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M I K R O E K O N O M I A 

System podatkowy i koszty opodatkowania: 

kontynuacja 
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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na 

pytanie: 

 Jakie są największe źródła dochodów 

podatkowych w USA? 

 Jakie są koszty efektywności podatków?   

 Jak możemy ocenić system podatkowy? 
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Wprowadzenie 

 Jedna z 10 Zasad: niekiedy państwo może  

usprawnić funkcjonowanie rynku. Zadania 

państwa: 

• dostarczanie dóbr publicznych 

• regulowanie wykorzystania wspólnych zasobów 

• zmniejszanie efektów zewnętrznych 

 Aby państwo mogło wywiązać się z realizacji tych 

zadań, musi uzyskiwać dochody w postaci 

podatków.   
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Wprowadzenie 

 Przypomnienie wiadomości o podatkach z 

poprzednich rozdziałów: 

• Podatek zmniejsza ilość dóbr sprzedawanych 

na rynku. 

• Ciężar opodatkowania jest rozkładany 

pomiędzy nabywców i sprzedawców, zależnie 

od elastyczności popytu i podaży. 

• Podatek powoduje stratę społeczną. 
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Podatki w USA 

Rozważmy: 

 jak dochód podatkowy jako część dochodu 

narodowego zmienił się na przestrzeni lat 

 porównanie USA do innych krajów, w 

odniesieniu do podatków 

 najważniejsze źródła dochodów dla władz 

federalnych, stanowych i lokalnych w USA 
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Dochód podatkowy w USA (% PKB) 
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Dochody państwa (%PKB) 

Francja 39% 

Zjednoczone 

Królestwo 

34 

Niemcy 29 

Brazylia 20 

USA 19 

Kanada 18 

Rosja 17 

Pakistan 15 

Indonezja 15 

Meksyk 13 

Indie 10 
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Podatek 
Ogółem 

(miliardy) 

Na 1 

mieszkańca 

Dochody 

całkowite 

Podatek dochodowy od 

osób fizycznych 
$   809 $2.753 43% 

Składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

733 2,494 39 

Podatki dochodowe od 

osób prawnych 
189 643 10 

Inne 149 507  8 

Razem $1.880 $6.397 100% 

Źródła dochodów federalnych w USA, 2004 
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Źródła dochodów stanowych i lokalnych, 
USA, 2002 

Podatek 
Ogółem 

(miliardy) 

Na 1 

mieszkańca 
Procent 

Podatek od sprzedaży $   324 $1.102 19% 

Podatek od 

nieruchomości 
279 949 17 

Podatek dochodowy od 

osób fizycznych 
203 690 12 

Podatki dochodowe od 

osób prawnych 
28 95 2 

Od władz federalnych 361 1.228 21 

Inne 490 1.667 29 

Razem $1.685 $5.733 100% 
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Obciążenia administracyjne 
 Drugi rodzaj kosztu związanego z opodatkowaniem 

 Obejmują czas i pieniądze ludzie spędzają na 

wypełnieniu zeznania podatkowego 

 Wielu podatników zatrudnia księgowych lub doradców, 

którzy pomagają zmniejszyć kwotę zobowiązań 

podatkowych 

 Przykład: doradcy pomagają klientom, wykorzystując luki 

prawne. 

 Jest stratą społeczną 

 Mógłby być zmniejszony poprzez uproszczenie prawa 

podatkowego. Jednak jest to zadanie trudne w realizacji. 
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 Równomierność każdy powinien płacić podatki 

proporcjonalnie do możliwości (bogaty więcej) 

 Pewność podatnik powinien wiedzieć ile będzie 

musiał zapłacić podatku 

 Dogodność płacenie podatków powinno być jak 

najłatwiejsze, a system jak najprostszy 

 Taniość koszty funkcjonowania systemu 

podatkowego nie powinny być większe niż 

wpływy które przynosi 

 

 

 

 

Konstrukcja systemu podatkowego: 
Cztery zasady opodatkowania wg. A. Smitha 
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 Przeciętna stawka podatkowa to całkowita 

kwota zapłaconych podatków podzielona przez 

dochód całkowity 

 Krańcowa stawka podatkowa to przyrost 

kwoty podatku, spowodowany pojawieniem się 

dodatkowej jednostki dochodu 

 

 

Krańcowa i przeciętna stawka podatkowa 
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krańcowa stawka 

podatkowa 

przeciętna stawka 

podatkowa dochód 

0% 10% $40.000 

0% 20% $20.000 

 Podatek ryczałtowy (pogłówny) podatek 

płacony przez wszystkich w takiej samej kwocie. 

