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Wstêp
W nauce ekonomii wiele uwagi poœwiêca siê aparatowi pañstwowemu i jego wp³ywowi na regulacjê gospodarki. W centrum uwagi czêsto
znajduj¹ siê regulacje fiskalne i ich wp³yw na kszta³towanie siê stosunków ekonomicznych w danym kraju. Próbuje siê odpowiedzieæ na pytanie, jak powinien wygl¹daæ model podatkowy zapewniaj¹cy efektywne
i maksymalne gromadzenie dochodów publicznych. Tworz¹cy system
ma³o jednak skupiaj¹ siê na analizowaniu kosztów, jakie ponoszone s¹
przez:
– podatników przy obliczaniu, potr¹caniu i wp³acaniu nale¿nego podatku,
– aparat skarbowy, który wed³ug ustawowych regulacji zobowi¹zany
jest to poboru nale¿noœci publicznoprawnych.
Obydwie grupy ponosz¹ koszty poboru danego podatku i ich poziom zale¿y od stopnia skomplikowania danej daniny publicznej. W odniesieniu do podatników i organów podatkowych tematyka ta jest niezwykle wa¿na ze wzglêdu na funkcjonowanie systemu podatkowego.
Celem niniejszego artyku³u jest analiza polskiego aparatu skarbowego w zakresie kosztów poboru i krytyczna ocena istniej¹cej sytuacji. Dane
liczbowe odnosz¹ce siê do wymienionego zagadnienia zosta³y zaczerpniête ze sprawozdañ z wykonania bud¿etu za lata 2002–2012.

