
Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje 
podatków oraz prawa podatkowego

Polskie prawo podatkowe nie ma klasycznej części ogólnej. Rolę taką speł-
nia Konstytucja RP i po części Ordynacja podatkowa. Przepisy art. 84 i 217 
Konstytucji RP są przykładem tego, jak definicja teoretyczna i elementy kon-
strukcyjne podatku stały się normami ustawy zasadniczej, wyznaczający-
mi podstawowe zasady legislacji w prawie podatkowym. Jak tego dowiodło 
orzecznictwo w sprawie abolicji deklaracji majątkowych (projekt Kołodki), ele-
menty konstrukcyjne podatku nie tylko wyznaczają zakres regulacji ustawowej 
w prawie podatkowym, ale także zasady, jakie powinny rządzić treścią prawa 
materialnego i procedury.

Ogólne spojrzenie na system podatkowy i funkcje podatków wskazuje na 
to, w jaki sposób można kształtować politykę podatkową. Jednak wiedza o sy-
stemie podatkowym i funkcjach podatków nie jest tak silnym wyznacznikiem 
współczesnej legislacji podatkowej, jak przesłanki polityczne, które dominują 
nad przesłankami racjonalnej legislacji.

§ 1. Daniny publiczne, podatki i opłaty

I. Pojęcie daniny publicznej

Konstytucja RP stanowi o daninach publicznych bezpośrednio w art. 217 
wskazując, że: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie pod-
miotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przy-
znawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków na-
stępuje w drodze ustawy”. Bez wymieniania pojęcia danina stanowi o nich także 
art. 84 Konstytucji RP przewidując, że: „Każdy jest obowiązany do ponoszenia 
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”1.

1  T. Dębowska-Romanowska, Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne 
i ustawowe, cz. 1, Glosa 1996, Nr 11, s. 1–5, cz. 2, Glosa 1996, Nr 12, s. 1–5.
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Pojęcie daniny jest szersze od pojęcia podatku. Przez daniny publiczne ro-
zumie się: „wszelkie formy przejmowania wartości materialnych bądź usług 
przez państwo od mieszkańców jego terytorium oraz różnego rodzaju organiza-
cji, działających lub mających siedzibę na tym terytorium”1. Rozróżnia się dani-
ny osobiste (obowiązek służby wojskowej), rzeczowe (dostarczanie żywności) 
oraz pieniężne, współcześnie zdecydowanie dominujące2. Do tych ostatnich na-
leżą podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowią-
zek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy 
celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z ustaw 
innych niż ustawa budżetowa3. Ogół danin zaspokaja potrzeby publiczne4. Nie 
każde świadczenie publicznoprawne jest daniną. Jeśli podstawowym celem 
świadczenia jest karanie lub prewencja (sankcje podatkowe), to nie jest to dani-
na5. Wyróżnia się też prawo daninowe, które rozumiane jest jako zbiór „unor-
mowań dotyczących świadczeń pieniężnych nakładanych przez władze publicz-
ne na pewnych adresatów, świadczeń określanych jako podatki, cła, opłaty”6.

II. Ustawowa i doktrynalna definicja podatku

Zgodnie z art. 6 OrdPU, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przy-
musowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wo-
jewództwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Doktrynalna definicja podatku ma pełniejszy i ogólniejszy charakter. 
Uwzględnia bowiem, jako cechę podatku, generalność i nie odwołuje się do 
konkretnych jednostek organizacyjnych jako beneficjentów podatku. W nauko-
wych definicjach podatku przyjmuje się na ogół, że podatek to świadczenie pie-
niężne na rzecz związku publicznoprawnego, obowiązkowe, przymusowe, usta-
lane jednostronnie, nieodpłatne, bezzwrotne, generalne (przewłaszczenie).

