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Opodatkowanie dochodu 
— uwagi wstępne

Podatek dochodowy nie ma długiej tradycji. Był wprowa-

dzany sukcesywnie dopiero od XIX wieku, ale jego znaczenie

istotnie wzrosło po II wojnie światowej (Mariański, 2018) za-

równo ze względu na jego funkcję fiskalną, jak i możliwości

redystrybucji dochodu. Polityka podatkowa wpływa na zróż-

nicowane cele opodatkowania podatkiem dochodowym od

osób fizycznych. Funkcja fiskalna nie jest jedynym wyznaczni-

kiem zasad opodatkowania (Mariański, Strzelec, 2014, 

s. 95–105). Szerokie ujęcie dochodu podatkowego, a także re-

alizacja celów redystrybucyjnych i stymulacyjnych (zob. także

Raczkowski, Schneider, Węgrzyn, 2020), skutkują wprowa-
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Abstract
The tax legislature has a lot of freedom in shaping the

tax burden. However, this should not lead to

unjustified differentiation of taxpayers' situations, in

particular to different taxation of persons in the equal

situation. This would result in a breach of the

principle of tax justice. In the doctrine of tax law, the

'ability to pay' rule is the basis for the principle of fair

taxation. The tax legislature should seek to assess a

taxpayer's personal situation in order to assess the tax

according to his/her ability to pay.

The aim of this research is to analyze how the

theoretical assumption of fair taxation is

accomplished in the personal income tax act.

Research scope includes rules of distinguish tax

revenue sources, then differentiation income

taxation. The analysis showed that the 'ability to pay'

rule is not taken into account by the legislator in the

process of shaping income, and thus the individual tax

burden. This leads to unfair taxation in a horizontal

level (horizontal tax justice).
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Streszczenie
Ustawodawca podatkowy ma dużą swobodę w kształto-

waniu obciążeń podatkowych. Nie powinno to jednak

prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji

podatników, zwłaszcza do odmiennego opodatkowania

osób znajdujących się w takiej samej sytuacji.

Skutkowałoby to bowiem naruszeniem zasady sprawie-

dliwości podatkowej. W doktrynie prawa podatkowego

powszechnie uznaje się zasadę zdolności płatniczej jako

fundament sprawiedliwego opodatkowania. Ustawodaw-

ca powinien poszukiwać indywidualizacji osobistej sytu-

acji podatnika, aby pobór podatku nastąpił z uwzględnie-

niem możliwości poniesienia tego ciężaru. 

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie realizacji za-

łożenia sprawiedliwego opodatkowania na gruncie podat-

ku dochodowego od osób fizycznych. Zakres badawczy

obejmuje zasady wyodrębniania źródeł przychodów, a na-

stępnie różnicowania opodatkowania dochodu. Badanie

pokazuje, że zasada zdolności płatniczej nie jest uwzględ-

niania przez ustawodawcę w procesie kształtowania do-

chodu, a tym samym indywidualnego obciążenia podatko-

wego. Prowadzi to do niesprawiedliwego opodatkowania

już w układzie horyzontalnym (sprawiedliwość pozioma). 

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, źródła

przychodów, zasada sprawiedliwości podatkowej 
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dzaniem licznych wyłączeń, zwolnień i ulg podatkowych.

Z tych przyczyn współczesne podatki dochodowe cechuje

znaczne skomplikowanie (Mariański, 2017, s. 177–215). 

Możemy podzielić podatki dochodowe na: unitarne, cedu-

larne lub mieszane. W podatku unitarnym mamy opodatko-

wany globalnie cały dochód podatnika na tych samych zasa-

dach. Nie rozróżnia się źródeł przychodów. Natomiast poda-

tek cedularny oznacza odrębne opodatkowanie dochodów

z różnych źródeł. W podatku mieszanym najpierw opodatko-

wuje się przychody w poszczególnych cedułach wydzielonych

według źródeł przychodów. Następnie zaś od globalnego do-

chodu pobierany jest dodatkowy, najczęściej progresywny,

podatek. 

W wielu systemach podatkowych występuje cedularny mo-

del opodatkowania (Siekman, Luijsterburg, 2006, s. 316).

