Podatek przychodowy – podsumowanie
Koncepcja podatku przychodowego opiera się na opodatkowaniu przychodów przedsiębiorcy (bez uwzględnienia kosztów
działalności), jako podstawy opodatkowania. Obecnie mówi się o stawce podatku oscylującej w granicach od 1% do 2,5%
przychodu. Podatek taki zastąpiłby podatki dochodowe, w których podstawa opodatkowania obliczana jest jako różnica
pomiędzy przychodem a kosztem. Koncepcja ta ma wiele zalet, jednak występują w niej widoczne na pierwszy rzut oka
zagrożenia.
Zalety
1. Prostota (dla podatników i dla organów podatkowych)
a. Obniżenie kosztów działania (podatnicy, administracja skarbowa);
b. Niższe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej (niższe ryzyko sporu z organami);
c. Mniejsze możliwości unikania opodatkowania (brak możliwości manipulowania kosztami uzyskania
przychodów);
2. Możliwy wzrost dochodów skarbu państwa.
a. Zwiększenie powszechności opodatkowania;
b. Opodatkowanie podmiotów, które unikają zapłaty podatku, lub nadmiernie ją ograniczają (podmioty
wykazujące permanentną stratę na skutek sztucznego zawyżania kosztów, agresywnej optymalizacji
podatkowej etc.);
c. Poprawa sytuacji konkurencyjnej (podmioty zaniżające do tej pory podatki nie będą już mogły korzystać z
uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej);
3. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla biznesów wysokomarżowych
a. Poprawa struktury gospodarki (więcej biznesu high-tech) i wynikające z niej uatrakcyjnienie środowiska
pracy dla obywateli naszego kraju;
b. Transfer know-how, nowoczesne technologie.
Wady
1. Problemy dla biznesów nisko marżowych
a. W przypadku podmiotów realizujących marżę np. w wysokości 2%, zapłata 1% podatku przychodowego
oznaczać będzie efektywne opodatkowanie w wysokości 50% dochodów;
b. Ryzyko przenosin firm prowadzących działalność międzynarodową (np. centra outsourcingowe) do innych
krajów skutkowałoby utratą pozycji Polski, jako ważnego centrum usług obsługi zewnętrznej, co natomiast
mogłoby skutkować likwidacją miejsc pracy tysięcy Polaków. Podobne zagrożenie pojawia się w przypadku
działalności stanowiących zaplecze dla gospodarek wyżej rozwiniętych (np. montownie);
c. Możliwy wzrost nieopłacalności lokalnego, nisko marżowego handlu, zagrożonego przez dostawy z
zagranicy (np. sprzedaż wysyłkowa);
d. W przypadku innych branż lokalnych, gdy przeniesienie działalności gospodarczej do innego państwa jest
niemożliwe lub utrudnione (np. branży budowlanej) ryzyko prawdopodobnie byłoby niższe, gdyż podmioty
działające na rynku mogłyby nieco podwyższyć rentowność.
2. Problem z inwestycjami, wydatkami na badanie i rozwój i start-up’ami
a. Podatek przychodowy uderzałby w podmioty dokonujące inwestycji i wydatkujące istotne kwoty na badania
i rozwój, a także te rozpoczynające działalność gospodarczą, gdzie w początkowym okresie (do czasu gdy
przychody przewyższą poczynione nakłady) podatek dochodowy co do zasady nie jest płacony (pomijając
inwestycje o dłuższym okresie amortyzacji);

b. Wzrost ryzyka inwestowania/rozpoczynania działalności, gdyż w przypadku niepowodzenia biznesowego
oprócz „zwykłych” kosztów stratę z inwestycji powiększałby podatek (w przypadku podatku dochodowego
taka sytuacja, co do zasady nie wystąpi);
3. Problem dla dużych podmiotów należących do Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym (np. kopalnie, LOT, TVP,
PKP, Poczta Polska)
a. Dla dużych spółek o znaczeniu strategicznym, które mają chroniczny problem z rentownością, konieczność
zapłaty podatku (niezależna od wyniku finansowego) spotęgowałaby już istniejące problemy (również w
kontekście dozwolonej pomocy publicznej).
4. Mniejsza sprawiedliwość opodatkowania
a. Powszechnie akceptowalne jest, że właściwym kryterium wysokości nakładania podatków jest zysk
przedsiębiorstwa a nie sam przychód.
Konkluzje
1. Wprowadzenie podatku przychodowego w wersji „klasycznej” byłoby ryzykowne. Istnieje spore
prawdopodobieństwo, że taki model opodatkowania spowoduje, że część międzynarodowego biznesu z obszarów
niskomarżowych (montownie, outsourcing etc.) może wycofać się z Polski.
2. Ewentualne przyciągnięcie nowych, wysokomarżowych biznesów nie jest oczywiste.
3. Profil pracowników biznesów wysokomarżowych może różnić się od profilu pracowników do tej pory
zatrudnionych w biznesach niskomarżowych (brak łatwego przepływu pracowników np. z zamykanych montowni
do np. spółek technologicznych).
4. Do rozważenia rozwiązania „hybrydowe”:
a. Wprowadzenia ulg typu inwestycyjne, R&D etc.
b. Zróżnicowanie stawek podatkowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
5. Niestety rozwiązania „hybrydowe” w pewnym zakresie ograniczą jedną z głównych pozytywnych cech podatku
przychodowego, jaką jest prostota i łatwość obliczania podatku dla podatników i kontroli podatników przez organy
administracji skarbowej.
6. Wprowadzenie podatku przychodowego w kształcie „klasycznym” byłoby zbyt ryzykowne i nie jest
rekomendowane. Warto natomiast prowadzić dalsze prace koncepcyjne związane z możliwością wprowadzenia
podatku przychodowego w wersji „hybrydowej” – o czym w punkcie 4 powyżej). Wprowadzenie podatku
przychodowego, w takiej formie, która minimalizowałaby negatywne skutki związane z inwestycjami, R&D, startup’ami oraz branżami niskomarżowymi (o ile możliwe byłoby znalezienie takiej formuły podatku przychodowego)
mogłoby być dla gospodarki bardzo atrakcyjne.
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