1. Pieniężny charakter świadczenia

Podatek jest nakładany i realizowany (wymierzany i wpłacany dobrowol-
nie lub egzekwowany przymusowo) w jednostkach pieniężnych. Znane są jed-
nak – przede wszystkim z przeszłości, choć niekiedy i współcześnie – daniny, 

1  B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001, s. 17–18.
2  Tamże, s. 18.
3  C. Kosikowski, Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005, s. 126.
4  A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005.
5  T. Dębowska-Romanowska, Prawo daninowe, cz. 2, s. 2.
6  J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, War-

szawa 2001, s. 16.
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które mają wszystkie inne cechy podatku, z wyjątkiem pieniężnego charakteru 
(np. świadczenia dokonywane w płodach rolnych – do 1970 r. były nimi w Pol-
sce tzw. dostawy obowiązkowe).

2. Związek publicznoprawny jako beneficjent podatku

W największym stopniu podatki zasilają budżet państwa oraz budżety po-
zostałych szczebli jednostek podziału administracyjno-terytorialnego danego 
kraju (stanów, republik, krajów związkowych, kantonów, regionów, gmin). Do-
chody wpływające na rzecz poszczególnych jednostek samorządu terytorialne-
go stanowią często ich tzw. dochody własne (budżet danego samorządu).

3. Obowiązkowy charakter podatku

Podatek jest świadczeniem obowiązkowym, wynikającym z norm general-
nych. Obowiązek podatkowy powstaje zawsze samoistnie na skutek tego, że 
podmiot przewidziany normą ogólną, ze względu na przedmiot przewidziany 
przepisami realizuje przewidziane abstrakcyjnie w danej normie zachowanie, 
a obowiązek jego uiszczenia wynika z normy prawnej. Ciężar świadczenia po-
datkowego wynika z ustaw i aktów, gdzie ustawy zezwalają na kształtowanie 
niektórych elementów konstrukcyjnych podatku (por. niżej o konstytucyjnych 
relacjach między aktami prawa podatkowego).

4. Przymusowy charakter realizacji zobowiązań podatkowych

Przymusowy charakter świadczeń podatkowych wynika z władczych 
uprawnień państwa mającego przywilej stanowienia prawa, którego realizacja jest 
zabezpieczona środkami przymusu państwowego. Władztwo to obejmuje prawo 
stanowienia podatków, ich wymiaru, poboru, egzekucji i środków represyjnych. 
Niekiedy przyjmuje się, że przymusowy charakter trudno uznać za differentia spe-
cifica w definicji podatku, gdyż stosowanie przymusu zabezpiecza realizację wie-
lu innych świadczeń, w tym także umownych. W związku z tym przymus nie jest 
cechą wyróżniającą podatek spośród innych świadczeń. Z drugiej strony, przymu-
sowość pozwala odróżnić podatek od innych świadczeń na rzecz państwa, które 
spełniają wszystkie inne cechy, a różnią się właśnie przymusowym lub dobrowol-
nym charakterem (np. pożyczki państwowe). Ponadto, przymus podatkowy jest 
zabezpieczony sankcjami karnymi i swoistymi sankcjami podatkowymi.

5. Jednostronność ustalania świadczenia podatkowego

Podatek jest ustalany jednostronnie przez państwo lub inny związek publicz-
noprawny w zakresie przyznanych mu ustawowo kompetencji. Jego konstruk-
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cja i wysokość nie są przedmiotem uzgodnień między państwem a podatnika-
mi. Nawet występująca w przeszłości w Polsce instytucja ryczałtu umownego, 
w przypadku którego podatnik współdziałał z organem podatkowym w ustalaniu 
wysokości świadczenia podatkowego, czy określanie wysokości stawek poprzez 
głosowanie społeczności lokalnej, czyli akt demokracji bezpośredniej (takie 
rozwiązanie jest stosowane np. w odniesieniu do property tax w stanie Oregon 
w USA), nie eliminują jednostronności ustalania jako cechy podatku. Na tle ta-
kiego stanu rzeczy podkreślić trzeba, że podatnicy mają wpływ na konstrukcję 
i wysokość podatków jedynie poprzez mechanizmy ustroju demokratycznego.