Źródła przychodu są dzielone na oddzielne kategorie, dla

których mogą być ustalane odmienne zasady powstawania

przychodu, rozliczania kosztów podatkowych, a także ustala-

nia podstawy opodatkowania, stawek podatkowych, a nawet

różnego rodzaju preferencji podatkowych. Charakterystycz-

ne jest przy tym wyodrębnianie przychodów i odmienne opo-

datkowanie dochodów z działalności gospodarczej, pracy

oraz dochodów kapitałowych. 

Wprowadzenie odrębnych źródeł przychodów w polskiej

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych1 nie róż-

ni się zatem istotnie od rozwiązań w innych krajach. Należy

zastanowić się, czy takie rozróżnienie zostało oparte na kry-

teriach pozwalających na proste rozgraniczenie kategorii

przychodów, a także czy opodatkowanie dochodu osiąganego

z różnych źródeł przychodu następuje z zachowaniem zasady

sprawiedliwości podatkowej. 

Źródła przychodów w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-

nych podlegają wszelkiego rodzaju dochody podatnika —

oczywiście z uwzględnieniem okoliczności, w odniesieniu do

których nie stosuje się przepisów wspomnianej ustawy oraz

dochodów zwolnionych na podstawie jej przepisów (Nykiel,

Mariański, 2015). Ponieważ dochód zdefiniowany został —

co do zasady — jako nadwyżka przychodów nad kosztami

poniesionymi w celu ich uzyskania, to właśnie przychód
jest podstawową kategorią kreującą dochód i stanowi
punkt odniesienia do jego określenia (Mariański (red.)

i in., 2016, s. 24 i n.). Ustawodawca na potrzeby opodatko-

wania dochodów osób fizycznych dokonał kategoryzacji

przychodów ze względu na źródło je tworzące. W literaturze

wskazywane jest co najmniej dwojakie znaczenie wyróżnie-

nia szeregu odrębnych źródeł przychodów. Pierwsze to oce-

na, czy podatnik osiągnął dochód, która jest dokonywana

dla każdego źródła przychodów osobno. Drugie natomiast

wynika z tego, że dochody z poszczególnych źródeł przycho-

dów nie są opodatkowane w identyczny sposób, np. w zakre-

sie ustalania dochodu lub zapłaty zaliczek (Brzeziński, Ole-

sińska, 2001, s. 263. 

Rozróżnienie źródeł przychodów nie jest podziałem dy-

chotomicznym, ponieważ podatnicy mogą uzyskiwać do-
chody pochodzące z różnych źródeł przychodów. Enu-
meratywne wyliczenie źródeł przychodów nie tworzy ka-
talogu zamkniętego. Ustanowienie jako osobnej kategorii

przychodów z innych źródeł pozwala na elastyczne i pełne ob-

jęcie opodatkowaniem wszelkich kategorii przychodowych,

także obecnie nieistniejących, a powstałych w przyszłości.

W przypadku wątpliwości należy zatem zaliczyć przychód do

innych źródeł, a następnie opodatkować go według zasad

właściwych dla tej kategorii źródeł przychodów. 

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 u.p.d.o.f. źródłami

przychodów są: 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy

stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produk-

cyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

praca nakładcza, emerytura lub renta; 

2) działalność wykonywana osobiście; 

3) pozarolnicza działalność gospodarcza; 

4) działy specjalne produkcji rolnej; 

5) (uchylony) 

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne

umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa,

poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz go-

spodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze

albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością

gospodarczą; 

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zby-

cie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c; 

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nierucho-

mości, 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz-

kalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinne-

go w spółdzielni mieszkaniowej, 

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

d) innych rzeczy, 

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalno-

ści gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego

zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.

a–c — przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalen-

darzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie,

a innych rzeczy — przed upływem pół roku, licząc od końca

miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany

okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; 

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę

kontrolowaną; 

8b) niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da; 

9) inne źródła. 

