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Wprowadzenie 

Systemy podatkowe państw Unii Europejskiej nie pozostają bez wpływu na dalszą 
ścisłą integrację wewnątrzeuropejską. W większości krajów członkowskich przeprowa-
dzono w ostatnich latach reformy podatkowe, w kilku proces ten jeszcze trwa. Problema-
tyka podatków - szeroko omówiona w niniejszym opracowaniu - ma duże znacznie dla 
funkcjonowania Unii Europejskiej. Są one bowiem podstawowym źródłem dochodów 
w budżetach krajów członkowskich, a zarazem w budżecie wspólnotowym1. 

Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej 

W większości zachodnich krajów członkowskich Unii Europejskiej występują hi-
storycznie ukształtowane systemy podatkowe. Zadaniem polityki podatkowej w tych 
państwach jest zastosowanie odpowiednio dobranych instrumentów podatkowych, które 
możliwie najskuteczniej przyczynią się do realizacji celów polityki społecznej i gospodar-
czej. Systemy podatkowe są wynikiem długiej ewolucji i mają wiele cech wspólnych. 

Przy konstruowaniu podatków bierze się pod uwagę założenia gospodarki ryn-
kowej, demokratycznych rządów parlamentarnych i praw podmiotowych podatnika2. 
Prawo podatkowe służy nadrzędnym interesom ogółu, a nie interesom poszczególnych 
jednostek czy grup społecznych. Jego cechą charakterystyczną jest dążenie do urzeczy-
wistnienia w sferze opodatkowania idei sprawiedliwości społecznej. Celem preferencji 
podatkowych jest stymulowanie ożywienia gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w celu 
zmniejszenia bezrobocia3. 

O podatkach w krajach zachodnich można powiedzieć, że nie są one jedynie środ-
kiem do pozyskiwania pewnych wpływów, lecz służą także jako instrument polityki 
gospodarczej i społecznej. Dlatego ustawodawstwa dotyczące podatków dochodowych 
i obrotowych w tych krajach składają się zarówno z norm prawnych służących celom 
fiskalnym, jak i z norm wynikających z przesłanek polityki społecznej i gospodarczej. 
Zwłaszcza cele niefiskalne powodują, że normy ustawowe są często zmieniane, przez 
co komplikują stosowanie prawa przez obywateli i administrację'. W państwach tych 
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większość dochodów publicznych pochodzi z podatków, a o rozmiarze działalności 
publicznej finansowanej ze środków budżetowych decyduje przede wszystkim polityka 
podatkowa. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw w maju 2004 roku wiązało 
się z wprowadzeniem większej różnorodności w systemach podatkowych krajów człon-
kowskich. Większość nowo przyjętych państw (oprócz Cypru i Malty) to kraje, w których 
po zmianach ustrojowych wprowadzono nowe regulacje prawne, w tym w systemach 
podatkowych. Systemy te nie są ukształtowane historycznie, a same państwa nie mają 
wykształconych przez lata konstrukcji poszczególnych rodzajów podatków, zadań i celów 
polityki podatkowej oraz zasad podatkowych. Wzorem przy wprowadzaniu rozwiązań 
podatkowych w krajach przystępujących do Unii Europejskiej były systemy podatkowe 
państw Europy Zachodniej. 

Obecnie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej posiadają bardzo zbliżone 
systemy podatkowe. Do wspólnych ich cech można zaliczyć: 
• zapewnianie odpowiednio wysokich dochodów do budżetu (cel podstawowy), 
• podatki jako instrument polityki społecznej i gospodarczej państwa, zawierający 

wiele rozwiązań o charakterze pozafiskalnym, 
• konstrukcja podatków uwzględniająca zasadę sprawiedliwości opodatkowania, 
• skomplikowanie konstrukcji podatków5. 

W systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej podstawę stanowią podatki 
obciążające konsumpcję oraz dochody osób fizycznych i prawnych. Wśród podatków 
konsumpcyjnych (obrotowych) można wymienić podatek VAT (od wartości dodanej) 
i podatek akcyzowy. Opodatkowanie dochodu odbywa się z kolei w wyniku zastosowania 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek. 