6. Nieodpłatność

Nieodpłatność podatku oznacza, że świadczeniu podatkowemu nie towa-
rzyszy wzajemny prawny obowiązek świadczenia wierzyciela podatkowego 
(podmiotu publicznoprawnego) na rzecz dłużnika (podatnika). Mówi się jednak 
o tzw. odpłatności ogólnej, która sprowadza się do tego, że wpływy z podatków 
służą finansowaniu usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa, 
a więc także, choć nie tylko, na rzecz podatników. Odpłatność o charakterze 
ogólnym (utrzymanie wojska, policji, sądownictwa, dróg itp.) nie jest obowiąz-
kiem prawnym, a świadczenia te nie są ekwiwalentne. Opłacanie podatków nie 
daje tytułu prawnego do żądania w zamian konkretnego świadczenia ze strony 
państwa. Nieodpłatność odróżnia podatek od opłaty. Opłata jest bowiem powią-
zana z konkretnie wskazanym w przepisach świadczeniem ze strony państwa 
(stanu, republiki, kraju związkowego, kantonu) bądź jednostki samorządu tery-
torialnego. Wysokość opłat niekiedy jest symboliczna, a niekiedy ma charakter 
ceny. Nazwę opłat nadaje się też czasami konstrukcjom o cechach podatków.

7. Bezzwrotność

Bezzwrotny charakter świadczeń podatkowych polega na definitywnym 
przekazaniu środków pieniężnych przez podmiot zobowiązany na rzecz bud-
żetu państwa lub innego funduszu celowego. Bezzwrotność podatków jest 
cechą pozwalającą odróżnić świadczenia podatkowe od innych rodzajów do-
chodów budżetowych (np. pożyczek, kredytów). Bezzwrotność nie wyklucza 
zwrotu nadpłaty lub tzw. zwrotów wynikających z prawnej konstrukcji podatku 
(podatek od towarów i usług, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-
prawnych).

8. Generalny charakter

Podatki ustanawiane są przez normy prawne, które są ogólne ze względu 
na adresata i abstrakcyjne ze względu na sposób wyznaczenia zachowania (ge-
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neralność). Takie normy składają się na prawo. Ich przeciwieństwem są normy 
indywidualne, czyli jednostkowe ze względu na adresata i konkretne ze wzglę-
du na sposób wyznaczenia zachowania. Są to normy stosowania prawa, które 
możemy odnaleźć np. w podatkowych decyzjach wymiarowych. W ustawowej 
definicji podatku (Ordynacja podatkowa) brak jest cechy generalności. Jest to 
błąd godzący w postanowienia art. 217 Konstytucji RP. Gdyby nie ten przepis 
Konstytucji, to brak postanowienia o ogólnym (generalnym) charakterze podat-
ku byłby zagrożeniem powrotu do praktyk ustanawiania norm o ograniczonym 
podmiotowo i przedmiotowo zakresie stosowania. To godziłoby z kolei w zasa-
dę równości i sprawiedliwości opodatkowania. Generalność norm to bowiem 
gwarancja powszechnego stosowania jednakowych zasad dla określonych kate-
gorii podmiotów.

III. Opłaty

Cechy konstytutywne opłaty są cechami określonymi przez prawo. Z tre-
ści stosunku prawnoopłatowego wynika powstanie obowiązku podmiotu do 
uiszczenia opłaty, wówczas gdy został on objęty zakresem przedmiotowym da-
nej opłaty, w wysokości określonej przepisami prawnymi, w czasie i w sposób 
ustalony tymi przepisami. Obowiązkowi uiszczenia opłaty jednego podmiotu 
tego stosunku prawnego odpowiada uprawnienie drugiego podmiotu tego sto-
sunku do otrzymania opłaty. Istotą stosunku prawnego, o którym mowa, nie jest 
wyrażenie zgodnej woli względnie równorzędnych stron. Stosunek ten nie jest 
więc stosunkiem umownym, kształtowanym w oparciu o normy cywilnopraw-
ne. Stosunek prawnoopłatowy wykazuje natomiast podobieństwo do stosunku 
prawnoadministracyjnego, a więc jest stosunkiem opartym o zasadę braku rów-
norzędności stron. Podmiotami tego stosunku są: podmiot czynny, tj. samo-
rząd terytorialny reprezentowany przez odpowiedni organ finansowy oraz pod-
miot bierny, tj. taki podmiot, na który – w związku z określoną czynnością 
lub usługą organów samorządowych – nałożony został obowiązek wniesienia 
opłaty. Prawny obowiązek uiszczenia opłaty istnieje niezależnie od tego, czy 
czynność lub usługa organów lokalnych związana z opłatą spowodowana zo-
stała inicjatywą podmiotu biernego, czy też została ona dokonana bez udziału 
jego woli, gdyż wynika z tytułów opartych na władztwie samorządowym. Pod-
miotem biernym opłaty może być osoba fizyczna lub prawna.

