i duszpasterską łączył on z solidnym przygotowaniem teologicznym,
moralnym i pedagogicznym, któ re mu pozwoli zrozumieć życiowe problemy człowieka. Przydatne dla niego będzie ró wnież poznanie społecznych, kulturowych i zawodowych dziedzin, któ re są polem działania
ludzi przystępujących do konfesjonału, by mó c im dać odpowiednie
rady oraz duchowe i praktyczne wskazó wki”833. Znajomość problemó w,
środowiska życia i sytuacji powierzonej mu społeczności decydują
o skuteczności jego posługi duszpasterskiej i oddziaływania społecznego834.
W posłudze spowiednika bardzo łatwo ulec rutynie, udzielić
schematycznej nauki, któ ra nie będzie się odnosiła do sytuacji penitenta. Każdy, kto regularnie przystępuje do spowiedzi i niezależnie od treści swojego wyznania otrzyma mniej więcej podobne pouczenie i pokutę,
odchodzi z nieodpartym wrażeniem, że odbył okresowy rytuał według
833

834

Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Kapłan – szafarz Miłosierdzia Bożego. Pomoce dla spowiedników i kierowników duchowych, tłum. J. Królikowski, Tarnów 2011, nr 63, s. 30.
A. Proniewski, Benedykt XVI o społecznym charakterze posługi kapłana,
„Społeczeństwo”, 2016, nr 4, s. 95.
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określonego schematu835. Dlatego „grzechy podatkowe”, nieczęsto pojawiające się w konfesjonale, nie mogą być lekceważone. Powinny uwrażliwiać spowiednika na szczegó lną potrzebę duchową penitenta, być
okazją do ukazania łączności wiary z życiem społecznym. Choć kapłan
nie musi być specjalistą od ekonomii, polityki czy innych dziedzin życia,
musi być specjalistą od tego, w jaki sposó b prowadzić człowieka w całej
jego egzystencjalnej złożoności do Boga836.

835

836

Por. W. Zagrodzki, Spowiednik u źródeł kryzysu spowiedzi?, w: Sztuka spowiadania…, dz. cyt., s. 180.
Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa. Przemówienie podczas 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 ważny obszar życia gospodarczego i społecznego. Dzięki pieniądzom uzyskanym od obywateli pań stwo realizuje powierzone mu zadania, służąc dobru wspó lnemu. W praktyce ten
układ zależności rzadko kiedy funkcjonuje w sposó b niebudzący sprzeciwu. Ludzka słabość, egoizm, chęć zysku i pragnienie władzy niejednokrotnie prowadzą do tego, że władza wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję, nie dba o sprawiedliwe rozłożenie obciążeń , marnotrawi
pieniądze obywateli. Ci z kolei czują niechęć wobec obciążeń , wszak
muszą na rzecz pań stwa przekazać znaczną część zarobionych przez
siebie pieniędzy. Przekonani o niesprawiedliwości nieraz podejmują ryzykowną decyzję o uniknięciu podatkó w. Pomimo naznaczonego znacznego ﬁskalizmu w systemie demokratycznym kolejne przedwyborcze
obietnice „darmowych świadczeń ” nadal są podstawowym narzędziem
zdobywania poparcia.
Między pań stwem a obywatelem zachodzi złożona relacja.
W wymiarze zewnętrznym jest ona regulowana przez prawo, lecz jej
fundamentem powinno być zaufanie. Nie da się go zbudować bez mocnych podstaw, czyli oparcia na wartościach. Punktem wyjścia jest godność osoby ludzkiej, z nią związane jest między innymi prawo własności. Godność osoby to także zobowiązanie do poszanowania drugiego
człowieka, a w razie potrzeby przyjścia mu z pomocą. Ważną rolę odgrywają w tym struktury pań stwa, któ re w sposó b zorganizowany
i profesjonalny powinny służyć obywatelom. Życie społeczne nie może
być jedynie domeną pań stwa, powinno więc być oparte na zasadzie pomocniczości i sprawiedliwości. Nie może rezygnować z kategorii dobra
wspó lnego, a piękno nadaje mu cnota solidarności.
Krytyczna obserwacja rzeczywistości pozwala stwierdzić, że
system podatkowy nigdy nie jest doskonały, stąd przekonanie obywateli
o jego niesprawiedliwości zazwyczaj jest uzasadnione. Często podnoszonym problemem jest wysokość podatkó w, na ten temat toczy się naj337