Konstrukcja podatku od wartości dodanej jest w poszczególnych krajach zbliżona 
z uwagi na konieczność harmonizacji prawa. W przypadku pozostałych podatków 
(mimo ogólnej zgodności konstrukcji) występują różnice w poszczególnych elementach. 
Wpływy z podatku VAT, akcyzowego oraz dochodowego od osób fizycznych i spółek 
stanowią w większości państw około 90% wszystkich wpływów podatkowych. Świadczy 
to o podstawowym znaczeniu tych podatków dla ich budżetów. 

Im kraj jest bardziej rozwinięty, tym wyższe uzyskuje wpływy z podatków docho-
dowych. Dlatego też kraje Unii Europejskiej można podzielić na trzy grupy: 
• kraje, w których przeważają wpływy z podatków dochodowych (bez składek na 

ubezpieczenia społeczne) - np. Dania, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, 
• kraje, w których przeważają wpływy z podatków obrotowych - np. Portugalia, Grecja, 
• kraje, w których wpływy z podatków dochodowych i obrotowych są zbliżone - np. 

Austria, Hiszpania, Holandia6. 
Oprócz podatków obrotowych i dochodowych we wszystkich krajach Unii Euro-

pejskiej występują podatki majątkowe, wśród nich podatek katastralny oraz podatek 



od spadków i darowizn. Ponadto wszystkie kraje posiadają podatki lokalne, które są 
źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

Opodatkowanie dochodu w państwach Unii Europejskiej 

Podstawę współczesnych systemów podatkowych stanowią podatki dochodowe, 
wykazujące wiele podobieństw w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest podatkiem osobistym - zindywi-
dualizowanym, dopasowanym do zdolności płatniczej podatnika, uwzględniającym jego 
sytuację osobistą. Opodatkowaniu podlega całkowity dochód podatnika, uzyskiwany 
z różnych źródeł przychodów, po odliczeniu ulg podatkowych. Podmiotem podatku 
pozostają osoby fizyczne. 

Istnieje nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy. Nieograniczony obo-
wiązek podatkowy dotyczy osób, których miejsce zamieszkania i źródło dochodów 
znajdują się w kraju. Z kolei ograniczony obowiązek podatkowy ma zastosowanie do 
podatników zamieszkujących dany kraj. Opodatkowaniu podlega osiągany dochód, 
który jest definiowany jako przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania. Najczęściej 
występujące źródła przychodów to: stosunek pracy, praca samodzielna, działalność 
gospodarcza, nieruchomości, kapitały pieniężne. 

Powszechnie stosowane jest minimum wolne od opodatkowania, ustalane na ogół na 
poziomie rzeczywistego minimum socjalnego. Podatek nie jest więc (z reguły) pobierany 
od dochodu, który służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Przy 
opodatkowaniu dochodów pochodzących z pracy przyjmuje się faktycznie otrzymane 
środki pieniężne, koszty zaś są najczęściej ustalane ryczałtowo. 

Stawki podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane (por. tabela 1). Trudno jest je 
porównywać także ze względu na różną rozpiętość progów podatkowych, co wynika 
z liczby stosowanych stawek. 

Stawki podatku PIT są najczęściej stawkami progresywnymi (choć jest kilka wy-
jątków), zależnymi od wielkości dochodów. Ich zastosowanie wynika z osobistego 
charakteru tego podatku, w progresji bowiem bardziej bierze się pod uwagę zdolność 
płatniczą podatnika niż proporcjonalność. Decydujące znaczenie ma skala progresji, 
wysokość poszczególnych stawek (szczególnie początkowej i najwyższej) oraz możliwość 
potrąceń od kwoty podatku. 