Systematyka opłat samorządowych oparta na kryterium przedmiotowym 
nawiązuje do wieloprzedmiotowej działalności samorządowych organów pub-
licznowładczych. Według tego kryterium można wyodrębnić opłaty za czyn-
ności urzędowe, czyli opłaty za czynności samorządowych instytucji pub-
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licznych władczych oraz opłaty za świadczenia materialne i niematerialne 
różnych samorządowych jednostek gospodarczych. Opłaty za czynności urzę-
dowe związane są z publicznowładczą działalnością organów samorządowych. 
Opłata stanowi tutaj częściowy zwrot nakładów jednostki samorządu terytorial-
nego, poniesionych w związku z tym rodzajem działalności.

W nawiązaniu do pojęcia opłaty można zatem dokonać ich podziału na dwie 
różne grupy, z których pierwsza obejmuje opłaty za czynności urzędowe jed-
nostek samorządu terytorialnego i jest bliższa podatkom, a druga – opłaty 
związane ze świadczeniem usług niematerialnych i jest bliższa cenom. Opła-
ty za czynności urzędowe organów samorządowych związane z ich publiczno-
władczą działalnością jako zbliżone do podatków różnią się od tych ostatnich 
tym, że między opłatą, a konkretną czynnością urzędową istnieje bezpośredni 
związek; opłata stanowi tu częściowy zwrot nakładów tych organów poniesio-
nych w związku z tym rodzajem działalności. Poza tym w tego rodzaju opła-
tach występują wszystkie pozostałe cechy i elementy konstrukcyjne podatku 
(podmiot, przedmiot, podstawa wymiaru, skala, zwolnienia i ulgi itp.), które 
mogą być kształtowane w podobny sposób jak w podatkach.

Przyjmując odpłatność opłaty jako zasadnicze kryterium odróżnienia od in-
nych świadczeń pieniężnych, można zauważyć, że opłaty publiczne występują-
ce w samorządowym systemie budżetowym mogą być zaliczone do:
– opłat jako świadczeń pieniężnych odpłatnych,
– opłat jako świadczeń pieniężnych częściowo odpłatnych i częściowo nieod-

płatnych,
– opłat jako świadczeń pieniężnych nieodpłatnych.

Odpłatność opłaty

opłaty jako 
świadczenia 

pieniężne odpłatne

opłaty jako świadczenia 
pieniężne częściowo 
odpłatne i częściowo 

nieodpłatne

opłaty jako 
świadczenia 
nieodpłatne

Rys. 1.1. Klasyfikacja opłat przy zastosowaniu kryterium odpłatności
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Pod nazwą opłat mogą występować świadczenia, które mają cechy podat-
ków, gdyż opłaty będące świadczeniami pieniężnymi częściowo odpłatnymi 
i częściowo nieodpłatnymi oraz opłaty występujące jako świadczenia nieod-
płatne mają cechy podatków. W obu tych grupach występują opłaty samorzą-
dowe jako świadczenia pieniężne o zróżnicowanym przedmiocie. W wypadku, 
gdy opłata stanowi odwzajemnienie (częściowe lub całkowite) korzyści, jaką 
otrzymuje zainteresowany podmiot, upodabnia się do ceny. Zmierzając do od-
różnienia opłaty od ceny – co w tym wypadku jest nieodzowne – należy wziąć 
pod uwagę kryterium kosztów obu tych instytucji finansowych. O ile cena wy-
raża pieniężną wartość towaru lub usługi, za którą pobiera się zapłatę pod tą na-
zwą, o tyle opłata jest świadczeniem nie zawsze wyrażającym w pełni wartość 
usługi, za którą się ją pobiera, będąc wówczas jakby częściowym pokryciem 
kosztów (częściową ceną). Opłata bowiem może nie tylko nie wyrażać wartości 
usługi, za którą się ją pobiera, ale może także nie stanowić równoważnika kosz-
tów, co uzasadniania pogląd, że wśród opłat występują różnego rodzaju „nie-
pełne” ceny za komunalną działalność gospodarczą.

