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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A ULGI
W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM –
PRZYKŁAD ULGI NA WYCHOWYWANIE DZIECI
W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
Streszczenie: Jednym z wymiarów i celów idei zrównoważonego rozwoju jest m.in. sprawiedliwość społeczna. Celem artykułu jest próba ukazania relacji istniejących między systemem
podatkowym a tworzącymi się nierównościami społecznymi w odniesieniu do ulg podatkowych. Przykładem ukazującym tę relację jest ulga na wychowywanie dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych i uwarunkowania jej wykorzystania, przyczyniające się do
pogłębiania różnic społecznych. Treść artykułu oparto na analizie źródeł literaturowych oraz
statystycznych, obrazujących, w jaki sposób polski system podatkowy przy zastosowaniu
nieodpowiedniej legislacji, np. w zakresie stosowania ulgi na wychowywanie dzieci, może
wpływać na pogłębiające się różnice w osiąganiu dobrobytu przez podatnika.
Słowa kluczowe: system podatkowy, nierówność społeczna, zrównoważony rozwój, ulga
podatkowa.

1. Wstęp
System podatkowy w Polsce jest regulowany przez ustawy, rozporządzenia i akty
prawa miejscowego. Częste zmiany w tymże systemie prowadzą do negatywnego
zachowania podatnika poprzez obniżanie jego poczucia pewności oraz wzbudzanie
niechęci do samego podatku. Komplikacje w legislacji podatkowej prowadzą do
sytuacji, w której trudne staje się praktyczne zastosowanie podatku [Wolański 2008,
s. 71]. W wielu przypadkach należy doszukiwać się negatywnych skutków zapisów
podatkowych. Tak też jest w przypadku przepisów odnoszących się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawodawca wprowadził w nich szereg ulg i zwolnień podatkowych, niejednokrotnie budzących kontrowersje w kwestii realizacji
celów, dla jakich zostały one powołane. Jednym z takich dyskusyjnych rozwiązań
jest ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych – ulga na wychowywanie dzieci. Celem, jaki wyznaczył sobie ustawodawca, wprowadzając tę ulgę,
była możliwość częściowej rekompensaty wydatków wiązanych z wychowywaniem
dzieci przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.
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W tym miejscu można sformułować pytanie: Czy ulga podatkowa na wychowywanie dzieci może wpływać na pogłębianie się nierówności społecznych w Polsce?
Odpowiedź na tak sformułowaną kwestię stanie się głównym przedmiotem rozważań prowadzonych w tym artykule, wyznaczając zarazem główne obszary ujętych
w nim analiz opartych na studiach literatury przedmiotu i własnych przemyśleniach
jego autora.

2. Definicja oraz budowa systemu podatkowego w Polsce
Systemem podatkowym w języku potocznym nazywany jest ogół podatków pobieranych przez państwo. Nie jest to jednak ścisłe określenie. System podatkowy występuje dopiero wówczas, gdy wszystkie podatki pobierane przez państwo tworzą
logiczną, zwartą i jednolitą całość zarówno pod względem ekonomicznym,
jak i prawnym [Finanse publiczne… 2008, s. 466]. Dlatego też system podatkowy
winien być definiowany jako ogół podatków istniejących obok siebie jednocześnie
w państwie, tworzący spójną i logiczną całość organizacyjną. Ponieważ system podatkowy jest kategorią ogólną, to do jego sprawnego działania potrzebna jest wyłączność stosowania na danym terytorium (np. państwa) [Lipniewicz 2010, s. 62].
Systemy podatkowe poszczególnych państw różnią się od siebie, jednak pod
względem konstrukcji wykazują one podobne cechy. W strukturze przedmiotowej
system ten jest to sięganie do majątku podatnika oraz jego dochodów w trakcie ich
uzyskiwania i wydatkowania. Natomiast system podatkowy w strukturze podmiotowej stanowią podmioty będące beneficjentami podatków oraz sami podatnicy. Biorąc pod uwagę kategorię podmiotową, system podatkowy można badać z punktu
widzenia podmiotów czynnych oraz podmiotów biernych. W przypadku podmiotów
czynnych istotny wpływ ma struktura ustroju państwowego. Gdy obok władzy państwowej występują samorządowe organy publicznoprawne wtedy w skład systemu
podatkowego wchodzą podatki państwowe oraz podatki samorządowe. Istotną kwestią wobec tego jest podział przedmiotów opodatkowania między państwo i samorząd. Podmiotami biernymi systemu podatkowego są podatnicy. Różnorodne grupy
podatników stanowią bowiem odzwierciedlenie założeń i kierunków polityki podatkowej państwa, która tworzy system podatkowy [Finanse publiczne… 2008, s. 467].