1. Koszty poboru w myœli ekonomicznej
Na wstêpie zaznaczyæ nale¿y, ¿e jedna z klasycznych zasad podatkowych odwo³ywa³a siê do kosztu poboru podatków. Jej twórca Adam
Smith twierdzi³, ¿e system podatkowy powinien byæ tani. Zasada ta po
dzieñ dzisiejszy jest aktualna. System podatkowy ma funkcjonowaæ przy
minimalnych kosztach wymiaru podatku, jak równie¿ jego poboru. Wype³nienie tego rodzaju postanowieñ mo¿e nast¹piæ tylko dziêki uproszczeniu konstrukcji ca³ego systemu podatkowego, w zwi¹zku z czym ty* Dr, Katedra Finansów, Wydzia³ Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Æwikliñskiej 2,
35-601 Rzeszów, lukef@wp.pl
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czy siê ona pañstwa, jak równie¿ i podatników. Organowi podatkowemu
chodzi o minimalizacjê wydatków zwi¹zanych z wymiarem, poborem
i ewentualn¹ egzekucj¹ œwiadczeñ podatkowych, natomiast podatnik ma
na celu ograniczenie kosztów zwi¹zanych z zap³at¹ podatków [Smith,
2010, s. 50].
Na gruncie liberalnej myœli ekonomicznej w sprawie systemu podatkowego, w tym kosztów jego funkcjonowania, wypowiadali siê D. Ricardo, J.B. Say i J.S. Mill. Zagadnienie tanioœci, pewnoœci, dogodnoœci
opodatkowania okreœlili jako zasady techniki podatkowej. Sposób poboru
podatków u libera³ów ma odbywaæ siê bez przeszkód. System podatkowy ma prezentowaæ rozwi¹zania, które jak najmniej bêd¹ ingerowaæ
w dzia³alnoœæ podatnika. Przy tym koszt poboru ma byæ niski, bowiem
pañstwo musi radykalnie ograniczyæ swoje w³adztwo podatkowe.
W zwi¹zku powy¿szym system podatkowy bêdzie prezentowa³ bardzo dogodne rozwi¹zania, niepotrzebuj¹ce ponoszenia zbyt du¿ych
kosztów poboru. J.B. Say pisa³: „najlepszym ze wszystkich planów finansowych jest ograniczenie wydatków, a najlepszy ze wszystkich podatków
jest podatek najni¿szy” [Cukiernik, 2004, s. 74].
Kolejnym ekonomist¹, który prezentowa³ w XIX w. swe pogl¹dy na
temat funkcjonuj¹cego systemu poboru podatków, by³ A. Wagner. Zmodyfikowa³ on dotychczasowe zasady podatkowe i uj¹³ je w cztery grupy
zasad, tj. fiskalne, ekonomiczne, sprawiedliwoœci oraz techniczne. Do
tych ostatnich zaliczy³ koszty poboru podatków. Trzy pierwsze zasady
zosta³y znacz¹co zmodyfikowane, natomiast ostatnia zosta³a zbli¿ona do
postulatów sformu³owanych przez A. Smitha, jednak¿e zasada dogodnoœci i tanioœci podatku mia³a dotyczyæ podatnika, jak i aparatu skarbowego, bowiem tylko wówczas mog¹ byæ zagwarantowane wp³ywy podatkowe do bud¿etu [Sosnowski, 2012, s. 61–62].
Propozycja tanioœci opodatkowania nie uleg³a zmianie w doktrynie
podatków do dziœ. Kolejni specjaliœci z tego zakresu wyra¿ali przekonanie, ¿e system fiskalny powinien przejawiaæ siê prostot¹, polegaj¹c¹ na
ustaleniu czynnoœci operacyjnych zwi¹zanych z obliczeniem, potr¹ceniem i wp³at¹ podatku do bud¿etu. Ponadto powinny byæ one sprowadzone do minimum zarówno po stronie organu podatkowego, jak te¿ podatnika [Nowak, 2007, s. 14–15].
J.E. Stiglitz do kosztów administracyjnych zalicza równie¿ koszty
le¿¹ce po stronie podatników [Stiglitz, 2012, s. 563]. Natomiast W. Matuszewski definiuje koszt bêd¹cy w gestii podmiotu, na którym ci¹¿y obo-
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wi¹zek zap³aty podatku, jako koszt zap³aty podatku przez podatnika
[G³uchowski, 2002, s. 50].
Wed³ug A. Gomu³owicza zasada tanioœci podatku wspó³gra z zasad¹
wydajnoœci podatku. Pogl¹d ten jest uzasadniony, poniewa¿ niewielka
iloœæ wydajnych podatków, po stronie pañstwa, jest odzwierciedleniem
prostoty systemu, ze strony zaœ podatnika zapewnia uzyskanie odpowiedniej iloœci œrodków pieniê¿nych, przy stosunkowo niskich kosztach
[G³uchowski, 2001, s. 15].
Koszty poboru s¹ ró¿ne, w zale¿noœci od miejsca i czasu. Niew¹tpliwie nale¿¹ one do ogó³u kosztów administrowania systemem podatkowym. Wed³ug Stiglitza koszty administrowania systemem podatkowym
mo¿na podzieliæ na: koszty bezpoœrednie i koszty poœrednie [Stiglitz,
2012, s. 561]. Do tych pierwszych zaliczaæ bêdziemy utrzymanie aparatu
skarbowego i koszt ten bêdzie najpewniej oszacowany i mo¿liwy do wyliczenia. Druga odmiana kosztów bêdzie wyró¿niaæ wydatki ponoszone
przez podatników, a wœród nich m.in. zwi¹zane z wype³nieniem deklaracji i zeznañ podatkowych, doradztwem podatkowym, przechowywaniem dokumentacji rachunkowej, jak równie¿ kontrolami skarbowymi
i podatkowymi.
Znanymi z pogl¹dów na temat kosztów poboru podatków s¹ ekonomiœci J. Turner, M. Smith, B. Gurd z School of Accunting University of
South Australia [Turner, 1998, s. 1]. Podkreœlaj¹ oni, ¿e koszty ponoszone
przez podatników, w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków podatkowych, nie mog¹ byæ rozpatrywane w oderwaniu od poszczególnych