Metoda rozgraniczenia opłat i cen w oparciu o kryterium kosztów nie jest 
doskonała z tego względu, że ścisłe ustalenie wysokości kosztów czynności or-
ganów samorządowych nie jest możliwe. Ma to ten skutek, że wysokość opłaty 
zasadniczo wiąże się z poziomem przypuszczalnych wydatków na dane czyn-
ności urzędowe, bez dokonywania tutaj ściślejszych kalkulacji. Trzeba również 
zauważyć, że wydatków związanych z niektórymi czynnościami tych organów 
nie sposób w ogóle ustalić. Dodatkową trudnością w rozgraniczeniu opłat i cen 
w oparciu o kryterium kosztów jest także fakt ustalania cen niekiedy poniżej 
poniesionych kosztów1. Suma tych elementów zaciera jasność granicy między 
tymi dwiema instytucjami finansowymi.

Dla rozgraniczenia opłat i cen często stosowaną, choć również mało dosko-
nałą, jest metoda podziału świadczeń komunalnych na świadczenia o charak-
terze materialnym i niematerialnym2. Na podstawie tego podziału o cenie 
mówi się wówczas, gdy wzajemnym świadczeniem jednostek samorządu tery-
torialnego jest świadczenie materialne, o opłacie zaś – gdy wzajemne świad-
czenie związane jest ze świadczeniem usług niematerialnych. Niedoskonałość 
tego podziału ujawnia się w wypadku, w którym owe świadczenia nie mają 
charakteru jednorodnego. Są mieszane w swej treści, gdy usługi niematerialne 
łączą się ze świadczeniem dóbr materialnych, np. opłaty za pobyt w przedszko-
lu czy szpitalu.

1  Por. A. Gustaffson, Local Government in Sweden, Stockholm 1988, s. 124.
2  Por. K. Ostrowski, Prawo finansowe – zarys ogólny, Warszawa 1970, s. 173.
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Ze względu na to, że przedmiotem opłaty są również pewne urzędowe czyn-
ności organów samorządowych, opłaty te są świadczeniami pieniężnymi po-
średnimi. Zdolność płatnicza osoby uiszczającej opłatę jest wówczas ocenia-
na pośrednio poprzez określenie znaczenia czynności związanej z nałożeniem 
obowiązku uiszczenia opłaty. Nie wszystkie czynności organów samorządo-
wych związane są z nałożeniem obowiązku uiszczenia opłaty, np. czynności 
tych organów związane z udzieleniem pomocy społecznej, wyborami do rad 
gminnych i miejskich takich opłat nie wymagają.

Opłaty związane z czynnościami urzędowymi organów samorządo-
wych mają niekiedy na celu działanie hamujące, jeśli chodzi o przeciwdziała-
nie absorbowaniu tych organów zbędną lub nadmiernie obciążającą czynnoś-
cią1. Oddziaływanie hamujące opłaty z reguły nie jest jej celem zasadniczym 
ani jedynym, gdyż opłata realizuje przede wszystkim cel fiskalny, a więc jest 
traktowana głównie jako źródło dochodów samorządowych.

Na tle dwóch zasadniczych funkcji opłat, jaką jest funkcja fiskalna, czyli 
dostarczanie środków pieniężnych samorządowi terytorialnemu i funkcja pre-
wencyjna, a więc przeciwdziałanie nadmiernemu absorbowaniu określonymi 
czynnościami organów samorządowych, powstają sporne zagadnienia, a mia-
nowicie pozorności czynności organów samorządu terytorialnego, a rzeczywi-
stego charakteru czynności tych organów oraz przemiennego stosowania opłat 
i podatków2.

