
P R Z E G L Ą D  Z A C H O D N I O P O M O R S K I
TOM XXVIII (LVII)  ROK 2013 ZESZYT 3 VOL. 1

R O Z P R A W Y  I  S T U D I A

 ARKADIUSZ ŻABIŃSKI* 1∗

Jelenia Góra

ZRYCZAŁTOWANE FORMY OPODATKOWANIA W ŚWIETLE TEORII GIER

STRESZCZENIE

Polityka fi skalna jest jednym z podstawowych narzędzi służących do osiągnięcia wyzna-
czonych celów gospodarczych i społecznych. Za pomocą poszczególnych elementów sys-
temu podatkowego państwo może wypełniać wyznaczone funkcje i wpływać na decyzje 
podatników, a poprzez to kształtować politykę gospodarczą. Jednocześnie system po-
datkowy można analizować z perspektywy gry prowadzonej przez podatników z innymi 
podatnikami i państwem. Jej podstawą ze strony podatników jest dążenie do płacenia jak 
najniższych podatków, przy jednocześnie jak najwyższych wypłatach z budżetu państwa. 
Państwo, z kolei, chce wypełniać funkcję fi skalną podatków, a jednocześnie stwarzać 
podstawy do stabilnego wzrostu gospodarczego. 
W niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane badania nad konstrukcją i wykorzys-
taniem karty podatkowej jako wyniku przeprowadzenia gry n-osobowej.

Słowa kluczowe: system podatkowy, teoria gier, karta podatkowa

Wprowadzenie

System podatkowy stanowi jeden z najistotniejszych elementów polityki gospo-
darczej państwa. Za jego pomocą państwo może wspierać pożądane zachowania 
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podmiotów rynkowych bądź też uniemożliwiać zachowania niepożądane. Jed-
nocześnie system podatkowy może selektywnie wspomagać rozwój danej grupy 
podatników, którą państwo uzna za newralgiczną z punktu widzenia długotrwa-
łego rozwoju gospodarczego. Stawki podatkowe, ulgi, odpisy, zwolnienia czy 
wreszcie – uproszczenia zawarte w formach zryczałtowanych opodatkowania 
mogą się stać skutecznymi narzędziami wspierającymi rozwój przedsiębiorczo-
ści. Należy jednak przy tym zauważyć, że podstawową funkcją systemu podat-
kowego jest funkcja fi skalna, a zbyt duże skomplikowanie systemu podatkowego 
często przyczynia się do nadużyć i oszustw podatkowych.

Dotychczas nie zbudowano optymalnego systemu podatkowego, w którym 
jego poszczególne elementy byłyby akceptowane jednocześnie przez państwo 
i podatników. Próby budowy takiego systemu najczęściej opierały się na ekono-
micznej analizie wpływu poszczególnych narzędzi podatkowych na zachowanie 
podatników i państwa. Coraz częściej jednak można się spotkać z podejściem 
opartym na analizie systemu podatkowego jako specyfi cznej gry między poszcze-
gólnymi grupami podatników a państwem. Gry, w której podatnicy występują 
jednocześnie jako płatnicy podatków i biorcy wydatkowej strony polityki fi skal-
nej. Ujęcie tak przeciwstawnego interesu w ramy teoretyczne jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu „dylematu więźnia” – jednego z obszarów badawczych teorii gier.

Próby poszukiwań form opodatkowania, które zostaną zaakceptowane spo-
łecznie, a jednocześnie państwo będzie miało zapewnione dochody fi skalne, są 
niezwykle istotne dla długookresowego wzrostu gospodarczego. Efektem takich 
rozwiązań powinno być ograniczenie „szarej strefy” gospodarki i wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości. Jednocześnie system akceptowany przez państwo 
powinien ograniczać możliwości jego wykorzystania do nieuczciwego zaniżania 
płaconych danin. 