Rozróżnienie źródeł przychodów wywołuje wątpliwości in-

terpretacyjne co do przyporządkowania konkretnego przy-

chodu do właściwego dla niego źródła. Przy czym przychód

podatnika może zostać zaklasyfikowany tylko do jednego źró-

dła. Nie jest zatem możliwa sytuacja, w której ten sam przy-

chód będzie zaliczony częściowo do jednego źródła przycho-

dów, a częściowo do innego źródła (Bartosiewicz, Kubacki,

2015, s. 237). 
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Niejednokrotnie trudno o jednoznaczne zakwalifikowa-

nie przychodu do konkretnego źródła, co utrudnia podatni-

kom stosowanie przepisów i pozbawia prawo jego istotnego

przymiotu — pewności. Nie tylko nie wiadomo, jak zakwali-

fikować niektóre z podejmowanych czynności, lecz z uwagi

na ewoluujące orzecznictwo i interpretacje trudno mieć

pewność, że zakwalifikowanie danego przychodu do jedne-

go źródła za kilka lat nie zostanie zakwestionowane. Po-

twierdzają to choćby interpretacje dotyczące przychodów

z udzielanych przez podatników korepetycji: według niektó-

rych interpretacji stanowią one przychody z działalności wy-

konywanej osobiście2, lecz według innych udzielanie kore-

petycji stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą3. Orga-

ny podatkowe mają podobne wątpliwości, także gdy chodzi

o przychody kadry zarządzającej: czy jest to działalność wy-

konywana osobiście czy pozarolnicza działalność gospodar-

cza. Z jednej grupy interpretacji wynika bowiem, że osoby

zarządzające całym przedsiębiorstwem nie mogą rozliczać

się jak osoby prowadzące działalność gospodarczą4, lecz

w innych uznaje się, że prowadzący działalność gospodarczą

dyrektor zarządzający jednego z działów spółki nie może

swoich dochodów opodatkować liniowym podatkiem do-

chodowym, gdyż uzyskiwane przychody pochodzą z działal-

ności wykonywanej osobiście5. 

Jak określa art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., źródłami przycho-

dów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne

umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa,

poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz go-

spodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze

albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością

gospodarczą. Analogicznie źródłem przychodu z pozarolni-

czej działalności gospodarczej jest najem składników majątku,

jeśli majątek ten jest związany z działalnością gospodarczą.

O przypisaniu przychodu do konkretnego źródła decyduje za-

tem nieścisły związek majątku z działalnością gospodarczą,

podczas gdy w przypadku osób fizycznych często trudno jest

rozdzielić majątek na związany z działalnością gospodarczą

i z nią niezwiązany. Co więcej, w świetle definicji pozarolni-

czej działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność

zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, pro-

wadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat

w sposób zorganizowany i ciągły, ustalenie prawidłowego źró-

dła przychodu często jest niemożliwe. Jak wskazano w jednej

z interpretacji, nie ma przeszkód, aby przychód z najmu jede-

nastu mieszkań zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10

ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny-

ch6, a ważne jest tylko to, by najem nie spełniał przesłanek

działalności gospodarczej. Z drugiej strony, NSA stwierdził,

że wynajem jedenastu mieszkań jest prowadzeniem działal-

ności gospodarczej na własny rachunek i ryzyko, zwłaszcza je-

śli w miarę pozyskiwania środków finansowych podatnik za-

mierza nabywać kolejne nieruchomości celem ich wynajmu7.

W jednym wyroku wskazano nawet, że wynajem jednego

mieszkania może wypełniać cechy działalności gospodarczej,

jeśli jest ono wynajmowane turystom8. 