Pozorność czynności organów samorządowych związana z powstaniem 
obowiązku uiszczenia opłaty polega na tym, że gmina celowo wprowadza pew-
ne czynności wyłącznie dla celów fiskalnych, a nie dla realizacji swych zasad-
niczych zadań, co może ilustrować przykład wprowadzenia obowiązku rejestra-
cji pewnych czynności gospodarczych wyłącznie w celu nałożenia obowiązku 
uiszczenia opłaty na podmioty dokonujące tych czynności. Z tego punktu wi-
dzenia, a więc uwzględniając pozorny i rzeczywisty charakter czynności orga-
nów samorządowych można uznać, że opłaty pobierane przez gminy w związ-
ku z ich pozorną czynnością realizują wyłącznie cel fiskalny.

Kwestia przemiennego stosowania opłat i podatków sprowadza się do wy-
boru między opłatą a podatkiem jako zbliżonymi, a jednak odmiennymi instytu-
cjami finansowymi. Utrzymanie i budowa sieci dróg dla ruchu pojazdów mecha-
nicznych może nastąpić dwojako – albo za pośrednictwem środków pieniężnych 
uzyskiwanych z podatku nałożonego na posiadaczy pojazdów mechanicznych 
i stanowiącego element ceny benzyny albo poprzez pobór opłaty od środków 

1  Por. J. Gliniecka, Interwencyjna funkcja opłat w polskim systemie budżetowym, RPEiS 
1986, z. 4; taż, Funkcje opłat w polskim systemie budżetowym, SP 1987, Nr 2.

2  Por. L. Adam, Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962, s. 82.
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transportowych, ściąganej przez organy komunalne. Opcja rozwiązania zależy 
od organu stanowiącego prawo, ale nie ulega wątpliwości, że dokonując jej, mu-
si on brać pod uwagę rzeczywisty charakter czynności urzędowej, która podlega 
obowiązkowi uiszczenia podatku bądź opłaty oraz ich cel fiskalny.

Innym rodzajem opłat są opłaty pobierane za świadczenia zakładów uży-
teczności komunalnej. Celem gospodarowania tych zakładów jest niejedno-
krotnie świadczenie usług i produkowanie towarów, których nie chcą świad-
czyć i produkować pozapubliczne jednostki gospodarcze. Finansowe rezultaty 
działalności gospodarczej tych podmiotów mogą być dodatnie lub ujemne. Nie-
kiedy są one świadomie ujemne w ogóle albo w stosunku do niektórych tyl-
ko odbiorców. Nierentowne – w większości – zakłady użyteczności komunal-
nej gmina finansuje ze środków budżetowych. Zaś za pomocą opłat częściowo 
zwraca sobie poczynione w związku z tym nakłady1. Można więc tu powtórzyć, 
że wśród opłat występują różne „niepełne” ceny2, pobierane z tytułu działal-
ności gospodarczej podmiotów samorządowych nazywanych zakładami, w od-
różnieniu od przedsiębiorstw, których celem działania i podstawą istnienia jest 
osiąganie zysku. Opłaty tego typu można określić jako samorządowe opłaty 
„zakładowe” albo „gospodarcze”, związane z gospodarczą działalnością gmin 
w sferze nierentownych, a koniecznych ze względów społecznych, procesów go-
spodarczych. W tej grupie mogą się zatem mieścić choćby opłaty za usługi ko-
munalne, sanitarno-weterynaryjne, za wstęp do muzeum itp., które np. w szwedz-
kim systemie dochodów budżetowych wyczerpują zarazem inny sposób podziału 
opłat oparty na kryterium prawnym i rozróżniającym opłaty publicznoprawne, 
tj. takie, których źródłem jest odpowiednia ustawa lub inny akt prawny, oraz po-
zostałe3.

Klasyfikacji opłat można również dokonać przy uwzględnieniu kryterium 
podmiotowego, dla którego istotne znaczenie ma rozróżnienie rodzajów bud-
żetów występujących w systemie finansowym państwa. Inaczej bowiem moż-
na podmiotowo klasyfikować opłaty, gdy w systemie finansowym państwa wy-
stępują – obok budżetu państwowego – budżety samorządowe, inaczej – gdy 

1  „Niekiedy zdarza się, że jednocześnie z opłatami na rzecz tych zakładów pobierane 
bywa wynagrodzenie za ich świadczenia. W praktyce bowiem odróżnianie zakładów komu-
nalnych o charakterze prawno-publicznym od przedsiębiorstw o charakterze prawno-prywat-
nym napotyka częstokroć na znaczne trudności lub nawet jest wręcz niemożliwe” – A. Pra-
gier, Zarys skarbowości komunalnej, cz. 2, Warszawa 1926, s. 13–14.