Stawkę liniową stosuje się w Estonii oraz na Słowacji i Łotwie, dwie stawki obowiązują 
na Litwie i Węgrzech. Natomiast największa liczba progów podatkowych (77) występuje 
w Luksemburgu, przy czym stawki podatkowe się powtarzają, w rzeczywistości więc jest 
ich 16. Najkorzystniejszą liniową stawkę podatku PIT mają obywatele Słowacji (19%), 
podobnie jest w Estonii i na Łotwie. 
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Największe łączne obciążenia z tytułu podatku od dochodów osób fizycznych (blisko 
60%) występują w Skandynawii, gdzie oprócz podatków państwowych na osoby fizyczne 
są nakładane ich odpowiedniki regionalne. W Danii obowiązują trzy rodzaje podatków 
dochodowych: państwowy, okręgowy oraz gminny. Z kolei w Niemczech stawka podatku 
jest powiększona o tzw. dopłatę solidarnościową w wysokości 5,5%. W Polsce obok stawek 
progresywnych podatku PIT występuje także stawka liniowa wynosząca 19%, która może 
być dobrowolnie wybrana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą7. 

Wspólne cechy opodatkowania dochodów osób fizycznych w Unii Europejskiej są 
następujące: 
• podatek dotyczy całości dochodów podatnika, a nie poszczególnych jego części, 
• w większości krajów członkowskich podatek ten jest progresywny (przy czym znacz-

ne różnice występują w liczbie progów podatkowych), 
• w większości krajów członkowskich jest stosowana kwota wolna od podatku, 

uwzględniająca minimum egzystencji, 
• w większości krajów członkowskich istnieją różne zasady opodatkowania rezydentów 

i nierezydentów8. 
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest obliczana 

najczęściej od źródła przychodu, rzadziej - czystego majątku9. W większości krajów 
członkowskich opodatkowaniu podlegają następujące źródła przychodów: 
• dochody z tytułu zatrudnienia (praca najemna), 
• dochody z tytułu wykonywania wolnych zawodów (praca samodzielna) lub prowa-

dzenia działalności gospodarczej, 
• dochody z tytułu leśnictwa lub prowadzenia działalności rolniczej, 
• dochody z tytułu posiadania majątku lub z tytułu najmu i dzierżawy, 
• dochody inwestycyjne. 

W niektórych państwach do podstawy opodatkowania zalicza się również przychody 
spekulacyjne, wygrane na loteriach i przychody z transakcji okazjonalnych. 

Tabela 1. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej w 2006 roku 

Kraj 
Stawki podatku dochodowego 
od osób fizycznych (w proc.) 

Liczba progów 
Kwota nieopodatkowana 

(w euro) 

Austria 0; 0-23; 23-33,5 i 50 4 10 000 

Belgia 25; 30; 40; 45 i 50 5 6800 

Dh 

O
 0; 20; 25 i 30 4 10 000 

Czechy 12; 19; 25 i 32 4 1265 

Dania 
5,5 i 6; 

15 + 16,5-23,5+ 11,4-12,5 
3 4940 
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Estonia 24 - 1305 
Finlandia 0; 9; 14; 19,5; 22,5 i 32,5 6 12 000 
Francja 0; 5,5; 14; 30 i 40 5 4334 
Grecja 0; 15; 30 i 40 4 10 000 
Hiszpania 15; 24; 28; 37 i 45 5 3400 
Holandia 34,15; 41,45; 42 i 52 4 1825 
Ir landia 20 i 42 2 1520 
Litwa 33 (271) lub 15 - 1000 
Luksemburg 0 - 3 8 17 9750 
Łotwa 25 - -

Malta 0; 15; 20; 25; 30 i 35 6 7130 
Niemcy 0; 15-23,97; 23,97-42 i 42 4 7664 

Polska 19; 30 i 40 3 698 
Portugal ia 10,5; 13; 23,5; 34; 36,5 i 40 6 -

Słowacja 19 - -

Słowenia 16; 33; 37; 41 i 50 5 
11% pods tawy 

opoda tkowania 
Szwecja 0; 20 i 25 + 27-34 3 32 850 
Węgry 18 i 38 2 442 
Wielka Brytania 10; 22 i 40 3 6880 
Włochy 23; 33 i 39 3 7500 