rodzajów podatników, poniewa¿ pod uwagê musz¹ byæ wziête specyficzne cechy podmiotów p³ac¹cych podatki. Wed³ug nich analiza kosztu
poboru podatków powinna uwzglêdniaæ podzia³ na:
– osoby fizyczne, tj.: emerytów, pracowników najemnych (p³acobiorców), osób otrzymuj¹cy dochód z najmu lub dzier¿awy, osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
– osoby prawne, tj.: przedsiêbiorstwa (korporacje), ma³e, œrednie,
– organizacje non profit, np.: fundacje, stowarzyszenia.
Wymienieni autorzy podkreœlali, ¿e okreœlaj¹c koszt gromadzenia
dochodów z tytu³u podatków, niezbêdne jest wziêcie pod uwagê nie tylko
podzia³u podatników, ale równie¿ ustalenie wartoœci czasu pracy i stawek godzinowych dla pracowników o ró¿nych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach, którzy pracuj¹ na ró¿nych stanowiskach pracy, pocz¹wszy
od najni¿szego szczebla, na najwy¿szym koñcz¹c.
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Z zaprezentowanych pogl¹dów wynika, ¿e wspó³czesna myœl ekonomiczna nazywa kosztami poboru podatków wydatki, które zosta³y poniesione przez obydwie strony stosunku zobowi¹zaniowego tj. administracjê skarbow¹ oraz przez podatników i p³atników podatku.
W ramach strony instytucjonalnej poboru podatku do kosztów poboru
mo¿emy zaliczyæ koszty osobowe i materia³owe (koszty administracyjne).
W kosztach osobowych mieœciæ siê bêd¹ wynagrodzenia dla pracowników aparatu skarbowego, jak równie¿ wydatki zwi¹zane ze szkoleniami
i podnoszeniem kwalifikacji kadry zatrudnionej w administracji skarbowej. Ponoszone one bêd¹ przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹.
Co do pozosta³ych kosztów administracyjnych, to mo¿na do nich zaliczyæ
przede wszystkim: koszty utrzymania i wyposa¿enia budynków i lokali,
koszty tworzenia i utrzymania systemów informatycznych, rejestracji podatników i archiwizowania danych, koszty prowadzenia kontroli podatkowych, koszty prowadzenia sporów s¹dowych z podatnikami, koszty
delegacji, koszty prowadzenia spraw karnych skarbowych.
Z kolei po stronie podatnika koszty poboru bêd¹ zwi¹zane z prawid³owym wype³nianiem obowi¹zków podatkowych. Do tej grupy kosztów w szczególnoœci bêdziemy zaliczaæ: wydatki ponoszone przez podatnika na poznanie przepisów prawa podatkowego – koszty dostosowania
(koszty uzyskania niezbêdnych materia³ów i poœwiêcony czas, tak¿e
ewentualne koszty odp³atnego szkolenia), przygotowywanie danych
i wype³nianie deklaracji podatkowych, ewentualne wydatki na us³ugi doradztwa podatkowego i rozwi¹zywania wszelkich spornych kwestii z organami podatkowymi. W nich tak¿e mo¿e siê mieœciæ koszt czynnoœci
zwi¹zanych z obni¿aniem zobowi¹zania podatkowego, np. korzystanie
z ulg podatkowych [Matuszewski, 2008, s. 51–52].
W dalszej kolejnoœci wyró¿niæ mo¿emy w szczególnoœci koszty prowadzenia ewidencji i ksiêgowoœci dla potrzeb podatkowych, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ wykonywania tych prac itp.
Inne ujêcie kosztów poboru wyró¿nia:
– koszty zwi¹zane z poborem podatków (koszty operacyjne) – obejmuj¹ce wydatki zwi¹zane z administrowaniem systemem podatkowym,
które s¹ ponoszone przez sektor publiczny oraz przez sferê podatników, którzy musz¹ siê przystosowaæ do prawid³owego wype³niania
obowi¹zków podatkowych;
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koszty substytucji (efektywnoœci, które s¹ nastêpstwem zak³óceñ, jakie
podatki powoduj¹ w alokacji zasobów) [Matuszewski, 2008, s. 155].
Analiza przytoczonych rodzajów kosztów poboru pozwala stwierdziæ, ¿e koszty administracyjne i dostosowania siê do prawid³owego
wype³niania obowi¹zków podatkowych przez podatników s¹ wzglêdem
siebie w pewnym stopniu substytucyjne [Ma³ecka-Ziembiñska, 2012,
s. 66]. Wysokoœæ podatków mo¿na ustalaæ poprzez technikê samoobliczania, co jest widoczne w wiêkszoœci konstrukcji podatkowych oraz poprzez wydanie przez organ podatkowy decyzji ustalaj¹cej zobowi¹zanie
podatkowe. Rozszerzenie np. zasady samooblicznia podatku bêdzie
niwelowa³o koszty administracyjne dotycz¹ce organów podatkowych,
a jednoczeœnie bêdzie powiêksza³o koszty dla podatnika, zwi¹zane z dostosowaniem siê do wymogów i restrykcji prawa podatkowego odnosz¹cego siê do prawid³owego obliczenia wysokoœci podatku.
Innym przyk³adem mo¿e byæ np. udzielanie fachowych odpowiedzi
przez telefon b¹dŸ osobiœcie w siedzibie organu podatkowego, wydawanie pisemnych interpretacji podatkowych w indywidualnych sprawach, co niew¹tpliwie wp³ywa na obni¿enie kosztu dostosowania siê
przez podatników do nowych rozwi¹zañ, ale jest kosztowne dla administracji podatkowej.
Literatura przedmiotu prezentuje równie¿ dotychczas niewspominane uzale¿nienie kosztów poboru podatków od czynnika politycznego,
