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EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA 
PROCESU LEGISLACYJNEGO W PRAWIE PODATKOWYM

1. Na proces legislacyjny, jak wiadomo, składa się polityka legislacyjna, techni-
ka legislacyjna oraz procedura legislacyjna. Polityka legislacyjna dotyczy treści 
stanowionych norm prawnych oraz celów prawotwórstwa. Sposób formułowania 
przepisów prawnych oparty jest na wypracowanej w danej kulturze prawnej tech-
nice legislacyjnej, zaś samo postępowanie zmierzające do ustanowienia norm 
prawnych określane jest jako procedura legislacyjna. Niniejsze rozważania doty-
czą polityki legislacyjnej, w szczególności zaś wpływu gospodarki na treść norm 
prawa podatkowego, zarówno w jej wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 
Chodzi przede wszystkim o wskazanie podstawowych czynników związanych 
ze współczesną gospodarką, determinujących kierunki polityki tworzenia prawa 
podatkowego. Ważne jest zwłaszcza, na ile polityka ta ma charakter autonomicz-
ny, na ile zaś determinowana jest przez czynniki zewnętrzne leżące u podstaw 
globalizacji gospodarki w jej najszerszym rozumieniu.

2. W polityce tworzenia prawa podatkowego istotne znaczenie ma wyraźne
sprecyzowanie skutków ekonomicznych opodatkowania. W gospodarce ryn-
kowej podatek jest jednym z istotnych elementów planowania gospodarczego, 
zaś w przypadku przedsiębiorcy jednym z zasadniczych parametrów rachunku 
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ekonomicznego – zmiennej zewnętrznej wpływającej na kierunek jego wyboru 
gospodarczego.

Odpowiednie ustalenie skutków ekonomicznych opodatkowania jest waż-
ną przesłanką zmniejszenia rozbieżności pomiędzy tym, co zamierzano osiągnąć 
realizując określoną politykę tworzenia prawa, a tym, co uzyskano w rzeczywi-
stości. Chodzi przy tym o trafne ustalenie wszelkich skutków gospodarczych, 
jakie związane są z opodatkowaniem, a więc także skutków ubocznych, które 
nieraz mogą być sprzeczne z założonymi celami opodatkowania. Istotne jest 
zwłaszcza, aby w polityce tworzenia prawa podatkowego dostrzegać wzajemne, 
często o charakterze zwrotnym, oddziaływanie opodatkowania i gospodarki.

Właściwa polityka legislacyjna wymaga jej zgodności z zasadami funk-
cjonowania rynku, zwłaszcza zaś z zasadą wolności gospodarczej i konkurencji. 
Powstaje pytanie, czy podatki powinny być neutralne w stosunku do gospodarki, 
a więc oddziaływać na nią niejako automatycznie, w wyniku samego przesunię-
cia środków pieniężnych pomiędzy podatnikiem a państwem, czy też można je 
wykorzystać do celowego na nią oddziaływania. Jest to współcześnie zagadnienie 
dość kontrowersyjne. Wydaje się, że podatki mogą być w pewnym zakresie wy-
korzystywane jako instrumenty oddziaływania na gospodarkę, pod warunkiem, 
że ich działanie jest zgodne z rynkowymi mechanizmami funkcjonowania gospo-
darki. Nie należy jednak przeceniać oddziaływania na gospodarkę instrumentami 
podatkowymi i wiązać z nimi zbyt daleko idących oczekiwań. Wykorzystując 
podatki do przeciwdziałania bezrobociu, pobudzania procesów inwestycyjnych 
czy też oddziaływania na stabilizację wartości pieniądza i zapobiegania infl acji, 
nie należy zapominać, że główną przesłanką wprowadzania ich w życie jest cel 
fi skalny, zaś raczej wyjątkowo, niejako przy okazji, mogą one realizować cele 
pozafi skalne. Podatek może być tylko jednym z instrumentów oddziaływania na 
gospodarkę, którego skuteczność zależna jest od zgodności z innymi instrumen-
tami stosowanymi przez państwo (np. instrumenty pieniężne i kredytowe, wy-
datki budżetowe), od właściwego doboru tych instrumentów w danym miejscu 
i czasie, zwłaszcza zaś od tego, na ile są one zgodne z rynkowymi mechanizmami 
funkcjonowania gospodarki.