Celem artykułu jest próba odnalezienia konstrukcji podatkowej, która 
będzie najbardziej efektywna fi skalnie w świetle teorii gier. W celu osiągnięcia 
założonego celu przeprowadzona zostanie symulacyjna gra podatkowa pomię-
dzy państwem a podatnikiem. Następnie analizie zostanie poddana konstrukcja 
podatkowa najbliższa konstrukcji będącej wynikiem przeprowadzonej gry.

Wykorzystanie teorii gier w analizie systemu podatkowego

Teorię gier można określić jako dyscyplinę badającą podejmowanie decyzji 
w warunkach, w których konsekwencje działań realizowanych przez uczestników 
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danej sytuacji zależą od działań pozostałych uczestników1. Badaniu podlegają 
optymalne możliwości decyzyjne, które powinni podjąć gracze, przy założeniu, 
że postępują racjonalnie i dążą do zakończenia gry dającego im możliwie naj-
wyższą wygraną. Gracz maksymalizuje zyski lub minimalizuje straty, a każdy, 
podejmując decyzję, zakłada racjonalność innych uczestników gry. 

Mimo że początków podobnych analiz doszukuje się już u Arystotelesa, to 
jako pierwszego przedstawiciela teorii gier wymienia się Augustina Cournota, 
który w 1838 roku na przykładzie oligopolu przedstawił grę niekooperacyjną2. 
Z kolei Emil Borel w 1921 roku zbudował model gry o sumie zerowej z dwoma 
uczestnikami3. Prace te pomogły Johnowi von Neumanowi, który w 1928 roku 
sformułował model gier sekwencyjnych. Można w nim przyjąć liczbę graczy, 
określić zestaw strategii i związanych z nimi wypłat dla każdego uczestnika 
oraz kolejność dokonywania wyborów przez graczy. J. von Neuman podał 
spójne rozwiązania dwuosobowej gry o sumie zerowej dla gier kooperatywnych 
z doskonałą informacją, udowadniając, iż istnieje dokładnie jedna strategia, która 
pozwala obu graczom minimalizować maksymalne straty w grze (strategia mini-
maksowa). W roku 1944 John von Neumann i Oskar Morgenstern opublikowali 
pracę Theory of gamesand economic behavior, w której rozszerzyli wypraco-
wane w 1928 roku minimaksowe rozwiązanie na gry o niedoskonałej informacji 
z więcej niż dwoma graczami4.

Teorię gier rozwinął i wypracował jej ramy metodologiczne John Forbes 
Nash. Zdefi niował on matematycznie różnicę między grami koopertatywnymi 
a niekoopertatywnymi oraz udowodnił, że istnieją strategie optymalne, w których 
gracz nie może poprawić swojej sytuacji, gdy strategie innych graczy pozostają 
niezmienione (równowaga Nasha)5. Podejście takie jest pomocne przy analizie 
zależności pomiędzy podatnikami a państwem. Na podstawie równowagi Nasha 

1 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekono-
mii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2 A. Cournot, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, za: 
G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.

3 E. Borel, La théorie du jeu et les équations intégrales á noyau symétrique gauche, za: A. Bla-
jer-Gołębiowska, Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku, http://mikro.univ.szczecin.
pl/bp/pdf/17/7.pdf (dostęp 20.04.2011).

4 J. von Neumann, O. Morgenstern, Theory of gamesand economic behavior, Princeton Univer-
sity Press 1944.

5 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja...
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można między innymi analizować skuteczność stosowania instrumentów podat-
kowych w celu wymuszania na podatnikach odpowiednich zachowań.

Podstawową cechą systemu podatkowego, która znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w teorii gier, jest konfl ikt pomiędzy racjonalnością indywidualną 
a racjonalnością zbiorową. Jest to klasyczny konfl ikt znany pod nazwą dylemat 
więźnia. W systemie podatkowym można go określić jako chęć unikania płacenia 
podatków przez podatników, przy jednocześnie jak największych oczekiwaniach 
dotyczących wypłat z budżetu państwa. Przy czym płatności na rzecz budżetu 
mają dokonywać inni podatnicy. Również na tej podstawie można analizować 
wiele zależności zachodzących między dochodami budżetowymi a wysokością 
obciążeń podatkowych, stopniem skomplikowania systemu podatkowego, moż-
liwościami opłacania podatków w innych krajach, wpływem zastosowania ulg 
podatkowych i wielu innych. 