2  „Opłaty pobierane przez te zakłady nie są ceną w znaczeniu ogólnoekonomicznym, 
gdyż pomiędzy kosztami produkcji i dostarczonym dobrem czy usługą w konkretnym wypad-
ku nie istnieje logiczny związek, mimo że istnieje taki związek pomiędzy całością kosztów 
produkcji oraz efektem produkcji dóbr i usług” – J. Lubowiecki, Nauka skarbowości i prawa 
skarbowego, Łódź 1948, s. 93–94.

3  Por. A. Bohlin, Kumunala avgfter, Lund 1984, s. 551.
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system finansowy państwa oparty jest na zasadzie jedności władzy państwo-
wej, rozróżniając w systemie budżetowym budżet centralny i budżety tereno-
we. W każdym z wymienionych wypadków inny będzie podmiot czynny opłat 
i w związku z tym można dokonywać ich innego podziału podmiotowego. Gdy 
w systemie finansowym państwa występuje budżet państwowy oraz budżety sa-
morządowe, to podmiotem czynnym opłat jest państwo i samorząd. W podmio-
towej klasyfikacji opłat można wówczas wyróżnić opłaty państwowe i opła-
ty samorządowe. Jeśli natomiast system finansowy państwa, realizując zasadę 
jedności władzy państwowej, przewiduje w systemie budżetowym budżet cen-
tralny i budżety terenowe, to wówczas jako podmiot czynny opłat występować 
będą centralne i terenowe organy publiczne. Opłaty, w tym wypadku, będzie 
można dzielić na opłaty centralne i terenowe.

Przeprowadzona klasyfikacja opłat samorządowych nie jest klasyfikacją 
zamkniętą, bowiem w każdej z wymienionych grup opłat występuje dalsze ich 
zróżnicowanie, stosownie do zróżnicowania działalności jednostek samorządu 
terytorialnego pobierających konkretne opłaty.

Dochody z opłat publicznych są w polskim systemie dochodów samorzą-
dowych dochodami gmin. W strukturze owych dochodów występuje opłata 
skarbowa, eksploatacyjna, targowa, miejscowa, administracyjna, a także inne, 
drobniejsze opłaty.

§ 2. Elementy konstrukcji podatku

Przyjmowanie, że podatek składa się co najmniej z czterech elementów 
konstrukcyjnych – podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowania i stawek 
podatkowych – jest pewną upraszczającą konwencją. Zwrot „element kon-
strukcyjny” używany jest bowiem w dwojakim znaczeniu. Raz odnosi się on 
do przepisów o poszczególnych elementach konstrukcyjnych (elementy kon-
strukcyjne podatku w znaczeniu normatywnym), a w drugim przypadku do 
elementów konstrukcji konkretnego zobowiązania podatkowego, rozpatrywa-
nego teoretycznie (elementy konstrukcji podatku w ogóle, obowiązek podatko-
wy w konkretnym przypadku) albo do konkretnego zobowiązania podatkowe-
go jednostkowego podatnika. Elementy konstrukcji podatku zawarte w normie 
podatkowo-prawnej możemy podzielić, biorąc pod uwagę ich charakter wyzna-
czony przez sposób wyrażenia i funkcję, na elementy kwalitatywne, którymi są 
podmiot i przedmiot opodatkowania oraz elementy kwantytatywne, którymi są 
podstawa opodatkowania i stawki podatkowe.