3. Analiza ekonomiczna opodatkowania prowadzona w ramach polityki legi-
slacyjnej powinna być dokonywana z uwzględnieniem wzajemnego wpływu na 
siebie gospodarek poszczególnych państw. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza 
współcześnie, w dobie globalizacji gospodarki, powstawania ponadnarodowych 
struktur gospodarczych, swobodnego przepływu kapitału, ludzi i towarów po-
między poszczególnymi państwami. Obecnie, kiedy większość przeszkód w mię-
dzynarodowym obiegu kapitału, usług i technologii zostaje zniesiona, różnice 
w opodatkowaniu, zwłaszcza zaś wynikające z nierównego wykorzystywania 
podatków do oddziaływania na gospodarkę, mogą stanowić istotną przeszkodę 
w integracji ekonomicznej i społecznej. Przyjęta w danym państwie polityka 
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podatkowa może mieć poważny wpływ na funkcjonowanie gospodarki także 
w innych państwach. Systemy podatkowe współczesnych państw wzajemnie się 
przenikają, co powoduje, że wewnętrzna polityka tworzenia prawa podatkowe-
go kształtowana jest także, w mniejszym lub większym stopniu, przez politykę 
podatkową innych państw czy organizacji międzynarodowych, do których okre-
ślone państwo przynależy. Powoduje to w ostatecznym efekcie, jak powszechnie 
przyjmuje się w literaturze, konieczność zerwania z prowincjonalnym podejściem 
do podatków. Dokonanie tego w drodze określonych umów i porozumień mię-
dzynarodowych jest niezwykle żmudne i czasochłonne. Chodzi bowiem w osta-
tecznym efekcie o ograniczenie suwerenności danego państwa, której istotnym 
przejawem jest jego swoboda w kształtowaniu systemu podatkowego. Niewątpli-
wie znacznie łatwiej można zmniejszyć prowincjonalne podejście do podatków 
w ramach określonych wspólnot politycznych i gospodarczych, gdyż już samo 
ich utworzenie wymaga zgody państw członkowskich na ograniczenie suweren-
ności. Dotyczy to zwłaszcza Unii Europejskiej, w której harmonizacja podatków 
odgrywa istotną rolę.

4. Stopień uzależnienia polityki podatkowej państw członkowskich powinno się
rozpatrywać w szerszym kontekście podziału obszarów polityki w ogóle pomię-
dzy organami Unii a tymi państwami. Wstąpienie do Unii, jak wiadomo, wiąże 
się z przekazaniem jej organom określonych kompetencji. W niektórych dziedzi-
nach, zgodnie z postanowieniami pierwotnego prawa unijnego, Unia ma wyłącz-
ne kompetencje w tworzeniu prawa (np. prawo celne, reguły konkurencji nie-
zbędne do funkcjonowania rynku wewnętrznego), w innych wspiera, koordynuje 
lub uzupełnia działalność państw członkowskich (np. ochrona i poprawa zdrowia 
ludzkiego, przemysł, edukacja), albo też dzieli kompetencje prawotwórcze z tymi 
państwami (np. rolnictwo i rybołówstwo, środowisko naturalne, ochrona konsu-
mentów). Podział kompetencji w dziedzinie prawa podatkowego nie jest jedno-
znacznie rozstrzygnięty w pierwotnym prawie unijnym. Wynika on, jak należy 
sądzić, przede wszystkim z podziału kompetencji pomiędzy Unią a państwami 
członkowskimi w innych, szerszych dziedzinach, których właściwa realizacja 
wymaga także harmonizacji prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności 
odpowiedniego funkcjonowania rynku wewnętrznego wymagające daleko idącej 
harmonizacji pośrednich podatków konsumpcyjnych (podatku od wartości do-
danej, podatku akcyzowego) oraz zachowania właściwej konkurencji w ramach 
tego rynku, która nie może być zakłócona przez pomoc publiczną dla przedsię-
biorców, w tym pomoc realizowaną instrumentami podatkowymi.