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba analizy zastosowania kwo-
towego zryczałtowanego podatku dochodowego jako formy zbliżonej do kom-
promisu pomiędzy racjonalnością indywidualną a zbiorową. Analizie będzie 
podlegała konstrukcja podatku dochodowego. 

Dany jest n + 1-elementowy zbiór graczy N = {B, a1, a2, …, an}. Każdemu 
graczowi ai przyporządkowujemy zbiór strategii Si = (0, 1). Przyjmijmy takie 
oznaczenie, że jeżeli gracz zastosuje strategię s = 0, to po opodatkowaniu zostaje 
mu 0% dochodu. Jeżeli s = 1, to nie wpłaca on do budżetu żadnego podatku. 
Jeżeli 0 < s < 1, to gracz pozostawia sobie taką część dochodu, ile wynosi s.

Grą będziemy nazywać iloczyn wszystkich zbiorów Si:

Ξ N = S1 × S2 × … × Sn. 

Punktem gry będziemy nazywać dowolny punkt należący do gry: ξ ∈ ΞN. 
Podgrą gry ΞN nazywać będziemy dowolny podzbiór gry. Funkcją wypłaty nazy-
wać będziemy funkcję w:ΞN  Rn, która każdemu punktowi ξ przyporządkowuje 
wektor wypłat:

w(ξ) = 〈w1(ξ), w2(ξ), …, wn(ξ)〉.

W rozważanej grze wypłatą każdego gracza będzie część dochodu pozosta-
wiona mu przez fi skus.

Odwzorowaniami charakterystycznymi gry (podgry) ΞN nazywać będziemy 
n odwzorowań na zbiorze ΞN
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Gi: Ξ
N  ΞN, i ∈ N.

Aby zdefi niować odwzorowanie Gi, najpierw zdefi niujmy odwzorowanie 
Ui(Ξ

N):

Ξ ∈ Ui(Ξ
N) ⇔ V w(ξ0) ≥ w(ξ),

ξ0∈Ξ
N-{ai}, 

wtedy Gi(Ξ
N) = Ξ N \ Ui(Ξ

N).

Można przyjąć, że odwzorowanie Gi określa układy strategii optymalnych 
w sensie Pareta dla wszystkich – oprócz i-tego – graczy. Analogiczne, odwzoro-
wanie G0 określa punkty ξ-paretooptymalne dla wszystkich graczy.

Jeżeli pominiemy interes Skarbu Państwa, to dla każdego pozostałego gra-
cza (dla każdego płatnika podatków) punkt gry ξ = (1, 1, …, 1) będzie dominował 
i każdy inny oraz ten punkt będzie rezultatem gry. Jeżeli jednak do zbioru graczy 
dołączymy gracza reprezentującego Skarb Państwa G, to punkt ten będzie rezul-
tatem jednej tylko podgry GB(ΞN).

Należy założyć trzy podstawowe warunki, które muszą być spełnione dla 
możliwych do zaakceptowania przez wszystkich graczy punktów gry.

Warunek 1: punkt ten musi należeć do zbioru G0(Ξ
N), czyli musi być opty-

malny w sensie Pareta.
Warunek 2: aby gracz i przyjął rozwiązanie ξr = {s1, s2, …, si, …, sn} jako 

korzystne dla siebie, to

  wi(ξ) ≤ wi (ξr), ξ = { s1, s2, …, si, …, sn} 

si∈Si.

Warunek 3: aby gracz i przyjął rozwiązanie ξr, może zażądać w tym punkcie 
takiej wypłaty ubocznej δi(ξ), która czyniłaby ten punkt akceptowanym w sen-
sie warunku 2. Zakładamy, że dopuszczalne jest zażądanie jedynie minimum ze 
zbioru takich wypłat.