Innym źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nierucho-

mości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdziel-

czego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub

użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spół-

dzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania grun-

tów oraz innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje

w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane

w przepisanym terminie. W przypadku sprzedaży większej

nieruchomości bądź podzielonej nieruchomości podatnik po-

winien zatem zastanowić się, czy jej zbycie aby nie następuje

w wykonaniu działalności gospodarczej. W orzecznictwie są-

dów administracyjnych oraz wydawanych interpretacjach indy-

widualnych nie wypracowano jednolitych przesłanek rozgrani-

czania źródeł przychodów. W świetle niektórych wyroków

podejmowanie działań zmierzających do uzyskania warun-

ków zabudowy i podziału nieruchomości na odrębne działki

wraz z wydzieleniem dróg dojazdowych świadczy o zorganizo-

wanym charakterze działalności9. Z kolei z innych wynika, że

podział działki oraz inne działania w celu osiągnięcia i mak-

symalizacji zysku ze sprzedaży nieruchomości nie przesądza-

ją o podejmowaniu tych czynności w ramach działalności go-

spodarczej, gdyż tymi motywami mogą kierować się także

osoby zarządzające prywatnym majątkiem10. Decydującego

znaczenia nie ma fakt, czy podatnicy reklamują sprzedawane

nieruchomości, a nawet w jaki sposób objęli własność nieru-

chomości11. Trudno nie twierdzić, że ustawodawca przyznał

organom podatkowym dużą swobodę, jeśli nie dowolność

w przypisywaniu przychodom podatników prawidłowego

źródła. 

Powyższe przykłady różnic w orzecznictwie i wydawanych

interpretacjach nie stanowią zamkniętego katalogu przypad-

ków. Stanowią one jednak dobrą ilustrację ciągłych wątpliwo-

ści nękających nie tylko podatników, ale i pracowników orga-

nów podatkowych oraz sądów administracyjnych, jak klasyfi-

kować określone czynności podejmowane przez podatników. 

Sprawiedliwość podatkowa 
a podatek dochodowy od osób fizycznych

Nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji pojęcia

sprawiedliwości, a tym bardziej sprawiedliwości podatkowej.

Możemy jednak wyróżnić sprawiedliwość poziomą i pionową.

Ta pierwsza polega na nakładaniu takiego samego obciążenia

na podmioty, które znajdują się w takiej samej sytuacji (Ny-

kiel (red.), 2018, s. 24). Natomiast sprawiedliwość pionową

oznacza odmienne traktowanie podmiotów znajdujących się

w różnych sytuacjach. 

Sprawiedliwość pozioma winna być fundamentalnym zało-

żeniem każdego społeczeństwa (Steuerle, 2002, s. 259). Po-

nieważ każdy jest równy wobec prawa, to nie może być ina-

czej traktowany na gruncie prawa podatkowego. Przy czym

odrzuca się sprawiedliwość formalną, czyli nieuwzględniającą

sytuacji życiowej podatników (Nita, 2013). Byłaby to równość

pozorna, bowiem nie dla wszystkich taki sam podatek ozna-

cza takie samo obciążenie. Podatnik z większym dochodem

ponosiłby mniejszy ciężar niż osoba uboższa. Odrzucając

sprawiedliwość formalną, na gruncie prawa dodaje się nakaz

traktowania w jednakowy sposób jednostek należących do tej
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samej kategorii (Gomułowicz, 2001, s. 12–13), czyli w ten

sposób przygotowuje się uzasadnienie dla wprowadzania

zmian wynikających ze sprawiedliwości pionowej. 

Swoboda ustawodawcy nie jest nieograniczona, ponieważ

nie może prowadzić do nieuzasadnionego traktowania po-

datników w odmienny sposób, a także pozbawienia ich

praw, zwłaszcza wolności i własności. Niemniej takie ujęcie

sprawiedliwego, równego traktowania prowadzi do bardzo

dużej swobody ustawodawcy w kwestii określania kryteriów

różnicowania sytuacji podatników, zwłaszcza w ujęciu wer-

tykalnym. Ze względu na zakres niniejszego opracowania

pominę zagadnienia związane z różnicowaniem opodatko-

wania podatników o różnych dochodach, czyli innej zdolno-

ści płatniczej. 