5. Zadaniem Unii Europejskiej jest m.in., poprzez utworzenie wspólnego rynku
wewnętrznego, popieranie harmonijnego, zrównoważonego i stabilnego rozwoju 
gospodarczego oraz stabilności cen, pełnego zatrudnienia i postępu społecznego 
oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego. Nie ulega wątpliwo-
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ści, że w polityce tworzenia prawa podatkowego prawodawca krajowy – szuka-
jąc kompromisu pomiędzy celami fi skalnymi, gospodarczymi i społecznymi opo-
datkowania – musi uwzględniać także podstawowe cele, jakie legły u podstaw 
powołania do życia Unii Europejskiej.

W harmonizacji podatków w Unii Europejskiej chodzi przede wszystkim 
o zbliżenie do siebie poszczególnych krajowych systemów podatkowych. Pod-
stawowym jej celem jest – w najszerszym ujęciu – doprowadzenie do stworzenia 
w państwach członkowskich Unii takich systemów podatkowych, które nie będą 
ograniczały funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz występującej na tym ryn-
ku konkurencji. Biorąc pod uwagę, iż najbardziej wrażliwe na funkcjonowanie 
gospodarki są konsumpcyjne podatki obrotowe, poddaje się je daleko idącej har-
monizacji. Natomiast w przypadku podatków bezpośrednich – podatków docho-
dowych i majątkowych – potrzeba ich harmonizacji jest o wiele mniejsza.

Dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej normują szczegóło-
wo podstawowe elementy konstrukcyjne tego podatku, (jego zakres podmiotowy 
i przedmiotowy, ulgi i zwolnienia podatkowe, miejsce i czas powstania obowiąz-
ku podatkowego, moment odliczenia podatku naliczonego itp.), przypominając 
pod tym względem podatkowy akt prawny regulujący określony podatek. W tej 
sytuacji polityka podatkowa państw członkowskich jest znacznie ograniczona. 
Dotyczy ona głównie kształtowania stawek podatkowych. Chociaż proces ujed-
nolicania rozwiązań prawnych w tym zakresie odbiega daleko od założeń poli-
tyki podatkowej Unii Europejskiej, nie należy oczekiwać w najbliższym czasie 
istotnego jego przyspieszenia. Podatki pośrednie, zwłaszcza zaś podatek od war-
tości dodanej, nie tylko stanowią istotne źródło dochodów budżetowych państw 
Unii, lecz także ich zmiany w zakresie stawek podatkowych napotykają mniejsze 
opory społeczne niż w przypadku zmian w podatkach bezpośrednich.

Wysoki stopień szczegółowości i precyzji wielu postanowień dyrektyw 
odnoszących się do podatków pośrednich – podatku od wartości dodanej i podat-
ku akcyzowego – nie tylko istotnie ogranicza swobodę prawodawcy krajowego 
w zakresie polityki tworzenia prawa, lecz także w wielu przypadkach pozwala na 
bezpośrednie ich stosowanie. W szczególności podmioty stosujące prawo podat-
kowe, w tym także podatnicy, mogą je bezpośrednio stosować w przypadkach, 
gdy nie zostały odpowiednio lub w odpowiednim czasie implementowane do 
prawa krajowego. Postanowienia te (np. dotyczące odliczenia, zwrotu podatku 
naliczonego, struktury sprzedaży) są często sformułowane bezwarunkowo i do-
statecznie precyzyjnie, co pozwala na ich rzeczywiste wprowadzenie do krajo-
wych systemów podatkowych pomimo błędów legislacyjnych państw unijnych 
obarczonych obowiązkiem ich implementacji. Należy bowiem pamiętać, że pra-
wem (zgodnie z poglądami prezentowanymi już w XIX w.), w ostatecznym wy-
miarze jest to, co jako prawo jest stosowane.

Inny charakter z punktu widzenia procesu prawotwórczego mają dyrektywy 
dotyczące podatków bezpośrednich. Można je bez wątpienia zaliczyć do dyrek-
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tyw realizujących częściową, a właściwie minimalną harmonizację prawa państw 
członkowskich z prawem unijnym. Harmonizują one jedynie fragmentarycznie, 
wręcz punktowo, określone, wcale nie najważniejsze, elementy konstrukcyjne 
podatków dochodowych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej (np. fuzji, 
podziałów, dochodów z odsetek, opodatkowania oszczędności osób fi zycznych, 
dywidend w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek). Oznacza to, inaczej niż 
w przypadku podatków pośrednich, iż krajowy prawodawca ma nie tylko daleko 
idący zakres swobody w realizacji polityki tworzenia prawa, lecz że polityka ta 
jest także w istotnym stopniu autonomiczna w stosunku do polityki realizowanej 
w ramach Unii Europejskiej.