W sensie prawnym polski system podatkowy tworzą zarówno instytucje podatkowe, jak i cały system legislacyjny; natomiast w sensie ekonomicznym system ten
to ogół dochodów z podatków do budżetu państwa oraz samorządów terytorialnych.
System podatkowy w Polsce regulują ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.
Biorąc pod uwagę podmiotową definicję podatku, w Polsce można wyróżnić
trzy grupy podatków.
Pierwszą grupę tworzą podatki państwowe, które stanowią wpływ do budżetu
państwa, są to: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier,
oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
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W drugiej grupie podatków wymienić należy podatki o charakterze samorządowym, stanowiące wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W tej
kategorii wyróżniamy podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, opłaty targowe i miejscowe (podatki lokalne),
podatek dochodowy w postaci karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych.
Kolejna grupa podatków to te, które stanowią zarówno wpływ do budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, są to tzw. podatki wspólne. Do tej
kategorii należy zaliczyć: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.
W strukturze przedmiotowej podatki w Polsce dzielimy na: przychodowe, które
są określone na podstawie cech świadczących o osiąganiu dochodu; dochodowe –
tzw. osobiste, stanowiące nadwyżkę przychodu nad kosztami jego uzyskania; majątkowe, które stanowią uzupełnienie dochodowych; podatki od wydatków konsumpcyjnych [Nojszewska 2010, s. 362].

3. Definicja nierówności społecznej w odniesieniu do definicji
zrównoważonego rozwoju
W literaturze tematu nie występuje jednolita definicja nierówności społecznej, najczęściej jest ona określana przez ukazanie cech charakterystycznych dla tego pojęcia. Jednym z wybitnych przedstawicieli literatury socjologicznej, który opisał nierówności społeczne, jest P. Sztompka. W swoim podręczniku pt. Socjologia zawarł
on następującą charakterystykę nierówności społecznej: „(…) Nierówność społeczna dotyczy nie cech indywidualnych, lecz tego innego rodzaju cech, tych cech pośrednich, które upodabniają do siebie pewne tylko zbiorowości – grupy społeczne,
albo pewne tylko lokalizacje w społecznej strukturze – pozycje społeczne (statusy).
Inaczej, nierówności społeczne dotyczą sytuacji, gdy ludzie są nierówni sobie nie
z racji jakichkolwiek cech cielesnych czy psychicznych, lecz z powodu ich przynależności do różnych grup albo zajmowania różnych pozycji społecznych (…)”
[Sztompka 2012, s. 332]. Dalej P. Sztompka pisze, iż nierówność społeczna wynika
przede wszystkim z różnicy w dostępie do dóbr społecznie cenionych [Sztompka
2012, s. 332]. Pytanie, jakie należy postawić w tym miejscu, odnosi się do tego,
czym są owe dobra społecznie cenione? W zależności od preferencji społeczeństwa
dobrem cenionym jednostki może być posiadanie: władzy, dóbr materialnych czy
ogólnego prestiżu w społeczeństwie. Jednakże często można się spotkać z innymi,
równie wysoko cenionymi dobrami, jak np. dostęp do edukacji czy służby zdrowia.
Nierówności społeczne są przeciwieństwem zrównoważonego rozwoju, wiąże
się to z ograniczeniami rozwoju społecznego. Nie można powiedzieć, że rozwój
zrównoważony, jako proces, przebiega bez zakłóceń, jeśli w danym społeczeństwie
występują nierówności społeczne. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest rozpatry-
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wane zarówno w sensie ekologicznym, jak i społeczno-gospodarczym. Definicję
zrównoważonego rozwoju użyto po raz pierwszy w 1987 r. na posiedzeniu Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, której owocem był Raport Brundtland.