Zasadniczo panuje zgoda, iż zasada sprawiedliwości pozio-

mej wyznacza wszelkie standardy opodatkowania. Z tym za-

strzeżeniem, iż równe opodatkowanie osób w takiej sytuacji

powinno być oparte na zasadzie zdolności płatniczej. Tym sa-

mym można różnicować opodatkowanie osób o takich sa-

mych dochodach, o ile uzasadnione jest to zróżnicowaną sy-

tuacją osobistą podatnika. Dlatego w pełni dopuszczalne są

ulgi i zwolnienia podatkowe np. dla osób samotnie wychowu-

jących dzieci czy też niepełnosprawnych. W ten sposób usta-

wodawca próbuje skorygować zasady ogólne opodatkowania

dochodu, aby obciążenia podatkowe zostały nałożone zgod-

nie z możliwościami podatnika. Powstaje jednak pytanie, czy

zasada zdolności płatniczej może realizować postulaty rów-

nego opodatkowania w układzie horyzontalnym. 

Zdolność płatnicza jako wyznacznik 
sprawiedliwego opodatkowania 

podatkiem dochodowym

Przyjmuje się, że sprawiedliwość pozioma i pionowa mogą

być konkretyzowane za pomocą dwóch teorii: ekwiwalencji

bądź zdolności płatniczej (Gomułowicz, 1995, s. 102). Jedno-

cześnie najczęściej konfrontuje się te zasady jako wzajemnie

się wykluczające. Przy czym w pierwszej kolejności wskazywa-

no na zasadność stosowania zasady ekwiwalentności, a dopie-

ro potem, z przyczyn wskazanych poniżej, zyskała akceptację

zasada zdolności płatniczej12. 

Teoria ekwiwalencji zakłada adekwatność świadczeń pań-

stwa w stosunku do ponoszonego ciężaru podatkowego. Przy

czym u źródeł służyła ona wyższemu opodatkowaniu osób za-

możnych, albowiem to przede wszystkim im państwo zapew-

niało bezpieczeństwo osobiste oraz ochronę majątku. Skoro

posiadający majątek, którego zabezpieczeniem zajmowało

się państwo, uzyskiwał wyższe korzyści, to musiał płacić wyż-

szą daninę (Nita, 2013, s. 19). Podstawowym założeniem teo-

rii ekwiwalencji jest idea państwa jako związku powołanego

do realizacji wspólnych zadań. Każdy, kto czerpie korzyści

z działalności państwa, jest zobowiązany ponosić koszt takich

usług. Mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń:

państwo otrzymuje wpływy podatkowe, a podatnik otrzymuje

świadczenie wzajemne. Podatek zbliża się w swojej konstruk-

cji do ceny, a w najlepszym razie przybiera postać podatku ce-

lowego (Gomułowicz, Mączyński, 2016, s. 91). Jednak w ta-

kiej sytuacji podatnik mógłby odmówić spełnienia obowiązku

zapłaty podatku, jeżeli nie korzysta z usług państwa. Ponie-

waż najczęściej nie jest możliwe ustalenie bezpośredniego

związku między rozmiarami świadczenia podatkowego a uzy-

skaną korzyścią, to rośnie ryzyko odmowy spełnienia takiego

obowiązku. Jednocześnie w stosunkach państwo-obywatel

decyzje o usługach, ich zakresie oraz dostępności nie są two-

rzone w wyniku swobodnej decyzji stron umowy, ale decyzji

władzy. 

Trudne byłoby zatem stosowanie zasady ekwiwalencji

w czystej postaci — płaci tylko ten, kto korzysta z usług. Wie-

le usług publicznych nie jest nakierowanych na konkretnych

użytkowników, ale służy wszystkim obywatelom, jak np. obro-

na czy polityka zagraniczna. Dlatego możemy mówić o od-

płatności o charakterze ogólnym, co także eliminuje problem

tych, co nie chcą płacić podatków, ponieważ nie korzystają

z usług publicznych. Sama przynależność do związku pań-

stwowego jest uzasadnieniem konieczności ponoszenia danin

publicznoprawnych. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik

czerpie z tego tytułu jakiekolwiek korzyści. 