prowadz¹cego do powstania systemu podatkowego. W zwi¹zku z powy¿szym ustalenie kosztów podatkowych przy poborze równie¿ powinno uwzglêdniaæ koszty polityczne. S¹ one trudne do prawid³owego obliczenia, ale nie mo¿na ich pomin¹æ, dokonuj¹c ca³oœciowej taksonomii
kosztów podatkowych. Uwidocznienie tych kosztów jest mo¿liwe w sytuacji, kiedy np. grupy spo³eczne d¹¿¹ do wprowadzenia korzystnych dla
siebie rozwi¹zañ poprzez lobbowanie wœród polityków, jednak¿e okreœlenie ich jest wrêcz niemo¿liwe. Koszty te mog¹ byæ zmniejszone poprzez
ustalenie trwa³ych regu³ systemu podatkowego, które nie bêd¹ zmieniane. Ich zmiana bêdzie mog³a nast¹piæ tylko wtedy, kiedy bêdzie ku
temu potrzeba gospodarcza.
Odnosz¹c koszty poboru podatków do poszczególnych tytu³ów podatkowych, mo¿na siê dopatrzeæ zarówno w odniesieniu do podatków
bezpoœrednich, jak i poœrednich, ¿e po stronie administracji podatkowej
ten koszt wzrasta, poniewa¿ musz¹ one:
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gromadziæ informacje o przychodach z uwzglêdnieniem ich rodzajów
oraz miejsc powstawania,
– zbieraæ informacje o kosztach uzyskania przychodów,
– konfrontowaæ poprawnoœæ dokonywanych wp³at podatku z deklaracjami podatkowymi.
Pozytywnym czynnikiem, który obni¿a koszty poboru, jest mo¿liwoœæ sk³adania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej. Podatnik
nie musi traciæ czasu na jej sporz¹dzanie w formie papierowej i nastêpnie
wysy³aæ za poœrednictwem poczty, b¹dŸ sk³adaæ osobiœcie w siedzibie organu podatkowego. Co wiêcej, przygotowanie deklaracji w formie elektronicznej pozwala programowi na jej weryfikacjê pod wzglêdem prawid³owoœci obliczenia nale¿nego podatku.
Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e elementami wp³ywaj¹cymi na wysokoœæ kosztów poboru jest przede wszystkim struktura i z³o¿onoœæ systemu podatkowego [Stiglitz, 2012, s. 561]. W przypadku gdy system
podatkowy bêdzie funkcjonowa³ w obrêbie kilkudziesiêciu ustaw podatkowych, koszty poboru danin publicznych wzrosn¹. Znaczenia w tym
przypadku nabiera wype³nianie postanowieñ przepisów podatkowych,
np. z zakresu iloœci potrzebnej dokumentacji i ewidencji oraz czasookresu
ich przechowywania, a tak¿e korzystania z ulg podatkowych. Przy podatkach, gdzie obowi¹zuje technika samoobliczenia, trudnoœci mog¹
sprawiæ przepisy i ich w³aœciwe zastosowanie przy ustalaniu podstawy
opodatkowania. Podatki dochodowe mog¹ byæ tutaj dobrym przyk³adem, bowiem ich konstrukcja jest bardzo z³o¿ona. W ramach aktów prawnych reguluj¹cych tê materiê istniej¹ zapisy, które oddzielnie kodyfikuj¹
przychody i koszty. Katalog przychodów i kosztów uzyskania przychodów jest bardzo rozbudowany i mo¿e dotyczyæ ró¿nych grup podatników. Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie rozbudowanych i z³o¿onych przepisów nie jest ³atwe, co podra¿a koszt ustalenia
nale¿nego podatku. Przy z³o¿onoœci systemu podatkowego koszt poboru
wzrasta i bêdzie on coraz wiêkszy, jeœli regu³y podatkowe bêd¹ rozbudowywane i komplikowane.
O kwestii z³o¿onoœci systemu podatkowego wypowiada³ siê McCaffery, pisz¹c, i¿ wyró¿nia siê go w wymiarze strukturalnym, technicznym i dostosowawczym. Pierwszy odnosi siê do wielu aktów prawnych
w prawie podatkowym, które utrudniaj¹ okreœlenie, jakie skutki podjêtych decyzji mog¹ wyst¹piæ w przysz³oœci. Drugi z wymiarów ma na celu
u³atwiæ zrozumienie u podatnika stanowionych aktów prawnych, ostatni
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zaœ rozpatrywany jest przez pryzmat obowi¹zków podatkowych nak³adanych na podatnika.
Jak zaznacza Kaplow, w przypadku gdy w systemie podatkowym
istnieje bardzo du¿o regu³ do przestrzegania, które s¹ w sposób skrupulatny przestrzegane przez aparat skarbowy, wzrastaj¹ koszty operacyjne:
– dla podatników koszty dostosowania,
– dla organu podatkowego, koszty ewentualnej egzekucji [Kaplow,
2008, s. 30].
Na koszt poboru podatków mo¿e równie¿ wp³ywaæ globalizacja.
Uwarunkowania wspó³pracy miêdzynarodowej szczególnie s¹ brane pod
uwagê, poniewa¿ system podatkowy mo¿e ograniczaæ przep³yw osób,
towarów i us³ug. Narzêdziem stosowanym do eliminacji tych niedogodnoœci s¹ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pañstwa, podpisuj¹c takie umowy, umawiaj¹ siê zazwyczaj, ¿e tylko w jednym z nich
nast¹pi pobór podatku. Zdarzaj¹ siê równie¿ umowy, które przewiduj¹,
¿e obydwie strony zobowi¹zane s¹ pobraæ podatek. Jeœli podatek dochodowy pobierany jest w dwóch pañstwach, to koszt poboru roœnie.
Najlepsz¹ jednak drog¹ poznania wysokoœci kosztu poboru jest zetkniêcie siê z praktyk¹ gospodarcz¹. Wœród dokonywanych transakcji,
obliczeñ mo¿emy oszacowaæ, jak wielki koszt poboru dotyczy samego podatnika.