Możemy w nim przeczytać: „(…) Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy
jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich
zaspokojenie (…)” [Nasza wspólna przyszłość… 1991, s. 27].
Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie godnego życia
członków obecnych i przyszłych pokoleń poprzez zaspokajanie podstawowych warunków materialnych oraz zagwarantowanie rozwoju potencjału tkwiącego w ludziach [Rozwój zrównoważony… 2009, s. 6,7].
Przeszkodą w realizacji celów i założeń zrównoważonego rozwoju może być
pogłębianie się nierówności społecznych. Następstwem takiej sytuacji będzie ograniczenie dostępu do godnego życia czy rozwoju potencjału ludzkiego, np. poprzez
podwyższanie podatków lub ograniczony dostęp do edukacji.

4. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
Ulgi podatkowe występują w większości systemów podatku dochodowego od osób
fizycznych. Zgodnie z ogólną definicją ulga podatkowa oznacza jakiekolwiek
zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ustawodawca w uldze podatkowej nie rezygnuje z opodatkowania, lecz redukuje jego ciężar względem podatnika [Ślesicka
2011, s. 93]. Podatek uregulowany prawnie ma charakter standardu podatkowego,
a odstępstwem od tego standardu jest tzw. preferencja podatkowa, która skutkuje
zmniejszeniem obciążenia podatkowego, przybierającym formę ulgi podatkowej.
Mniejszy podatek, będący skutkiem wprowadzonych przez ustawodawcę preferencji, ma w założeniu skłonić beneficjentów do oczekiwanych przez stanowiącego je
zachowań. Określone rozwiązania systemu podatkowego preferują w ten sposób
pewne grupy podatników (np. rodziców, rolników, przedsiębiorców), sektor gospodarki (budownictwo, rolnictwo) lub działalność (np. inwestycje, innowacyjność,
oszczędzanie) [Preferencje podatkowe… 2012]. Cele, jakie przyświecają ustawodawcy przy wprowadzaniu ulg podatkowych czy zwolnień podatkowych w podatku
dochodowym od osób fizycznych, mogą być rozmaite, jest to zależne od aktualnej
polityki podatkowej państwa.
Ze względu na kryterium celów oraz funkcji można wyróżnić następujące rodzaje ulg i zwolnień [Ślesicka 2011, s. 99, 100]:
•• ulgi i zwolnienia gospodarcze – to takie, które wpływają na gospodarkę danego
kraju zgodnie z celami wyznaczonymi przez ustawodawcę, jak np. poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw;
•• ulgi i zwolnienia o charakterze społecznym – realizują one cele społeczne, np.
poprzez uwzględnienie sytuacji rodzinnej podatnika;
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•• ulgi i zwolnienia mieszane – spełniające cele zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Przykładem takiej ulgi może być ulga inwestycyjna, która poprzez wpływ
na lepszą kondycję przedsiębiorstw powoduje wzrost liczby miejsc pracy.
Przy zastosowaniu kryterium celowości ulgi dzielimy na: ulgi ogólne (podstawowe), ulgi celowe [Podstawka, Deresz 2011, s. 193].
Ulga ogólna wyłącza pewną kwotę dochodów od opodatkowania, zwana też jest
kwotą wolną od podatku. Przysługuje ona wszystkim podatnikom, bez względu na
okoliczności społeczne czy ekonomiczne. Ulga celowa przysługuje podatnikom po
spełnieniu przez nich określonych kryteriów. Ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych może mieć charakter odliczenia od podatku lub może
wystąpić w formie odliczenia od dochodu. Obie te formy są jednak zróżnicowane
i różnie wpływają na zmniejszenie ciężaru podatkowego. Ulga w postaci odliczenia
od dochodu powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania, efekt takiej ulgi jest
uzależniony od dochodów podatnika i stawki podatkowej przez niego zastosowanej.
Natomiast ulga, która odliczona jest od podatku bezpośrednio, wpływa na zmniejszenie jego ciężaru, a jej wysokość jest stała bez względu na dochód, jaki osiągnął
podatnik.