Założenie przyjęte dla graczy w warunku pierwszym określa wielkość pła-
conych podatków dochodowych przez podmioty nimi objęte jako co najwyżej 
założoną sumę podatków, jaką chce uzyskać aparat państwa. Warunek drugi 
zakłada, że jeżeli podatnik ma możliwość zmniejszenia sumy płaconych podat-
ków, to powinien wykorzystać taką strategię. Warunek trzeci określa założenie, 
że jeżeli na przeszkodzie do wprowadzenia danego rozwiązania stoi sprzeciw 
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pewnej grupy podatników, to pozostała część społeczeństwa musi przekazać owej 
grupie taką pomoc fi nansową, która równoważyłaby koszty poniesione w wyniku 
braku zgody tej grupy na zaproponowany system podatkowy.

Analizowana strategia zakłada, że dla uzyskania niezbędnych dochodów 
budżetowych P państwo proporcjonalnie obniża lub podwyższa wszystkie 
podatki. Część pozostawionych graczowi i dochodów określamy jako tangens 
kąta ϕ, gdzie ϕ ∈ (0, π/4). Wtedy 0 ≤ tgϕ ≤ 1. Jeżeli gracze zagrają swoje stra-
tegie ξ = (ϕ1, ϕ2, ..., ϕn), to proponowany przez graczy dochód budżetu z tytułu 
podatków wyniesie:

P’ = (1-tgϕ1)D1+(1-tgϕ2)D2+ … + (1-tgϕn)Dn,

gdzie Di to całkowity dochód gracza i. Jeżeli dochód P’ jest różny od oczekiwań 
państwa (czyli P ≠ P’), to koryguje ono płacone podatki poszczególnych graczy 
przez pomnożenie wartości 1-tgϕ przez odpowiedni współczynnik k. Wyciągając 
ten współczynnik przed całe wyrażenie 

P’’ = k ((1-tgϕ1) D1 + (1-tgϕ2) D2+ … + (1-tgϕn) Dn), 

z defi nicji współczynnika k otrzymujemy: P = P’’, czyli k = P/P’.
Należy przyjąć założenie, że oprócz i-tego, każdy z graczy wybrał już swoją 

strategię. Wybierając strategię ϕi, zapłaci on podatek w wysokości:

Pi = k Di(1-tgϕ i) =

(1/P’) (P Di(1-tgϕi)) =

(1/P’) (Di P - tgϕi Di P) =

(Di P)(1/P’) + (-tgϕi Di P) (1/P’).

Przy zmianie strategii gracza i, czyli przy zmianie kąta ϕi, zmienia się także 
wielkość faktycznie zapłaconego podatku. Zakładając minimalne znaczenie 
dochodów pojedynczego podatnika dla gospodarki, pierwszy składnik tej sumy 
nie zmieni się, jednak przy wzroście kąta ϕi zmaleje składnik drugi.

Rozwiązanie takie prowadzi do wniosku, że sposobem na zapłacenie niż-
szego podatku przez gracza jest samodzielne obniżanie jego wysokości. Jeżeli 
jednocześnie każdy podatnik postąpi racjonalnie, to w systemie podatkowym 
mogą wystąpić dwie sytuacje. W pierwszym wypadku dopuszczenie przez pań-
stwo możliwości stosowania strategii opartej na założeniu, że podatnik może 
zaproponować zerowy podatek, strategia taka stanie się optymalna dla każdego 
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gracza. Państwo, mimo stosowania coraz wyższych podatków, nie osiągnie żad-
nego kompromisu. W przypadku drugim, jeżeli państwo zabroni stosowania 
strategii niepłacenia podatków, to optymalne stanie się opłacanie przez podatni-
ków najniższego podatku, jaki dopuszcza ustawodawca. Prowadzi to do sytuacji, 
w której państwo, stosując w stosunku do wszystkich podatników jednakowy 
współczynnik k, wprowadza zryczałtowany podatek kwotowy.