więcej dyskusji. Są to z reguły emocjonalne wymiany zdań dotyczące leczenia skutkó w „choroby”, a nie przyczyn zjawiska. Debata publiczna
o wysokości podatkó w powinna być połączona z refleksją odnoszącą
się do wizji pań stwa, jego kompetencji, czyli sposobó w zaangażowania
w życie społeczne i gospodarcze. Większa efektywność wydawania
środkó w budżetowych miałaby wpływ na wysokość podatkó w, ale znacząca poprawa może być skutkiem zmniejszenia ingerencji pań stwa
w gospodarkę i życie społeczne. We wspó łczesnej Polsce, przy coraz
większych kompetencjach Unii Europejskiej, konieczna jest powszechna debata na temat zadań i roli pań stwa.
System podatkowy tworzą ludzie, odpowiedzialni za kształtowanie prawa, funkcjonowanie urzędó w, organó w kontroli, koń cząc na
wymiarze sprawiedliwości. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że wielokrotnie można mó wić o działaniu, któ re jeśli
przynosi korzyść to tylko ﬁskalną, ale burzy tę delikatną relację urząd –
podatnik. Nieraz można mó wić wprost, że postępowanie przedstawicieli pań stwa względem obywatela są niemoralne. Wydaje się, że ten
obszar funkcjonowania systemu podatkowego jest niedoceniany, brakuje dyskusji i propozycji zmian. Jest to niewykorzystana szansa, bo o ile
obniżenie podatkó w musi iść w parze z głębszymi zmianami ustrojowymi, to zmiana nastawienia do obywatela, zwiększenie „przyjazności”
urzędó w, potraktowanie go jako podmiotu kosztuje niewiele. Wymaga
jednak konkretnego planu działania i konsekwencji, ponieważ chodzi
o zmianę mentalności urzędnikó w pań stwowych.
Pomimo wymienionych słabości systemu podatkowego nauczanie Kościoła jest jednoznaczne i niezmienne. Jezus, szanujący ziemski
porządek, ró wnież dziś daje chrześcijanom do zrozumienia, że troska
o doczesną ojczyznę jest ich obowiązkiem. Odczytanie w kontekście historycznym przesłanek biblijnych, przez nauczanie Ojcó w Kościoła, teologó w średniowiecznych i wspó łczesnych, poprzez oﬁcjalne wypowiedzi
Urzędu Nauczycielskiego, na ostatnich wypowiedziach papieży koń cząc, uzasadnia tezę zawartą w temacie oraz postawioną jako podstawowy problem badawczy, że płacenie podatkó w jest dla chrześcijanina
obowiązkiem moralnym obowiązującym w sumieniu (ad. wstęp, pkt. 1).
338

Jest to obowiązek stały, wynikający z natury społecznej człowieka, należący w integralny sposó b do racjonalnej organizacji pań stwa.
Przeprowadzona analiza pozwala także na wyciągnięcie wniosku (ad. 2), że mogą zaistnieć sytuacje, w któ rych niezapłacenie podatku z punktu widzenia moralności należy uznać za usprawiedliwione.
Dochodzi do tego w chwili konfliktu wartości, gdy na przykład podatek
odbierałby środki konieczne do przeżycia. Niekiedy do takich wnioskó w mogą dojść także osoby prowadzące działalność gospodarczą,
któ re chcą ocalić istnienie zakładu pracy, czy też działające w skrajnie
zaburzonych przez niesprawiedliwość strukturach grzechu. Choć decyzja jest podejmowana w wymiarze osobistym w sumieniu osoby, sytuacje takie zazwyczaj charakteryzują się daleko idącą możliwością
obiektywizacji, czyli oceny według przesłanek znajdujących się poza
wewnętrznymi odczuciami podatnika.
Trzecim wnioskiem odnoszącym się do problemó w badawczych (ad. 3) jest stwierdzenie, że słabości systemu podatkowego oraz
wspó łtworzących go osó b mogą wpłynąć na zmniejszenie winy moralnej osó b unikających płacenia podatkó w. Wpływ okoliczności zewnętrznych na podejmowane decyzje oceniany jest przez podatnikakatolika w jego osobistym rachunku sumienia. Z punktu widzenia nauki
społecznej Kościoła należy przestrzec przed zbyt łatwym usprawiedliwianiem się, przypomnieć, że niemoralne działanie innych nie pozbawiają chrześcijan możliwości wykazania się postawą prawości, choć
może to być okupione znacznym osobistym poświęceniem.
Najważniejszym przesłaniem pracy jest zachęta, aby chrześcijanie w aktywny sposó b podchodzili do otaczającej ich rzeczywistości.
Postawy usprawiedliwiania się, choć dopuszczalne z moralnego punktu
widzenia, nie prowadzą do pozytywnej przemiany systemu gospodarczego. Dlatego należy zaakcentować rolę Kościoła w ukazywaniu szerszej
perspektywy w spojrzeniu na obywatelskie obowiązki niż typowego
dla czasó w wspó łczesnych homo oeconomicus. Rolą Kościoła nie jest zaangażowanie polityczne czy nawet składanie propozycji gotowych rozwiązań , ponieważ wymagają one szerokiej znajomości problematyki
ﬁnansowej. Niemniej głoszona nauka wskazuje na fundamentalne war339