Przykład: Podatek ryczałtowy= $4000/osoba 

Podatek ryczałtowy 
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Podatek ryczałtowany jest najbardziej efektywny:  

• nie powoduje straty społecznej 

nie zniekształca bodźców, ponieważ decyzje 

poszczególnych osób nie wpływają na wielkość 

zobowiązania podatkowego 

• Minimalne obciążenia administracyjne 

nie ma potrzeby zatrudniania księgowych  

Ale, jest postrzegany jako niesprawiedliwy: 

• pobieranie takiej samej kwoty od biednych i bogatych 

• w porównaniu do dochodu, biedni płacą więcej niż 

bogaci. 

Podatek ryczałtowy 
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 Jeden system jest bardziej efektywny niż inny, 

jeśli przynosi ten sam dochód dla państwa 

mniejszym kosztem dla podatników.   

 Koszt podatników obejmuje: 

• wysokość podatku 

• stratę dobrobytu 

• obciążenia administracyjne 

Podatki i efektywność 
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Podatki i sprawiedliwość 

 Ważny cel polityki podatkowej- sprawiedliwy 

podział ciężaru opodatkowania. 

 Określenie tego co jest „sprawiedliwe” jest 

trudniejsze, niż określenie tego, co jest 

efektywne.   

 Ale, jest kilka zasad, którymi kierują się ludzie 

przy ocenie sprawiedliwości systemu 

podatkowego. 
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Zasada korzyści 

 Zasada korzyści (płaci ten, kto korzysta): koncepcja, 

zgodnie z którą wysokość płaconych przez ludzi 

podatków powinna być uzależniona od korzyści z usług 

świadczonych przez państwo. 

 Chodzi o upodobnienie dóbr publicznych do dóbr 

prywatnych- im więcej korzystasz, tym więcej płacisz. 

 Przykład: Podatek na benzynę 

• Im więcej jeździsz, tym więcej benzyny kupujesz, tym 

większy podatek na benzynę płacisz 
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Zasada zdolności do płacenia 

 Zasada zdolności do płacenia: koncepcja, zgodnie z 

którą podatki powinny być nakładane według kryterium 

zdolności do udźwignięcia ciężaru opodatkowania. 

 Zasada sugeruje, że wszyscy obywatele powinni ponieść 

„ofiarę” na rzecz państwa. 

 Uznaje, że „ofiara” nie zależy tylko od zapłaty podatku, 

ale od dochodów poszczególnych osób i innych 

okoliczności. 

 Podatek w wysokości $1.000 dla osoby o niskich 

dochodach może być większą „ofiarą” niż podatek w 

wysokości $10.000 dla osoby bogatej. 
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Sprawiedliwość pionowa 

 Sprawiedliwość pionowa:  polega na tym, że 

podatnicy o większej zdolności do płacenia 

podatków powinni płacić większe podatki. 
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 Podatek proporcjonalny (liniowy):  występuje 

wówczas, gdy wszyscy podatnicy płacą w postaci 

podatku taką samą część swojego dochodu, bez względu 

na dochód. 

 Podatek regresywny: występuje wówczas, gdy osoby o 

wysokich dochodach płacą w postaci podatku mniejszą 

część swojego dochodu niż osoby o niskich dochodach. 

 Podatek progresywny:  występuje wówczas, gdy osoby 

o wysokich dochodach płacą w postaci podatku większą 

część swojego dochodu, niż osoby o niskich dochodach. 