Przy realizacji strategii opartej na podatkach kwotowych dla zapewnienia 
szerszego konsensusu społecznego państwo powinno stworzyć mechanizmy 
pozwalające podzielić podatników na grupy zbliżone do siebie wybranymi 
cechami i warunkami, w jakich działają. Jednocześnie w praktyce strategia ta 
może być stosowana przez państwo nie w stosunku do wszystkich podatników, 
a jedynie do określonej grupy lub grup podatników. Dyskusyjne jednak pozo-
staje, czy wprowadzenie dochodowych podatków kwotowych zbliżyłoby sys-
tem podatkowy do oczekiwanego poziomu akceptacji społecznej. Wydaje się, 
że w wielu przypadkach podatek mógłby być odbierany jako sprawiedliwy czy 
przynajmniej akceptowalny. Rzeczywisty bowiem poziom opodatkowania w sto-
sunku do dochodu zależy od samego podatnika, który własną sytuację może 
poprawić jedynie przez lepsze wykorzystanie posiadanych czynników wytwór-
czych. System podatkowy nie daje bowiem – przy omawianej strategii państwa 
– możliwości obniżenia opłacanego podatku i w konsekwencji pozostawienia 
sobie wyższych dochodów. W praktyce skuteczność tej strategii zależeć będzie 
również od zastosowanej wysokości opodatkowania.

Konstrukcja i wykorzystanie karty podatkowej

Najbardziej zbliżoną do wyniku przeprowadzonej gry konstrukcją jest karta 
podatkowa. Zgodnie z analizą, forma ta powinna być najlepsza z punktu widzenia 
gry, jaką prowadzą podatnicy z państwem. Zapewnia bowiem państwu dochody, 
a jednocześnie przeciwdziała dążeniom podatników do płacenia najniższego 
z możliwych podatku. W praktyce jednak dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą i opłacających podatek dochodowy karta podatkowa jest formą 
fakultatywną. Oznacza to, że podatnicy mogą wybrać pomiędzy kartą podat-
kową, ryczałtem ewidencjonowanym a tak zwanymi zasadami ogólnymi podatku 
dochodowego. Pozostałe dwie formy pozwalają na opłacanie zerowego podatku 
dochodowego.
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Karta podatkowa należy do grupy tak zwanych ryczałtów podatkowych. 
Wysokość świadczenia podatkowego wynika tutaj wprost z treści przepisów 
prawa podatkowego i znana jest podatnikowi z góry, na przykład przed rozpo-
częciem działalności podlegającej opodatkowaniu. Sama technika opodatkowa-
nia zryczałtowanego nawiązuje do szacunkowej podstawy opodatkowania i tak 
zwanych znamion zewnętrznych przedmiotu opodatkowania. Karta podatkowa 
należy do jednej z fakultatywnych form podatku dochodowego, gdzie wyso-
kość opodatkowania odpowiada przeciętnym osiąganym rezultatom działalności 
gospodarczej danego rodzaju.

Karta podatkowa jest skierowana do podatników prowadzących działalność 
gospodarczą w ograniczonym, lokalnym zakresie. Obszar takiej działalności nie 
wykracza najczęściej poza daną miejscowość czy rzadziej gminę.

W badanym okresie liczba osób fi zycznych prowadzących działalność 
gospodarczą i korzystających z karty podatkowej systematycznie spadała. Podat-
nicy rezygnujący z tej preferencyjnej formy opodatkowania najczęściej wybie-
rali bardziej skomplikowane rozliczanie się na tak zwanych zasadach ogólnych 
podatku dochodowego od osób fi zycznych.

Tabela 1

Liczba podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej w latach 2004–2010

Rok Liczba podatników
2004 154 968
2005 145 171
2006 136 242
2007 130 190
2008 127 299
2009 126 562
2010 122 883

Źródło: Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych.