Relacje między obywatelem a państwem polegają na

świadczeniach wzajemnych. Nie budzi większych wątpliwości

tak rozumiana ekwiwalencja, obejmująca korzystanie z trady-

cyjnych funkcji państwa jak bezpieczeństwo wewnętrzne i ze-

wnętrzne (Gomułowicz, Mączyński, 2016, s. 93). Przy takim

założeniu teoria ekwiwalencji byłaby możliwa do zastosowa-

nia w sytuacji istnienia państwa minimalistycznego. Skala ko-

rzyści implikuje bowiem rozłożenie ciężarów podatkowych

(Blum, Kalven, 1966, s. 35). Według tej teorii państwo działa

w interesie tych, którzy płacą podatki, a tym samym ograni-

cza dysponowanie dochodami na inne cele. Problem z wyka-

zaniem związku między przyrostem wartości majątku

a ochroną zapewnianą przez państwo spowodował odrzuce-

nie klasycznej formuły tej zasady (Seligman, 1908, s. 150 i n.). 

Przyjmuje się, iż zasada ekwiwalentności mogłaby stanowić

podstawę finasowania kosztów usług publicznych (Gomuło-

wicz, 2001, s. 66). Jednak w momencie rozrostu funkcji pań-

stwa stało się niemożliwe zmierzenie tej ekwiwalentności.

Brak jest mierników korzyści z usług dostarczanych przez

państwo (Nita, 2013, s. 20). Ponadto, przy zastosowaniu tej

zasady niemożliwa stałaby się realizacja funkcji redystrybu-

cyjnej (Gomułowicz, 2001, s. 66). 

Prowadzi nas to do drugiej teorii opodatkowania, czyli

teorii zdolności płatniczej. Zgodnie z jej założeniem wyso-

kość opodatkowania powinna być uzależniona od zdolności

poniesienia ciężaru podatkowego, a tym samym dopuszcza

ona różne opodatkowanie osób znajdujących się w odmien-

nych sytuacjach. Teoria zdolności płatniczej odrywa się cał-

kowicie od ekwiwalentności świadczeń państwa, nawet na po-

ziomie ogólnym. Podatnik, który korzysta z nich w minimalnym

zakresie (np. tylko z obronności), nie ma podstaw do żądania

obniżenia swych świadczeń. Wysokość jego ciężarów jest uza-

leżniona od jego sytuacji osobistej, często będącej tylko i wy-

łącznie wynikiem jego pracowitości i talentów. Zasada ta

ignoruje zatem korzyści uzyskiwane przez podatnika,

a zakłada obciążenie w takiej proporcji, jak pozwala na to je-

go sytuacja. Państwo uzyskuje swobodę dysponowania do-
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chodami podatkowymi, w tym także może je wydatkować na

inne cele niż świadczenie usług publicznych. 

Zasada zdolności płatniczej opiera się zatem na specyficz-

nym postrzeganiu zasady równości. W ujęciu horyzontalnym

wszyscy podatnicy znajdujący się w takiej samej sytuacji są

traktowani tak samo. Natomiast w układzie wertykalnym

możliwe jest traktowanie osób znajdujących się w innych sy-

tuacjach nierówno. 

W tym celu prawo podatkowe poszukuje indywidualizacji

sytuacji podatnika. Powinny to być kryteria obiektywnie prze-

sądzające o jego zdolności płatniczej. Powszechnie przyjmo-

wanym kryterium jest dochód. Jednak nie jest wcale takie

oczywiste, iż w ten sposób udaje się uchwycić obiektywnie

zindywidualizowaną sytuację podatnika, która pozwala na

ponoszenie wyższych ciężarów podatkowych. Dochód podat-

kowy nie jest tożsamy z zyskiem czy też dochodem ekono-

micznym. Wpływa na to wiele czynników, w tym także pazer-

ność ustawodawcy (Gwiazdowski, 2007, s. 81), który stara się

opodatkować jak najszersze spektrum zjawisk społecznych

i gospodarczych. 

Co istotne ustawodawca różnicuje wysokość i moment po-

wstania dochodu w zależności od źródeł przychodów. W po-

datku ceduralnym powoduje to nierówność opodatkowania

już w układzie horyzontalnym. W takiej sytuacji zachwiane

zostaje podstawowe założenie zasady zdolności płatniczej —

równego opodatkowania osób w takiej samej sytuacji. Ma to

kapitalne znaczenie dla stwierdzenia, czy teoria zdolności

płatniczej zapewnia równe, powszechne i sprawiedliwe opo-

datkowanie. 