5. Ulga na wychowywanie dzieci
w podatku dochodowym od osób fizycznych
jako jeden z czynników pogłębiających nierówności społeczne
Ulga na wychowywanie dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych spełnia
funkcję społeczną, została ona wprowadzona w 2007 r. ustawą zmieniającą ustawę
o podatku dochodowym od osób fizycznych [Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., art. 1].
Celem wprowadzenia tej ulgi było wsparcie rodzin wychowujących dzieci, stąd
też nazywana jest ona często ulgą rodzinną. Mechanizm tej preferencji daje prawo
podatnikowi odliczenia od podatku kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik korzystający z tej preferencji musi spełniać odpowiednie warunki: wykonywanie władzy rodzicielskiej; pełnienie funkcji opiekuna
prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało; sprawowanie opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej
ze starostą [Cel i mechanizm…, 2012, s. 13]. Z odliczenia może również skorzystać
podatnik, który w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej utrzymywał
w roku podatkowym pełnoletnie dziecko, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; lub dziecko uczące się, które nie ukończyło 25 roku
życia, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych podatkiem dochodowym 19% w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą
iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym
przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.
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Stawki w uldze rodzinnej ulegały zmianom: w 2007 r. wysokość ulgi na wychowanie dzieci wynosiła 1145,08 zł (tj. dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek
w pierwszym przedziale skali podatkowej obowiązującej w 2007 r.) na każde dziecko, w 2008 r. 1173,70 zł. Od roku podatkowego 2009 ulga rodzinna rozliczana jest
w okresach miesięcznych i stanowi 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, tj. 92,67 zł
miesięcznie na każde dziecko, co daje maksymalną kwotę odliczenia rocznie
1112,04 zł na każde dziecko. Aby odliczyć w danym roku wymienioną kwotę lub
jej wielokrotność, podatnik lub podatnicy, w przypadku rodziców rozliczających się
wspólnie, musieli wykazać odpowiednio wysoki podatek dochodowy, jaki pozostaje
po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku tych podatników,
którzy takiego podatku nie ustalą albo wyliczą go na poziomie bardzo niskim, ulga
rodzinna nie spełni swojej funkcji.
W polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych nie można dokonać odliczeń od podatku, które miałyby wyższą wartość niż obliczony podatek.
W związku z tym, iż odliczenie następuje od podatku dochodowego, autorce nasuwa
się pytanie: czy ulga rodzinna nie jest dyskryminująca w stosunku do niektórych
podatników? Aby zbadać ten problem, posłużono się przykładem dwóch podatników: Podatnik A osiągnął dochód roczny po odliczeniach składek na ubezpieczenie
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 10 000 zł, natomiast dochód
po odliczeniach podatnika B wyniósł 25 000 zł. Zakładamy, że każdy podatnik wychowuje troje dzieci. Przy założeniu, że osoby te rozliczają swój PIT same na zasadach ogólnych, to A odliczy ulgę na wychowanie dziecka od podatku dochodowego
w wysokości do 1243,98 zł natomiast B odliczy ulgę podatkową na wychowanie
dziecka w wysokości pełnej ulgi za troje dzieci, wynoszącą 3336,12 zł. Dochody
obu podatników różnią się od siebie i widać, że ta różnica ma wpływ na wysokość
odliczenia ulgi rodzinnej. Zdaniem autorki funkcja tego instrumentu polityki społecznej jest zachwiana, co pogłębia nierówności społeczne. Jest to skutkiem większych odliczeń od dochodów ulgi rodzinnej przez osoby o wyższych zarobkach.
Często się zdarza, że osoby korzystające z ulgi rodzinnej wcale jej nie potrzebują,
a osoby naprawdę potrzebujące wsparcia od państwa tej pomocy nie otrzymują.
Aby przybliżyć wielkości odliczeń od podatku dochodowego w Polsce, należy
przyjrzeć się rys. 1.
Należy zauważyć, iż ulga rodzinna jest jedną z najchętniej wybieranych preferencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku podatkowym 2011 wyniosła ona 5 740 118,00 tys. zł, podczas gdy ulga na wyszkolenie
wyniosła w tymże roku podatkowym tylko 15 110,00 tys. zł.