Z przeprowadzonej analizy konstrukcji karty podatkowej wynika, że usta-
wodawca dołożył wszelkich starań, aby dla wybranej grupy podatników stwo-
rzyć możliwie akceptowalną konstrukcję podatkową. Ciągły spadek liczby 
podatników korzystających z omawianej formy może jednak sugerować, że 
wykorzystują oni możliwości zawarte w systemie podatkowym w celu obniżenia 
wysokości opłacanych podatków. Aby w praktyce zastosować wynik gry, należa-
łoby dla wybranych grup podatników zastosować kartę podatkową jako jedyną 
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formę opłacania podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę opór społeczny przy 
przeprowadzeniu takiej operacji, wydaje się, że kluczowa stałaby się wysokość 
zaproponowanego podatku. Wydaje się również, że wysokość obciążeń podatko-
wych jest główną przyczyną malejącego wykorzystania ryczałtów kwotowych.

Stawka podatkowa jako bariera w wykorzystaniu karty podatkowej

Na podstawie danych6 z lat 2004–2010 należy zauważyć, że spadek popularności 
karty podatkowej odbywał się na korzyść rozliczania się z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych na zasadach ogólnych. Zjawisko to jest o tyle zastanawiające, 
że formy uproszczone, takie jak karta podatkowa, miały być formami uprzywi-
lejowanymi opłacania podatku dochodowego od osób fi zycznych przez osoby 
prowadzące działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkim rozmiarze.

Elementem konstrukcji, który ma, zdaniem autora, podstawowe znacze-
nie dla spadku zainteresowania kartą podatkową jako zryczałtowanej formy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych, jest stawka 
podatkowa. Ma ona decydujący wpływ na wysokość obciążeń podatkowych 
związanych z wyborem konkretnej formy opodatkowania. Malejąca liczba 
podatników korzystających z karty podatkowej idzie w parze ze wzrastającą 
liczbą osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą decydujących 
się na tak zwane zasady ogólne podatku dochodowego. Symulację obciążeń 
podatkowych wykonano na podstawie danych Ministerstwa Finansów i GUS7. 
Do analizy wybrano dwa najczęściej wybierane przez mikroprzedsiębiorstwa 
rodzaje działalności gospodarczej.

6 Na podstawie materiałów uzyskanych w Ministerstwie Finansów, w Departamencie Podat-
ków Dochodowych.

7 Dane pozyskano w serwisach internetowych: www.mf.gov.pl, www.gus.gov.pl (dostęp 
29.10.2012); Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2003 r., 
„Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS, Warszawa 2004; Działalność gospodarcza przed-
siębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2004 r., „Informacje i Opracowania Statystyczne”, 
GUS, Warszawa 2005.

Zob. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(DzU 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.); Załącznik nr 1 Tabela miesięcznych stawek podatku 
dochodowego, Część I i II obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwot przychodów 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek od przychodów proboszczów 
i wikariuszy (Monitor Polski 2002, nr 57, poz. 783; nr 49, poz. 848).
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 Tabela 2

Wysokość podatku dochodowego od osób fi zycznych 
płaconego przy wyborze karty podatkowej lub na zasadach ogólnych 

przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych8

Miesięczne kwoty podatku 
dochodowego od osób fi zycz-
nych obliczonego dla zasad 

ogólnych (zł)

Miesięczne stawki podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej (zł)

przy liczbie 
pracowników

w miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5 tys. ponad 5 tys. 
do 50 tys.

powyżej 
50 tys.

2004–2005

568 w 2004
593 w 2005

0 258 288 320
1 438 470 509
2 603 686 780
3 845 958 1059
4 989 1084 1191
5 1143 1264 1379

2006–2010

872 w 2006
1015 w 2007

1112 w 2008 - 2010

0 266 297 330
1 452 485 525
2 623 709 806
3 873 989 1094
4 1022 1121 1230
5 1181 1306 1425

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Podobne jak dla działalności budowlanej opracowano zestawienie wysoko-
ści płaconego podatku dochodowego w zależności od wybranej formy dla dzia-
łalności handlowej.