Zasadniczo można przyjąć, iż w podatku dochodowym od

osób fizycznych dochodem jest nadwyżka przychodów po-

mniejszona o koszty zaliczane przez ustawodawcę do kosz-

tów uzyskania przychodów. Oczywiście może to być jedna

reguła dla wszystkich źródeł przychodów bądź może być

różna dla poszczególnych rodzajów przychodów. Należy

jednak podkreślić, iż określenie kryteriów pozwalających

na ustalenie zobiektywizowanej sytuacji podatnika nie mo-

że być dokonywane w sposób dowolny i arbitralny. W tym

zakresie wątpliwości mogą chociażby dotyczyć ryczałtowe-

go ograniczania wysokości kosztów podatkowych, rozlicza-

nia ich w czasie, czy też uznaniowego wyłączania niektó-

rych kategorii kosztów. Przykładowo, przyznając przywilej

rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów niektórym

twórcom, a jednocześnie pozbawiając go innych, ustawo-

dawca musi uzasadnić taki wybór. W innym przypadku na-

ruszyłby zasadę równości, a to wyłącza sprawiedliwe opo-

datkowanie. 

Dowolne ukształtowanie podstawy opodatkowania może

prowadzić do odmiennego opodatkowania osób znajdujących

się w takiej samej sytuacji, nawet gdy dochód ustalony w wy-

niku obowiązujących regulacji będzie taki sam. Nie wystarczy

zatem tylko oprzeć teoretycznych założeń zdolności opodat-

kowania na równym opodatkowaniu dochodu. Należy w każ-

dym przypadku dokonać analizy, w jaki sposób został on usta-

lony, a tym samym wziąć pod uwagę wszystkie elementy

kształtujące podstawę opodatkowania. Szybko jednak dopro-

wadzi nas to do wniosku, iż w praktyce nie jest możliwa reali-

zacja zasad sprawiedliwości horyzontalnej. 

Różnicowanie opodatkowania 
według kryterium źródeł przychodu

Zaliczenie przychodu podatnika do jednego ze źródeł przy-

chodu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ma

wpływ na wysokość i sposób opodatkowania dochodu. Po pierw-

sze, ze względu na rodzaj źródła przychodów ustawodawca

kształtuje sposób ustalenia dochodu poprzez ograniczenia

w uznaniu kosztów ich uzyskania. Skrajnie — w określonych

przepisami przypadkach — ustawa nie przewiduje uwzględnienia

kosztów w procesie obliczenia dochodu, co powoduje, że przy-

chód podatkowy jest tożsamy z dochodem. Najczęściej jednak

mamy do czynienia z limitowaniem zaliczanych kosztów. Przykła-

dowo, ustalając dochód radcy prawnego uzyskującego przychody

ze stosunku pracy, można uwzględnić tylko zryczałtowane koszty

uzyskania przychodu. W sytuacji takich samych czynności wyko-

nywanych w ramach działalności gospodarczej, uwzględniamy

rzeczywiście poniesione koszty, które z reguły będą wyższe. 

Po drugie, przypisanie do określonego źródła przychodów

ma znaczenie dla wysokości stawki podatkowej. W omawia-

nym przypadku radcy prawnego uzyskującego przychody ze

stosunku pracy zastosowanie znajdzie opodatkowanie pro-

gresywne według skali podatkowej 17%, a dla rocznego do-

chodu powyżej 85 528 zł — według stawki 32%13. W ramach

działalności gospodarczej możliwy jest wybór opodatkowania

liniowego 19%. Taka sama sytuacja będzie dotyczyła zróżni-

cowania stawki dla wynajmu nieruchomości — z działalności

gospodarczej może to być podatek liniowy, a z najmu prywat-

nego skala podatkowa. Jednak w tym ostatnim przypadku jest

jeszcze możliwość wyboru zryczałtowanego podatku od przy-

chodów ewidencjonowanych (8,5% i 12,5%). 