2929

3030

3131

Nb. 29–31



11

I. Elementy konstrukcyjne w znaczeniu normatywnym

Po pierwsze, mówiąc o elementach konstrukcyjnych, odnosimy to pojęcie 
do regulacji prawnej. Ściślej, do pewnych grup przepisów, które normują dla 
potrzeb danego podatku jego podmioty, zakres przedmiotowy, podstawy opo-
datkowania i wprowadzają taryfę podatkową. Uproszczenia w odniesieniu do 
regulacji prawnej polegają tu nie tylko na pominięciu kwestii, że o przepisy 
tu chodzi, lecz także o uproszczone założenie, że mamy do czynienia z pod-
miotem, przedmiotem, podstawą opodatkowania i stawką podatkową w liczbie 
pojedynczej. Tymczasem z reguły jest to grupa podmiotów, różne przedmioty 
opodatkowania, podstawy oraz grupy stawek, które składają się na taryfę dane-
go podatku unormowanego w konkretnej ustawie (podatku dochodowego, rol-
nego, leśnego itd.). Normatywne elementy konstrukcyjne podatków tworzą 
materialne prawo podatkowe w sensie ścisłym (sensu stricto). Od tego odróżnić 
należy tę część prawa materialnego, która zawarta jest w większości w przepi-
sach Ordynacji podatkowej oraz tę, która wskazuje na odpowiedzialność i róż-
ne zakresy stosowania prawa materialnego sensu stricto. Są to przepisy o odpo-
wiedzialności za zobowiązania podatkowe.

II. Elementy konstrukcyjne budowy konkretnego obowiązku 
lub zobowiązania podatkowego

Mówiąc o podmiocie, przedmiocie, podstawie i stawce podatkowej mamy na 
myśli konkretne, indywidualnie wskazane desygnaty, które tworzą zobowiązanie 
podatkowe. Chodzi wówczas o konkretnego podatnika, zdarzenia, które uzasad-
niają jego opodatkowanie, konkretną wielkość podstawy opodatkowania i staw-
kę podatku (a nie całą taryfę podatkową). Tak rozumiane elementy konstrukcyjne 
możemy analizować abstrakcyjnie albo mówić o konkretnym Janie Kowalskim.

III. Konieczne elementy konstrukcyjne podatku

W piśmiennictwie przyjmuje się trafnie, że podatku nie można nałożyć 
bez wyznaczenia co najmniej podmiotu, przedmiotu, podstawy opodatkowa-
nia i stawki podatkowej1. Jeśli elementy podstawowe nie są ujawnione w prze-

1  K. Ostrowski, Prawo finansowe, s. 144 i nast.; C. Kosikowski, R. Tomaka, Dochody bu-
dżetowe w socjalizmie, Łódź 1982, s. 41 i nast.; A. Kostecki, Elementy konstrukcji podatku, 
[w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Dochody 
i wydatki budżetu, pod red. M. Weralskiego, Ossolineum 1985, s. 151 i nast.; N. Gajl, Finan-
se i prawo finansowe, Warszawa 1992, s. 230 i nast.; J. Głuchowski, Polskie prawo podatko-
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pisach, to muszą stanowić przesłanki budowy danego podatku. Na przykład 
w konstrukcjach ryczałtowych niektóre elementy konstrukcyjne nie są ujaw-
nione w przepisach, np. koszty w ryczałcie ewidencjonowanym, podstawa opo-
datkowania w karcie podatkowej. Są one jednak elementem kalkulacji na etapie 
stanowienia przepisów i w tym sensie są elementami współtworzącymi kon-
strukcję prawnopodatkową.

Rys. 1.2. Tworzywo stosunku prawnego obowiązku podatkowego (samoistne powstawa-
nie wirtualnego obowiązku podatkowego na skutek zaistnienia okoliczności przewidzia-
nych w prawie podatkowym)

IV. Dodatkowe elementy konstrukcyjne podatku – ulgi 
i zwolnienia podatkowe

Ulgi i zwolnienia nie są elementami koniecznymi w normatywnej konstruk-
cji podatku. Mogą one w danym podatku występować, lecz nie muszą. Zwol-
nienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmio-
towego stosowania danego podatku. Oznaczają całkowite, choć nie zawsze 
definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opo-

we, Warszawa 1993, s. 6–7; W. Wójtowicz, Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 
1995, s. 19 i nast.; B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Toruń 1996, s. 21 i nast.; 
R. Mastalski, Prawo podatkowe I – część ogólna, Warszawa 1998, s. 35–40; A. Gomułowicz, 
J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998, s. 85–95.
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