W latach 2004–2010 dysproporcja w obciążeniach fi skalnych podmio-
tów prowadzących działalność gospodarczą w zależności od wybranej formy 
podatku dochodowego od osób fi zycznych była wyraźnie na niekorzyść karty 
podatkowej. W latach tych w badanej grupie podatników w zdecydowanej 
większości korzystniejsze było rozliczanie się z podatku dochodowego na 
zasadach ogólnych niż wybór karty podatkowej. Po roku 2004 decyzja Urzędu 
Skarbowego o zastosowaniu stawek karty zbliżonych do dolnej granicy możli-
wych stawek mogła zwiększyć konkurencyjność podatkową karty podatkowej 

8 Roboty budowlane: murarskie, ciesielskie, dekarskie, posadzkarskie, malarskie, związane 
z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskie, związane ze wznoszeniem i montażem kon-
strukcji stalowych.
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w stosunku do zasad ogólnych, jednak tylko przy prowadzeniu działalności 
w małej miejscowości i przy minimalnym zatrudnieniu.

Tabela 3

Wysokość podatku dochodowego od osób fi zycznych 
płaconego przy wyborze karty podatkowej lub na zasadach ogólnych 

przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
w zakresie handlu żywnością i wyrobami tytoniowymi

Miesięczne kwoty podatku 
dochodowego od osób 
fi zycznych obliczonego 
dla zasad ogólnych (zł)

Miesięczne stawki podatku dochodowego 
w formie karty podatkowej (zł)

przy liczbie 
pracowników

w miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5 tys. ponad 5 tys. 
do 50 tys. powyżej 50 tys. 

od do od do od do
2004–2005

374 w 2004
381 w 2005

0 288 438 398 539 438 686
1 398 539 438 686 539 878
2 438 693 539 878 686 1002
3 539 878 686 1002 924 1248

2006–2010

529 w 2006
693 w 2007

735 w 2008–2010

0 297 452 410 566 452 709
1 410 556 452 709 556 907
2 452 716 556 907 709 1036
3 556 907 709 1036 955 1290

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Prawie w całym badanym okresie można obserwować systematyczny 
spadek liczby podmiotów rozliczających się z podatku dochodowego od osób 
fi zycznych w formie karty podatkowej. Dlaczego, pomimo prostej konstrukcji 
i uproszczonych do minimum działań związanych z płatnością podatku w formie 
karty podatkowej, traci ona wciąż na popularności? Wydaje się zasadne stwier-
dzenie, że podatnicy rezygnujący z omawianej, uproszczonej formy opodatkowa-
nia i wybierający bardziej skomplikowane zasady ogólne, kierują się wielkością 
obciążeń fi skalnych, jakie pociąga za sobą wybór danej formy opodatkowania. 
Z przeprowadzonej na wybranych grupach podatników symulacji, której pod-
stawą były badania statystyczne, wynika, że opłacanie podatku dochodowego od 
osób fi zycznych w formie karty podatkowej jest najczęściej mniej korzystne niż 
wybór tak zwanych zasad ogólnych. Karta podatkowa jest rozwiązaniem niosą-
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cym niższe obciążenia fi skalne jedynie w wypadku podatników prowadzących 
działalność w danym zakresie w stosunkowo małej skali. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, że granica wielkości zatrudnienia przynosząca korzyści fi skalne 
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa 
i korzystającym z karty podatkowej przebiega przy zatrudnieniu jednego pra-
cownika w małych bądź średnich miejscowościach. Przy większym zatrudnie-
niu, korzystniejsze stają się zasady ogólne. Dla działalności handlowej omawiana 
granica przesuwa się w kierunku podatników niezatrudniających pracowników. 
Limit zatrudnienia dający prawo do karty podatkowej wynosi przy tym dla dzia-
łalności budowlanej pięciu pracowników, a dla działalności handlowej –trzech.