Po trzecie, klasyfikacja ta może mieć znaczenie dla powsta-

nia opodatkowanego przychodu. Jeżeli nastąpi odpłatne zby-

cie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, to za-

wsze dochód z tego tytułu zostanie opodatkowany (według

skali lub podatkiem liniowym). W sytuacji, gdy odpłatne zby-

cie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności

gospodarczej i zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od

końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie

lub wybudowanie, nie powstanie opodatkowany przychód. 

Zaliczenie do jednego ze źródeł przychodów determinuje

kształtowanie podstawy opodatkowania, a następnie odpo-

wiedniej stawki podatkowej. Ma zatem wpływ na wysokość

obciążenia podatkowego, a w niektórych sytuacjach skutkuje

zwolnieniem lub wyłączeniem dochodu z opodatkowania.

Jednak takie zróżnicowane nie jest determinowane zdolno-

ścią płatniczą podatnika. Wynika z arbitralnych decyzji usta-

wodawcy dotyczących podatkowego kreowania różnych źródeł

przychodów. Dodatkowo regulacje te wywołują duże wątpli-

wości interpretacyjne, co jeszcze bardziej pogłębia nieuza-

sadnione różnicowanie obciążeń podatkowych. 

Podsumowanie

Analiza tylko jednego z wielu zagadnień dotyczących opo-

datkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
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wskazuje, że nie mamy do czynienia z realizacją zasady spra-

wiedliwości podatkowej, także w ujęciu horyzontalnym. Przy

czym brak uzależnienia wysokości opodatkowania od zdolno-

ści płatniczej ma na tyle oczywisty charakter, iż można śmia-

ło uznać taką sytuację za rażąco naruszającą fundamentalne

zasady opodatkowania dochodu. 

Z tego powodu teoretyczne założenie w kwestii ustalania

wysokości tych obciążeń nie jest realizowane, a stopień naru-

szeń powinien wpływać na uznanie tych regulacji za niekon-

stytucyjne. Nie ma możliwości korygowania tych zasadniczych

różnic poprzez wprowadzanie innych elementów konstrukcyj-

nych podatku jak ulgi, zwolnienia czy wspólne rozliczanie do-

chodów. Tego typu konstrukcje mają na celu poszukiwanie in-

dywidualnej sytuacji podatnika. Jednak już na wcześniejszym

etapie obliczenia podatku, czyli wyliczenia dochodu, następu-

je nieuzasadnione różnicowanie podstawy opodatkowania.

Pierwotną przyczyną tej sytuacji jest dowolność w rozdzieleniu

źródeł przychodów, a następnie ustalanie dla nich odmien-

nych zasad konstrukcyjnych. Jakiekolwiek korekty następcze

nie naprawią jednak niesprawiedliwego opodatkowania. 
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Przypisy/Notes

1 Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1387 ze zm., zwana dalej u.p.d.o.f. 
2 Tak m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.06.2019, 0115-KDIT3.4011.152.2019.2. DP czy z 8.02.018, 0115-KD-

IT3.4011.362.2017.2. JŁ
3 Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.10.2017, 0115-KDIT3.4011.187.2017.2. JŁ czy z 19.05.2017, 2461-IBPB-1-1.4511.81.2017.2. BS
4 Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.07.2019, 0115-KDIT3.4011.251.2019.1
5 Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.08.2019, 0115-KDIT3.4011.253.2019.4. WM
6 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.08.2015, IBPB-2-2/4511-192/15/MZM
7 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.11.2017, II FSK 2769/15
8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29.10.2019, I SA/Gl 947/19
9 Wyrok WSA w Łodzi z 19.11.2019, I SA/Łd 491/19

10 Wyrok WSA w Gdańsku z 17.04.2019, I SA/Gd 170/19
11 Wyrok WSA w Gliwicach z 25.04.2019, III SA/Gl 41/19
12 Inaczej twierdzą A. Gomułowicz i J. Małecki (1998, s. 80). Według tych autorów to zasada zdolności płatniczej stanowi kanon myślenia o systemie podatkowym,

a dopiero później jako konkurent do tej zasady pojawiła się zasada ekwiwalencji. 
13 Dochody powyżej 1 000 000 zł będą jeszcze opodatkowanie daniną solidarnościową według stawki 4%. 
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