2. Wydatki organów podatkowych zwi¹zane z poborem
podatków
W ka¿dym systemie podatkowym po stronie organu pobieraj¹cego
podatki istniej¹ pewne koszty, które zwi¹zane s¹ ze œci¹galnoœci¹ podatków. Ekonomiœci zwykli je nazywaæ administracyjnymi (instytucjonalnymi) kosztami poboru. Do zbioru tych kosztów bêd¹ wchodziæ wydatki
ponoszone przez instytucje pañstwowe b¹dŸ samorz¹dowe, a zwi¹zane
z wymiarem podatku, jego poborem, kontrol¹ podatkow¹, kosztami egzekucyjnymi oraz organami represji karnej skarbowej. Instytucjonalne
koszty poboru zale¿¹ przede wszystkim od struktury systemu podatkowego oraz techniki opodatkowania. Niektóre z podatków bêd¹ podlega³y
samoobliczeniu przez podatników, w zwi¹zku z tym organom podatkowych odejd¹ pewne czynnoœci zmierzaj¹ce do poprawnego obliczenia podatku. Inne natomiast podatki mog¹ posiadaæ ca³kiem odmienn¹ strukturê i technikê obliczania podatku, która bêdzie zobowi¹zywa³a organy
podatkowe do ustalenia wysokoœci nale¿nego podatku, jaki ma zap³aciæ
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podatnik. Ta technika spotykana jest przy konstrukcji podatków lokalnych i podatku rolnego. Rozró¿nienie kosztu instytucjonalnego wydaje
siê byæ, z punktu widzenia takiego podzia³u, doœæ proste. Ekonomiœci
podkreœlaj¹, ¿e koszty te stanowi¹ czêœæ kosztów sektora finansów publicznych, w szczególnoœci dotycz¹cych wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem administracji skarbowej, jak równie¿ z:
– kosztami ustawodawstwa podatkowego,
– kosztami odszkodowañ, które wynikaj¹ z b³êdnych decyzji organów
podatkowych i kontroli skarbowej,
– kosztami œwiadczenia porad dla podatników [Matuszewski, 2009,
s. 548].
Zagadnienie kosztów poboru by³o analizowane przez wielu ekonomistów, pocz¹wszy od Smitha, poprzez Wagnera i Neumarka. W swoich
przemyœleniach i pogl¹dach prezentowali oni stanowisko, ¿e nale¿y przestrzegaæ tanioœci opodatkowania. W œlad za tym stwierdzeniem podkreœliæ nale¿y, ¿e twórcy systemu podatkowego powinni wymyœlaæ takie
regu³y, które obejm¹ niski koszt œci¹galnoœci podatków po stronie organu
podatkowego. Nadmierne koszty poboru po stronie administracji podatkowej wynikaj¹ czêsto z przewlek³ych procedur podatkowych, s¹dowych, egzekucyjnych, o czym pisa³ ju¿ J.B. Say [1960, s. 773–774].
W Polsce ju¿ Sejm Czteroletni dostrzeg³, ¿e zasady Adama Smitha
nale¿y wcielaæ w ¿ycie w celu budowania dobrego systemu podatkowego. W opracowanej broszurce pt. „Sposób u³o¿enia podatków” wskazano,
¿e „podatek winien byæ potrzebom krajowym wystarczaj¹cy (…) niekosztowny dla wieloœci urzêdników” [www.mofnet.gov.pl].
W dzisiejszych czasach wa¿ne jest, by podtrzymaæ postulat tanioœci
kosztów poboru, jednak nie zawsze siê to udaje. Systemy podatkowe budowane s¹ w oparciu o potrzeby gospodarcze i nie zawsze brany jest pod
uwagê koszt œci¹galnoœci danego podatku. Pozostaje wiêc nadal doskonaliæ technikê poboru, poprzez d¹¿enie do minimalizacji niezbêdnych kosztów [Dêbowska-Romanowska, 1996, s. 3].
Wykorzystanie komputerów i wszelkiego dostêpnego oprogramowania, przy kontaktach z organami podatkowymi, jak równie¿ w dzia³alnoœci operacyjnej aparatu skarbowego, mo¿e w istotny sposób wp³yn¹æ
na obni¿enie tych kosztów. Z praktyki podatkowej wynika, ¿e administracyjny koszt poboru podatku jest wprost proporcjonalny do stopnia
skomplikowania systemu fiskalnego, który to obfituje w du¿¹ iloœæ ulg
i zwolnieñ. Koszty jego istnienia i zarazem funkcjonowania bêd¹ ros³y
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wraz z iloœci¹ ulg i zwolnieñ obowi¹zuj¹cych w systemie. Dla przyk³adu
mo¿na wskazaæ, ¿e sprawdzenie prawdziwoœci zeznania podatkowego
(o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu i poniesionej straty), sk³adaj¹cego siê
z wielu za³¹czników jest najbardziej czasoch³onnym i pracoch³onnym zajêciem dla urzêdników, przez co wp³ywa na zwiêkszone koszty poboru
podatków dochodowych [Neneman, 2004, s. 32].
Badania nad kosztami funkcjonowania ca³ego aparatu skarbowego
rozpoczêto z koñcem XX w., g³ównie w krajach o wysoko rozwiniêtej gospodarce rynkowej. Pionierami w tym zakresie byli m.in. ekonomiœci
z australijskiego Joint Commitee of Public Accounts. Opracowali oni
wskaŸnik rz¹dowych kosztów poboru podatków. Powy¿sz¹ tematykê
podejmowa³ równie¿ C. Evans. W œwietle przeprowadzonych przez niego badañ koszty administracyjne rzadko przewy¿sza³y 1% dochodów podatkowych i kszta³towa³y siê zazwyczaj poni¿ej 1%. Wed³ug C. Evansa
koszty administracyjne s¹ w wartoœciach bezwzglêdnych oraz wzglêdnych mniej uci¹¿liwe ni¿ koszty dostosowawcze [Evans, 2003, s. 60–70].
Na podstawie analiz prowadzonych w latach 2000–2009 przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju udzia³ kosztów administracyjnych w dochodach podatkowych, z uwzglêdnieniem sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego i ce³, kszta³towa³ siê w Polsce na œrednim poziomie
1,78%. Najni¿szy poziom zanotowano w 2007 roku, tj. 1,42%, natomiast
najwy¿szy w 2004 roku – 2,62%. Wed³ug uzyskanych danych najni¿szy
wskaŸnik zosta³ zanotowany w Szwajcarii – 0,3% i w Islandii – 0,32%.
Wymieniony miernik kszta³tuje siê jednak odmiennie dla podatków, które polegaj¹ na samoobliczeniu, oraz dla podatków pobieranych u Ÿród³a.
Doœæ ciekawa zale¿noœæ istnieje np. w systemie fiskalnym Wielkiej Brytanii, gdzie w 2007 roku odnotowano koszty administracyjne przy:
– poborze podatku dochodowego u Ÿród³a na poziomie 0,7% dochodów,
– poborze podatku dochodowego polegaj¹cym na samowyliczeniu
w wysokoœci 4,5% osi¹gniêtych dochodów z ww. daniny [Shaw, 2010,
s. 1128–1134].
Zaobserwowana sytuacja wynika przede wszystkim ze z³o¿onoœci
rozliczeñ podatkowych. Podatek dochodowy pobierany u Ÿród³a stanowi
prost¹ i jasn¹ konstrukcjê, natomiast podatnicy rozliczaj¹cy siê samodzielnie z podatku dochodowego generuj¹ dla ca³ego systemu podatkowego wy¿sze koszty administracyjne, bowiem ich zeznanie musi byæ
sprawdzone, czy podatnik skorzysta³ prawid³owo z ulg i zwolnieñ przy
obliczaniu zobowi¹zania podatkowego.
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Analiza i ocena kosztów administracyjnych w poszczególnych systemach podatkowych na œwiecie musi byæ dokonywana ze szczególn¹
ostro¿noœci¹. Aparat skarbowy dzia³a w ró¿nych warunkach gospodarczych i jego efektywnoœæ, jak i skutecznoœæ jest odmienna. Zwróciæ nale¿y
szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e np. kraje OECD prowadz¹ odmienn¹ politykê podatkow¹, inaczej stanowi¹ prawo podatkowe i posiadaj¹ ró¿norodne modele poboru danin publicznych. Z tego wzglêdu udzia³ kosztów
podatkowych w dochodach podatkowych w poszczególnych krajach
OECD istotnie siê ró¿ni.
Wœród przyk³adowych czynników maj¹cych wp³yw na te ró¿nice
wymieniæ mo¿na np. zmiany stóp podatkowych, wahania mierników gospodarczych, takich jak inflacja, stopa wzrostu gospodarczego i nak³ady
na modernizacjê administracji podatkowej. Jeœli chodzi o ten ostatni czynnik, to w momencie poniesienia kosztów administracyjnych podnosi siê
koszt poboru w odniesieniu do ca³ego systemu podatkowego, jednak¿e
wraz z up³ywem czasu bêdzie on mala³, co bêdzie wyrazem wprowadzonych usprawnieñ.
W odniesieniu do Polski koszty administracyjne zmieniaj¹ siê w sposób nieci¹g³y i obserwuje siê w nich du¿y udzia³ kosztów sta³ych [Kud³a,
2004, s. 31]. W celu przedstawienia tematyki instytucjonalnego kosztu
poboru w Polsce musimy przeanalizowaæ faktyczne koszty, jakie zosta³y
poniesione. Na podstawie dostêpnych danych od 2000 roku do 2012 roku
wyliczono wskaŸnik udzia³u kosztów poboru w ³¹cznych wp³ywach podatkowych (tablica 1).
Tablica 1. Koszty funkcjonowania aparatu skarbowego w Polsce w latach
2000–2012 w odniesieniu do danin publicznych stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa

Rok

Wp³ywy podatkowe
realizowane przez
administracjê
skarbow¹ (w tys. z³)

Koszty
Ogó³em w tys. z³

Udzia³ kosztów
we wp³ywach
podatkowych

2000

119 643 905

1 707 888

1,42%

2001

119 101 328

1 748 247

1,46%

2002

128 750 912

1 737 943

1,35%

2003

135 227 631

1 800 514

1,33%

2004

135 571 258

3 553 167

2,62%

2005

155 859 545

4 134 888

2,65%
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Rok

Wp³ywy podatkowe
realizowane przez
administracjê
skarbow¹ (w tys. z³)

Koszty
Ogó³em w tys. z³

Udzia³ kosztów
we wp³ywach
podatkowych

2006

174 876 010

4 182 574

2,39%

2007

206 385 202

4 329 573

2,09%

2008

219 499 380

4 685 740

2,13%

2009

214 878 835

4 822 861

2,24%

2010

222 552 687

5 113 201

2,29%

2011

243 210 936

5 239 239

2,15%

2012

248 274 572

5 282 234

2,13%

ród³o: [Kulicki, 2013, s. 1–11].

Dane zawarte w tablicy 1 zosta³y zaczerpniête ze sprawozdañ z wykonania bud¿etu pañstwa za lata 2000–2012. W pierwszych czterech latach analizowanego okresu, tj. 2000–2003, zawieraj¹ siê tylko i wy³¹cznie
koszty administracyjne dotycz¹ce izb i urzêdów skarbowych oraz urzêdów kontroli skarbowej. Z pocz¹tkiem 2004 roku do wydatków wchodz¹
tak¿e urzêdy celne i izby celne, z zaznaczeniem, ¿e wydatki nie obejmuj¹
kwot na egzekucjê nale¿noœci publicznoprawnych, finansowanych do
2010 roku ze œrodków specjalnych, a od 2011 roku ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu centralnego. Jak wynika z powy¿szej tablicy, od
2004 roku notuje siê zwiêkszone wydatki na administracjê skarbow¹, co
po czêœci wyt³umaczono powy¿ej zwiêkszonymi wydatkami na administracjê celn¹. Warty podkreœlenia jest fakt, ¿e na prze³omie 2003/2004 roku
w organach podatkowych i organach kontroli skarbowej dokona³a siê
pewna reorganizacja. Polega³a ona na przejêciu przez organy celne funkcji poboru akcyzy podatku od towarów i us³ug z tytu³u importu oraz
szczególnego nadzoru podatkowego. W wyniku tego dzia³ania wskaŸnik
udzia³u kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w ³¹cznych
wp³ywach podatkowych wzrós³ o ponad 1% od 2004 roku i utrzymywa³
on poziom od 2,62% do 2,13% w 2012 roku. Zmiana tego miernika jak na
warunki polskiego systemu podatkowego jest bardzo du¿a, jednak¿e nie
jest zasadne jego porównanie do lat wczeœniejszych przed 2004 rokiem, co
jest wynikiem braku finansowania kosztu instytucjonalnego danin publicznych przez œrodki specjalne. Znaczny wzrost kosztu poboru podatków
od 2004 roku to równie¿ pochodna wejœcia Polski do Unii Europejskiej.
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W wyniku tej sytuacji organom podatkowym przyby³o obowi¹zków z racji dostosowania polskiego prawa podatkowego do wymogów unijnych.
Zasadne jest przeprowadzenie analizy strukturalnej kosztów funkcjonowania aparatu skarbowego z podzia³em na Ministerstwo Finansów,
izby i urzêdy skarbowe, izby i urzêdy celne, jak równie¿ urzêdy kontroli
skarbowej. Przedstawiony powy¿ej wskaŸnik jest obrazem zagregowanych kosztów funkcjonowania administracji skarbowej i z jego analizy nie
mo¿na wyci¹gn¹æ stosownych wniosków co do kosztów administracyjnych jednostek sk³adowych resortu finansów. W zwi¹zku z powy¿szym
w tablicy 2 przedstawiono koszty funkcjonowania urzêdów zajmuj¹cych
siê poborem i kontrol¹ nale¿noœci publicznoprawnych.
W badanym okresie, tj. w latach 2000–2012, koszty poboru podatków
w przekroju poszczególnych jednostek pobieraj¹cych i kontroluj¹cych nale¿noœci publicznoprawne ros³y, z wyj¹tkiem roku 2002, gdzie odnotowano ich spadek przy izbach i urzêdach skarbowych o prawie 4%. Dostrzegalny jest te¿ spadek kosztów administracyjnych poboru podatków
po stronie Ministerstwa Finansów, które w sposób znacz¹cy ograniczy³o
tê wartoœæ w latach 2009–2010 oraz w roku 2012.
Najwiêksza dynamika kosztów poboru zosta³a zaobserwowana
w administracji celnej w 2004 roku, bo ponad 97%. Wed³ug istniej¹cego
stanu rzeczy fakt ten mo¿na wyt³umaczyæ poprzez wzrost rangi tej instytucji, jako odpowiedzialnej za pobór nale¿noœci publicznoprawnych na
zewnêtrznej wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zwi¹zane z tym dzia³ania niew¹tpliwie wymaga³y zwiêkszonych œrodków finansowych.
Tablica 2. Instytucjonalne koszty poboru podatków w latach 2000–2012
w podziale na poszczególne jednostki aparatu skarbowego (w tys. z³)
Urzêdy
Kontroli
Skarbowej