Podsumowanie

Dotychczas nie stworzono systemu podatkowego, który zapewniałby dochody 
państwu przy akceptacji podatników. Ze strony podatników dążenie do płacenia 
jak najniższych podatków łączy się z dążeniem do uzyskania jak najwyższych 
wypłat z budżetu. To racjonalne, z punktu widzenia jednostki, działanie jest nie 
do przyjęcia dla państwa, dla którego podatki są głównym źródłem dochodów 
niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów gospodarczych i społecznych. 
System podatkowy staje się więc polem konfl iktu, którego strony mają przeciw-
stawne interesy. Efektem skali tego konfl iktu staje się rosnąca wielkość „szarej 
strefy” w gospodarce i w konsekwencji spowolnienie długookresowego wzrostu 
gospodarczego.

Zastosowanie elementów teorii gier do rozwiązania konfl iktu pomiędzy 
państwem a podatnikami pozwoliło na znalezienie strategii, która pozwoliłaby 
państwu na osiąganie dochodów podatkowych przy względnej akceptacji podat-
ników. Pełnego kompromisu nie udaje się osiągnąć, ze względu na podstawową 
cechę działań podatników, czyli dążenie do płacenia zerowego podatku. Efektem 
strategii państwa jest zastosowanie zryczałtowanego opodatkowania kwotowego, 
które zapewniłoby odpowiednie dochody, przy jednoczesnym ograniczeniu obni-
żania płaconych podatków przez podatników. Zbudowanie systemu podatko-
wego opartego na ryczałcie prowadzi do ograniczenia liczby metod zwiększania 
dochodu pozostającego do dyspozycji podatników. W przypadku zastosowania 
ryczałtów nie można zwiększyć dyspozycyjnego dochodu przez ogranicza-
nie wysokości płaconych podatków, a jedynie przez zwiększenie efektywności 
wykorzystania czynników wytwórczych. Poziom akceptowalności takiego sys-
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temu zależy jednak od wielu dodatkowych czynników, wśród których jednym 
z ważniejszych jest poziom zastosowanych stawek podatkowych.

Przeprowadzona analiza karty podatkowej pozwala stwierdzić, że kon-
strukcja ta powinna wypełnić warunki kompromisu pomiędzy podatnikami 
a państwem w wyznaczonym zakresie podmiotowym. Ustawodawca ograniczył 
bowiem zastosowanie karty podatkowej do opodatkowania dochodów określo-
nych grup podatników prowadzących działalność gospodarczą w mikroskali. 
Przy preferencjach zawartych w omawianej konstrukcji maleje jednak liczba 
podmiotów korzystających z karty. Przyczyną takiego stany rzeczy jest wyższy 
poziom obciążeń podatkowych związanych z wykorzystaniem karty podatkowej 
w porównaniu z podatkiem dochodowym opłacanym na zasadach ogólnych. 
Karta podatkowa jest bowiem formą fakultatywną. Podatnicy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą, mając do wyboru trzy formy opodatkowania, postępują 
racjonalnie, decydując się na formę dającą więcej możliwości minimalizacji 
wysokości płaconego podatku. Państwo, chcąc zastosować strategię wynikającą 
z analizy, powinno ograniczyć możliwość wyboru przez podatników formy opo-
datkowania, pozostawiając im jedynie kartę podatkową.
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LUPM-SUM TAXES IN GAME THEORY

SUMMARY

The article deals with the problem of active support for development of the sector of mi-
cro enterprises as far as constructing taxes is concerned. One of the most effective tools 
of support for micro enterprises is the simplifi ed tax system. The lump-sum-based forms 
of taxation by means of income tax, which – in their construction – take into account the 
specifi c nature of micro enterprises to the greatest extent, have been losing popularity 
year after year. It was proved in the simulation carried out (on the basis of data obtained 
from the Chief Central Statistical Offi ce) that the height of the tax rates is to be blamed for 
this situation. The tool that ought to stimulate the growth of micro enterprises has turned 
out to be too costly in application and forces the subjects to accept the system of far more 
time – and effort – consuming general principles.

Keywords: tax system, game theory, lump-sum-based forms of taxation