tości, któ re powinny być respektowane, a tym samym wyznacza pożądane kierunki zmian.
Inspirująca rola katolickiej nauki społecznej powinna być podejmowana przez ludzi świeckich, któ rzy nie mogą przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości. Poprzez swoją rzetelną pracę, wypełnianie
obowiązkó w obywatelskich, a także aktywne zaangażowanie w politykę, życie gospodarcze i społeczne powinni wpływać na kształt otaczającej rzeczywistości. Zadania te dla poszczegó lnych członkó w Kościoła
przybierają formę osobowego wezwania, dzięki czemu Ewangelia może
ujawniać swą niezmienną moc i przyczyniać się do przemiany świata.
Podstawową trudnością w podejmowanym temacie było napięcie aksjologiczne, przejawiające się w wielu publikacjach w ocenie systemu podatkowego jedynie przez pryzmat indywidualizmu. Spojrzenie
to dominujące we wspó łczesnej ekonomii, a charakterystyczne dla liberalizmu, w znacznym stopniu osłabia poczucie powinności u obywateli
poprzez traktowanie osobistego zysku jako priorytetu. Wydaje się, że
w wymiarze aksjologicznym powinien to być obszar kolejnych badań .
Należałoby dążyć do nowego zdeﬁniowania obowiązkó w społecznych
z uwzględnieniem poszanowania praw obywatelskich. Tym samym należałoby rozszerzyć perspektywę badawczą na działania pań stwa. Dobro wspó lne i powszechne przeznaczenie dó br należałoby odczytać na
nowo w duchu braterstwa i solidarności, przezwyciężając negatywne
konotacje zaszczepione przez socjalizm. Dzięki temu łatwiej będzie
o wypracowanie takich rozwiązań , któ re szanują godność osoby i jej
prawa, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju społeczności.
W epoce globalizacji pilnie należy pogłębić rozumienie zasady
pomocniczości. Niepokoić musi zjawisko przenoszenia kompetencji na
organy wyższe, już nie tylko rządowe, ale także organy międzynarodowe, na przykład Unii Europejskiej. Zjawisko to każe przyjrzeć się na nowo
demokracji i zadać pytanie o faktyczny wpływ obywateli na kształtowanie
życia pań stwa. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ukierunkować ich aktywność i zaangażowanie, szczegó lnie w czasie widocznych objawó w
kryzysu politycznego i społecznego pań stw cywilizacji zachodniej. Z zagadnień szczegó łowych należałoby głębiej spojrzeć na problem przywi340

lejó w podatkowych, uwzględniając w badaniach z jednej strony perspektywę sprawiedliwości i ró wności, z drugiej wolności człowieka
i możliwości podejmowania suwerennych decyzji.
Nie ma łatwych rozwiązań trudnych spraw, system podatkowy
jest tego dobrym przykładem. Praca pt. „Obowiązek podatkowy jako
powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej” zwraca
uwagę na to, że dyskusji o podatkach nie można sprowadzać jedynie do
spraw ﬁnansowych. Jest to pytanie o człowieka, o jego priorytety i podejmowane wybory moralne, o jego relacje z innymi w wymiarze społecznym. Jeśli człowiek ma być rzeczywiście drogą Kościoła, ten musi
być świadom jego sytuacji. Jest to zadanie stale aktualne, a wymagające
nieustannej czujności ró wnież w wymiarze refleksji teologicznej, ponieważ czasy wspó łczesne cechują się szybkimi i poważnymi przemianami. Zarazem Kośció ł musi pamiętać i przypominać swoim członkom,
żeby wobec spraw doczesnych zachowali należyty dystans, ponieważ
chrześcijanin jest powołany do wiecznego życia w Chrystusie.
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