Izby
Skarbowe

Urzêdy

Izby Celne
i Urzêdy
Celne

Rok

Ministerstwo
Finansów

2000

68 948

313 131

138 097

1 187 712

X

2001

70 693

321 626

142 081

1 213 847

X

2002

91 294

328 103

133 746

1 176 465

441 636*

2003

127 997

333 951

140 282

1 198 284

775 866

2004

191 266

385 765

208 823

1 880 868

886 445

2005

233 482

444 439

254 399

2 264 462

938 106

2006

241 384

449 711

258 722

2 294 832

937 925

Skarbowe
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Urzêdy
Kontroli
Skarbowej

Izby Celne
i Urzêdy
Celne

Urzêdy

Rok

Ministerstwo
Finansów

Izby
Skarbowe

2007

312 320

470 510

267 179

2 339 207

940 357

2008

342 522

471 454

300 977

2 534 760

1 036 027

2009

283 162

493 778

307 267

2 572 336

1 166 318

2010

265 980

498 782

316 785

2 592 574

1 439 080

2011

280 303

512 327

319 871

2 608 271

1 518 467

2012

265 076

522 722

320 605

2 764 881

1 408 950

Skarbowe

* Wydatki wraz z G³ównym Urzêdem Ce³.
ród³o: [Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu pañstwa...].

Z przedstawionych w tablicy 2 danych wynika, ¿e najwiêksze koszty
poboru podatków generuj¹ izby skarbowe i urzêdy skarbowe. Porównanie danych dotycz¹cych skrajnych lat badanego okresu pozwala zauwa¿yæ, ¿e koszty te wzrastaj¹ ponad dwukrotnie. Najmniejsze koszty
w latach 2000–2012 generowa³o Ministerstwo Finansów, co jest efektem
mniejszej liczby pracowników ani¿eli w pozosta³ych jednostkach resortu
finansów. Aby dokonaæ w szerszym zakresie analizy administracyjnego
kosztu poboru, dane z tablicy 2 zostan¹ wykorzystane do obliczenia nastêpuj¹cych mierników:
– roczna dynamika kosztu poboru podatków w latach 2001–2012 w podziale na poszczególne jednostki aparatu skarbowego w % (tablica 3),
– udzia³ kosztów do dochodów w urzêdach i izbach skarbowych oraz
urzêdach i izbach celnych w tys. z³ (tablica 4).
Tablica 3. Roczna dynamika kosztu poboru podatków w latach 2001–2012
w podziale na poszczególne jednostki aparatu skarbowego
Dynamika kosztu poboru podatków
2000 rok = 100
Rok

MinisterUrzêdy
Urzêdy
Izby
stwo
Kontroli
Skarbowe Skarbowe
Finansów Skarbowej

Izby
Celne
i Urzêdy
Celne

Razem
administracja
skarbowa

2001

102,53

102,71

102,88

102,20

x

102,36

2002

129,14

102,01

94,13

96,92

x

99,41

2003

140,20

101,78

104,88

101,85

175,67

103,60

2004

149,43

115,51

148,85

156,96

114,25

197,34
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Dynamika kosztu poboru podatków
2000 rok = 100

Rok

MinisterUrzêdy
Urzêdy
Izby
stwo
Kontroli
Skarbowe Skarbowe
Finansów Skarbowej

Izby
Celne
i Urzêdy
Celne

Razem
administracja
skarbowa

2005

122,07

115,21

121,82

120,39

100,26

116,37

2006

103,38

101,18

101,69

101,34

110,17

101,15

2007

129,38

104,62

103,26

101,93

112,57

103,51

2008

109,67

100,20

112,65

108,36

123,38

108,22

2009

82,67

104,73

102,08

101,48

105,52

102,92

2010

93,93

101,01

103,09

100,78

92,79

106,02

2011

105,38

102,71

100,97

100,60

105,52

102,46

2012

94,56

102,03

100,23

106,00

92,79

100,82

ród³o: Wyliczenia na podstawie tablicy 2.

Tablica 4. Stosunek kosztów do dochodów w urzêdach i izbach skarbowych
oraz urzêdach i izbach celnych (w tys. z³)
Urzêdy i Izby Skarbowe
Rok

Dochody

Koszty

Urzêdy i Izby Celne

%
udz.K/D

Dochody

Koszty

%
udz.K/D

2007

169 803 695

2 606 586

1,53% 72 823 521

940 357

1,29%

2008

205 387 591

2 835 737

1,38% 76 828 116

1 036 027

1,35%

2009

176 014 159

2 879 603

1,63% 74 251 887

1 166 318

1,57%

2010

177 505 221

2 909 359

1,64% 80 336 319

1 439 080

1,79%

2011

193 135 371

2 928 142

1,52% 88 514 660

1 518 467

1,72%

2012

195 581 371

3 085 486

1,58% 92 166 436

1 408 950

1,53%

ród³o: [Kulicki, 2013, s. 1–11].