6. Ograniczenia polityki tworzenia prawa podatkowego wynikają nie tylko 
z omówionych regulacji prawa unijnego odnoszących się do konstrukcji prawnej 
podatków bezpośrednich i pośrednich, lecz również z przepisów tego prawa doty-
czących pomocy publicznej dla przedsiębiorców. W przypadku ulg podatkowych 
stanowiących pomoc publiczną mogą być one realizowane jedynie w zakresie 
i na zasadach określonych w tym prawie. Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, 
jaką odgrywają ulgi podatkowe jako instrumenty oddziaływania na gospodarkę, 
należy przyjąć, że regulacje unijne ograniczają w sposób daleko idący politykę 
legislacyjną krajowego prawodawcy podatkowego. Wynika to jednoznacznie 
ze szczegółowych postanowień prawa unijnego odnoszących się do pomocy 
publicznej. W efekcie zostaje mało miejsca dla prawodawcy krajowego w two-
rzeniu własnej polityki legislacyjnej w odniesieniu do ulg podatkowych.

Zgodnie z postanowieniami prawa unijnego ulgi podatkowe powinny 
wspierać konkretne cele oraz mieć ściśle określone przeznaczenie, w szcze-
gólności mieścić się w ramach określonych programów pomocowych (niekiedy 
mogą mieć charakter indywidualny). W ramach tych programów znajdują się 
przede wszystkim ulgi służące do zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłó-
ceń o charakterze ponadsektorowym w gospodarce, a także ulgi wspierające kra-
jowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego 
w interesie europejskim, wreszcie ulgi udzielane w celu promowania i wspierania 
kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty. Przepisy unijne wymienia-
ją także wiele innych szczegółowych celów związanych z realizacją ogólnych 
interesów gospodarczych (np. szkolenie, zatrudnienie, ochrona środowiska, prace 
badawczo-rozwojowe), jakie mogą być realizowane poprzez ulgi podatkowe.

Ograniczenia polityki legislacyjnej prawodawcy krajowego obejmują swym 
zakresem nie tylko same konstrukcje prawne podatków, a w ich ramach ulg podat-
kowych o charakterze systemowym. Dotyczą one również realizacji zobowiązań 
podatkowych, w szczególności zaś umarzania zaległości podatkowych, odsetek 
za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, jeżeli wiążą się one z pomocą publiczną 
dla przedsiębiorcy. Można przyjąć, że postanowienia prawa unijnego regulujące 
w sposób jednoznaczny i szczegółowy warunki dopuszczalności i nadzorowa-
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nia pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, w tym pomocy realizowanej poprzez 
wykorzystywanie instrumentów podatkowych, służą ukierunkowaniu polityki le-
gislacyjnej w prawie podatkowym na jej zgodność z racjonalnością ekonomicz-
ną opodatkowania, tak aby nie zakłócała funkcjonowania gospodarki rynkowej, 
zwłaszcza zaś gdy chodzi o konkurencję w ramach wewnętrznego rynku Unii 
Europejskiej. 

7. Konkludując należy przyjąć, że znaczny stopień swobody prawodawcy po-
datkowego powoduje, że w polityce tworzenia prawa nie zawsze uwzględnia on 
w sposób należyty związki tego prawa z gospodarką, zarówno w wymiarze we-
wnętrznym, jak i w ramach globalnej gospodarki światowej. Można zatem po-
zytywnie ocenić ograniczenia polityki tworzenia prawa podatkowego przez pra-
wodawcę krajowego w przypadku przynależności danego państwa do wspólnoty 
międzynarodowej, w tym przypadku do Unii Europejskiej. Niezależnie bowiem 
od zastrzeżeń, jakie można wysuwać pod adresem niektórych rozwiązań podat-
kowego prawa unijnego, prawo to wymusza na prawodawcy krajowym odejście 
od prowincjonalnego tworzenia prawa oraz szersze uwzględnianie w polityce le-
gislacyjnej ekonomicznych uwarunkowań tworzenia prawa.