Trzy systemy podatkowe 
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podatek 
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dochodu 

podatek 
% 
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30 60.000 

25 25.000 

20% $10.000 

progresywny 

25 50.000 

25 25.000 

25% $12.500 

proporcjonalny 

20 40.000 

25 25.000 

30% $15.000 

regresywny 

Przykłady trzech systemów podatkowych 
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Stopy podatkowe (federalne) w USA: 2005 

Dochód 
Stopa 

podatkowa 

0 – $7.300 10% 

7.300 – 29.700 15% 

29.700 – 71.950 25% 

71.950 – 150.150 28% 

150.150 – 326.450 33% 

Ponad $326.450  35% 

USA ma 

progresywny 

podatek 

dochodowy.   
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Sprawiedliwość pozioma 

 Sprawiedliwość pozioma:  polega na tym, że 

podatnicy o podobnej zdolności do płacenia 

podatków powinni płacić takie same podatki. 
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Obciążenie podatkowe a sprawiedliwość podatku 

 Przypomnienie:  Osoba ponosząca ciężar 

opodatkowania, nie musi być osobą, która płaci podatek 

państwu. 

 Przykład:  Podatek na futra 

• Wydaje się, że jest to sprawiedliwość pionowa 

• Ale futra są dobrem luksusowym, mającym bardzo 

elastyczny popyt. 

• Podatek przesuwa krzywą popytu,  przez co tracą 

producenci futer (którzy prawdopodobnie nie są 

bogaci).  

 Lekcja:  Przy ocenie sprawiedliwości podatku, musimy 

wziąć pod uwagę obciążenie podatkowe.  
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Kto płaci podatek obciążający zysk 
przedsiębiorstwa? 

 Kiedy państwo opodatkuje firmę, jest ona raczej poborcą 

podatkowym niż płatnikiem podatku.   

 Ciężar opodatkowanie spada na ludzi. 

 Załóżmy, że państwo zwiększa podatek płacony przez 

koncerny samochodowe: 

• Właściciele osiągają mniejsze zyski, mogą zwiększać 

zyski w innych dziedzinach 

• Podaż samochodów spada, cena rośnie, pogarsza się 

sytuacja nabywców. 

• Popyt na pracowników przemysłu motoryzacyjnego 

spada, spadają ich zarobki, sytuacja pracowników się 

pogarsza. 
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Konkluzja:  Wybór pomiędzy 
efektywnością a sprawiedliwością 

 Cele efektywności i sprawiedliwości często się 

ze sobą kłócą: 

• Przykład: podatek zryczałtowany jest najmniej 

sprawiedliwy a najbardziej efektywny. 

 Liderzy polityczny często różnią się poglądami w 

kwestiach wyborów.   

 Ekonomiści 

• Mogą pomóc zrozumieć wybory 

• Mogą pomóc uniknąć polityki, która poświęca 

efektywność bez wzrostu sprawiedliwości. 

26 

Podsumowanie 

 W USA największym źródłem dochodu federalnego są 

podatki od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie  

społeczne oraz podatki dochodowe od osób prawnych. 

Najważniejsze źródło dochodów stanowych i lokalnych 

stanowią podatki od sprzedaży i podatki od 

nieruchomości. 

 Efektywność systemu podatkowego dotyczy kosztów 

ponoszonych przez podatników. Istnieją dwa rodzaje 

kosztów podatku. Pierwszym jest zniekształcenie 

alokacji zasobów wynikające z tego, że podatki wpływają 

na bodźce. Drugim są obciążenia administracyjne, 

związane z koniecznością przestrzegania prawa 

podatkowego. .  
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Podsumowanie 

 Sprawiedliwość systemu podatkowego odnosi się do 

rozkładu ciężaru opodatkowania w społeczeństwie. 

Według zasady „płaci ten, kto korzysta” sprawiedliwe dla 

ludzi jest płacenie podatków na podstawie korzyści, jakie 

otrzymują od państwa.   

 W USA obowiązuje progresywny system podatkowy,  w 

którym osoby zarabiające więcej płacą wyższe podatki, 

niż osoby o niższych dochodach.   
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Podsumowanie 

 Oceniając sprawiedliwość systemu podatkowego ważne 

jest uwzględnienie wniosku wynikającego z analizy 

obciążenia podatkowego: ciężar opodatkowania nie jest 

rozłożony w społeczeństwie w taki sposób, w jaki 

odbywa się płacenie podatku.   

 Osoby podejmujące decyzje polityczne często stają 

przed dylematem wybory pomiędzy sprawiedliwością a 

efektywnością. Spory w polityce podatkowej w dużej 

mierze wynikają stąd, że ludzie przypisują różne wagi 

powyższym celom.  