–
–

Z analizy danych przedstawionych w tablicach 3 i 4 wynika, ¿e:
mala³y wydatki na funkcjonowanie Ministerstwa Finansów, szczególnie w 2009, 2010 i 2012 roku,
urzêdy kontroli skarbowej, wykonuj¹ce jedynie czynnoœci kontrolne
w stosunku do nale¿noœci publicznoprawnych, zanotowa³y najwy¿sz¹ dynamikê kosztów poboru w latach 2004–2005, co mo¿e byæ efektem nowych zadañ na³o¿onych na te jednostki w zwi¹zku z wejœciem
do Unii Europejskiej,
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administracja sk³adaj¹ca siê z izb i urzêdów celnych zanotowa³a najwiêkszy wzrost kosztów w okresie 2004 roku, 2005 roku i 2008 roku –
w pierwszym roku nawet o 56%,
– administracja celna, pobieraj¹ca gównie nale¿noœci celne, zanotowa³a
wzrost kosztów w 2003 roku o 75% w stosunku do 2002 roku, co mo¿e
byæ efektem reorganizacji tych s³u¿b w tym czasie.
Podsumowuj¹c, wskaŸnik dynamiki kosztów poboru w badanym
okresie w ca³ej administracji skarbowej najbardziej wzrós³ w latach
2003/2004 i 2004/2005, odpowiednio o 197% i 116%. W pozosta³ych latach
wahania mieœci³y siê w przedziale od 1% do 10%.
Drugi wskaŸnik – udzia³ kosztów do dochodów w urzêdach i izbach
skarbowych oraz urzêdach i izbach celnych, obliczony w latach 2007 do
2012 – stanowi podsumowanie rozwa¿añ w zakresie kosztu poboru podatków. W badanym okresie dla izb i urzêdów skarbowych kszta³towa³
siê w przedziale od 1,38% w 2008 roku do 1,64% w 2010 roku, natomiast
dla izb i urzêdów celnych od 1,29% w 2007 roku do 1,79% w 2010 roku.

Zakoñczenie
Przedstawiona tematyka jest niezwykle wa¿na z punktu widzenia
funkcjonowania gospodarki narodowej i pobierania danin publicznych.
Bez efektywnej i sprawnej administracji podatkowej nie bêdzie mo¿na
skutecznie wywieraæ wp³ywu na podatników i tym samym gromadziæ
dochodów podatkowych. Z analizy przedstawionego tematu wynika:
– polska administracja skarbowa jest rozbudowana, co utrudnia skuteczne gromadzenie dochodów,
– w badanym okresie w odniesieniu do niektórych jednostek wchodz¹cych w sk³ad administracji podatkowej ros³y koszty funkcjonowania, co niew¹tpliwie stawia Polskê wœród pañstw z wysokim kosztem
poboru,
– niektóre instytucje skarbowe dubluj¹ swoje czynnoœci, np. kontrola
skarbowa i podatkowa – nale¿a³oby wprowadziæ jednolit¹ instytucjê
kontroli.
Zasadne jest wprowadzenie zmian w tych obszarach, co zdaniem autora spowoduje polepszenie sytuacji w instytucjach pañstwowych zwi¹zanych z poborem podatków.

90

£ukasz Furman

Literatura
1. Brzeziñski B., Matuszewski W. (2009), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu podatkowego, w: Brzeziñski B. (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TOiK, Dom Organizatora, Toruñ.
2. Cukiernik T. (2004), Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka,
Wydawnictwo Wektory, Wroc³aw.
3. Dêbowska-Romanowska T. (1996), Prawo daninowe – podstawowe pojêcia konstytucyjne i ustawowe (cz. II), „Glosa”, nr 12.
4. Evans C. (2003), Studying the studiem: an Overview of Recent Research into
Taxatin Opeating Costs. „eJournal of Tax Research”, Vol. 1, No. 1.
5. G³uchowski J. (2001), Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Historia administracji skarbowej w Polsce, www.mofnet.gov.pl, dostêp
dnia 15.12.2013.
7. http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_
of_representatives_committee, dostêp dnia 20.12.2013.
8. Ksiêga jubileuszowa Profesora Jana G³uchowskiego, Regulacje prawno-podatkowe i rozwi¹zania finansowe (2002), Wydawnictwo TNOiK – rozdz.
pt. Koszty zap³aty podatku,
9. Kud³a J. (2004), Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa.
10. Kulicki J. (2013), Koszty administracji danin publicznych, „Analizy”
nr 15(104), Biuro Analiz Sejmowych.
11 Matuszewski W. (2008), Koszty zap³aty podatku, Toruñski Rocznik Podatkowy Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Toruñ.
12. Ma³ecka-Ziembiñska E. (2012), Efektywnoœæ fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ.
13. Neneman J., Piwowarski R. (2004), Jaki system podatkowy, Centrum
Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
14. Nowak A., Wspó³czesne zasady podatkowe (2007) w: Fiedor B., Rymarczyk J., Ekonomia i miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw.
15. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
16. Stiglitz J.E. (2012), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski

91

17. Turner J., Smith M., Gurd B. (1998), Recognising the Pitfalls in Tax Compliance Costs Research, w: „Revenue Law Journal”, Vol. 8, http://epublications.bond.edu.au, dostêp dnia 01.06.2013.
18. Shaw J., Slemrod J., Whiting J. (2010), Administration and Compliance, w:
Adam S., Besley T., Blundell R., i inni, Dimensions of Tax Design. The
Mirrlees Review, Oxford University Press, New York.
19. Smith A. (2012), Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, T. 1,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
20. Sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za lata 2000–2012 zawarte na stronie www.mf.gov.pl dostêp dnia 1.04.2014.
21. Sosnowski M. (2012), Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 108.
Streszczenie
Artyku³ omawia problem kosztu poboru podatków zwi¹zany z funkcjonowaniem administracji podatkowej w Polsce. W szczególnoœci ukazano koszty
zwi¹zane z p³aceniem podatków, które ponios³a administracja skarbowa w latach 2002–2012.
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Operating costs of the tax administration on the example of Poland
(Summary)
The article discusses the problem of the taxes’ collection cost connected with
the functioning of the tax administration in Poland. In particular, in this article
were presented the costs connected with paying taxes, which were paid by the tax
administration in years 2002–2012.
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