W roku podatkowym 2013 w Polsce nastąpiła zmiana zasad rozliczania ulgi rodzinnej [Ustawa z dnia 24 października 2012 r., art. 1]. Zgodnie z ustawą z dnia
24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczona zostanie ulga na pierwsze dziecko – z odliczenia nie będą mogły
skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł
miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Jeżeli ich dochody będą mniejsze, to od po-
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Rys. 1. Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce według tytułów
dokonanych w roku 2011
Źródło: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w: [Preferencje
podatkowe… 2012, s. 32].

datku będzie można odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic
się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50%, a na czwarte
i kolejne – o 100%. Zgodnie ze zmianami kwota ulgi na trzecie dziecko wyniesie
139 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne – 185,34 zł [Ustawa z dnia 24 października 2012 r., art.1]. Powołując wcześniej opisany przykład podatnika A i podatnika B1,
po powyżej opisanej zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych należy zauważyć, iż podatnik A odliczy tylko kwotę 1243,98 zł, co wynika z podstawy opodatkowania zbyt niskiej, by zwiększenie ulgi na trzecie dziecko
miało dla tego podatnika jakiekolwiek znaczenie. Natomiast podatnik B skorzysta
z tendencji wzrostowej ulgi na trzecie dziecko, gdyż jego podatek wynosi 3943,98 zł.
Daje mu to możliwość odliczenia całej możliwej kwoty. Sytuacja obu podatników
Wyliczenie to wynika z założenia, iż obaj podatnicy wychowują troje dzieci, biorąc pod uwagę
zmiany ustawowe na dwoje dzieci przypadnie nadal możliwość odliczenia 92,67 zł miesięcznie na
każde dziecko, co daje kwotę maksymalną odliczenia 2224,08 zł na dwoje dzieci plus kwota maksymalna 1668,00 zł na trzecie dziecko. Więc przy wychowywaniu trójki dzieci kwota łączna maksymalna
wynosi 3892,08 zł rocznie.
1
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przedstawia się podobnie jak przy wyliczeniu przed zmianami w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Nadal ważny jest dochód na tyle wysoki, aby móc
odliczyć kwoty, jakie ustanowił ustawodawca.

6. Wnioski
Istotną kwestią w systemie podatkowym jest tworzenie odpowiedniej legislacji, która będzie służyć zarówno państwu, jak i podatnikowi. W Polsce system ten jest
skomplikowany z powodu wielu różnych regulacji, które często są niejasne lub nieprawidłowo skonstruowane. W niektórych opracowaniach polski system podatkowy
jest określany mianem „patologicznego”, ponieważ mimo starań ustawodawcy, jego
zamierzony cel nie jest realizowany2. Stąd też wniosek, iż państwo polskie, prowadząc politykę społeczno-gospodarczą, nie zawsze dokonuje przemyślanych zmian
w systemie podatkowym, a co za tym idzie, pogłębia nierówność społeczną w kraju.
Dowodem na udowodnienie tej tezy jest omawiana w tym artykule tzw. ulga rodzinna. Mimo tego, iż jej cel został określony jako społeczny, nie jest on jednak obecnie
realizowany, przyczyniając się w wielu przypadkach do implikowania zjawiska nierówności społecznej.
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SOCIAL INEQUALITIES AND THE RELIEFS IN THE POLISH
TAX SYSTEM – EXAMPLE OF CHILD-REARING ALLOWANCE
IN PERSONAL INCOME TAX
Summary: One of the dimensions and targets of sustainable development is social justice.
The aim of this article is to show the relationships between tax system and social inequalities
that take place with reference to reliefs. A relief for rearing children in personal income tax and
conditions of its use contributing to deepening of social inequalities are an example showing
this relation. The content of this article is based on an analysis of the literature and statistical
sources, illustrating how the Polish tax system operated by the inadequate legislation (for
example in the range of using a relief for rearing children), may affect differences in achieving
prosperity by a taxpayer.
Keyword: tax system, social inequality, sustainable development, tax relief.