Objaśnienia: 
1 Stawka 27% obowiązuje od 1 lipca 2006 r. i dotyczy pracy najemnej . Stawka 15% odnosi się do dochodów z praw 
autorskich. 
Źródło: K, Wach, Systemy podatkowe kra jów Unii Europejskiej , Of icyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania danego obywatela duże znaczenie mają 
takie cechy, jak liczba dzieci, wiek podatnika, stan zdrowia, liczba osób na utrzymaniu. 
Są one uwzględniane przy zwolnieniach, ulgach i odliczeniach10. W większości krajów 
stosuje się opodatkowanie ulgowe, m.in. kwotę wolną od podatku (określoną na po-
ziomie minimum egzystencji), możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, ulgi 
podatkowe dla podatników samotnie wychowujących dzieci. 

Wysokość kwot zwolnionych z obciążenia podatkiem dochodowym jest różna 
w poszczególnych krajach członkowskich, jednak należy je oceniać z uwzględnieniem 
minimalnych zarobków w danym kraju. Wysokość tych kwot na ogół rośnie wraz ze 
wzrostem poziomu zamożności społeczeństwa. Największa jest ona w Szwecji, a mniejsza 
- w najzamożniejszym społeczeństwie Unii Europejskiej, tj. w Luksemburgu. W kilku 
krajach - na Łotwie, Słowacji i w Portugalii - nie występuje ani kwota wolna od opo-
datkowania, ani zerowa stawka podatku (por. tabela 2)". 
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Tabela 2. Społeczne aspekty podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej w 2006 roku 

Kraj 
Kwota dochodów 

opodatkowana 
stawką zerową 

Kwota wolna 
od podatku 

Sposób 
opodatkowania 

dochodów małżonków 

Austria Tak Nie Niezależnie 
Belgia Nie Tak Niezależnie 
Cypr Tak Nie Niezależnie1 

Czechy Nie Tak Niezależnie 
Dania Nie Tak Niezależnie 
Estonia Nie Tak Opcjonalnie 
Finlandia Nie Tak Niezależnie 
Francja Tak Nie Łącznie 
Grecja Tak Nie Niezależnie 
Hiszpania Nie Tak Opcjonalnie 
Holandia Tak Nie Niezależnie 
Irlandia Nie Tak Opcjonalnie 
Litwa Nie Tak Niezależnie 
Luksemburg Tak Nie Łącznie 
Łotwa Nie Nie Niezależnie 
Malta Tak Nie Łącznie 
Nietncy Tak Nie Łącznie 
Polska Nie Tak Opcjonalnie 
Portugalia Nie Nie Łącznie 
Słowacja Nie Nie Opcjonalnie 
Słowenia Nie Tak -

Szwecja Tak Nie Niezależnie 
Węgry Nie Tak Niezależnie 
Wielka Brytania Nie Tak Niezależnie 
Włochy Nie Tak Niezależnie 

Objaśnienia : 
' Małżonkowie muszą w swoich deklaracjach podatkowych podać informację o wysokości dochodów współmałżonka. 
Źródło: Jak do tabeli 1. 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) może przybierać różnorakie formy. 
W większości krajów Unii Europejskiej występuje podatek korporacyjny (ang. corpo-
ration tax), którym są obciążane wszystkie spółki lub tylko spółki mające osobowość 
prawną. Osoby prawne podlegają podatkowi od spółek. Sposób ustalania podstawy opo-
datkowania dla prowadzących działalność gospodarczą w państwach Unii Europejskiej 
podlega analogicznym regułom w przypadku osób fizycznych i prawnych. Konstruk-
cja podstawy opodatkowania uwzględnia źródła przychodów. Zasadniczo do kosztów 
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potrącanych zalicza się te służące uzyskaniu przychodów z prowadzonej działalności 
gospodarczej, np. koszty wynagrodzeń, zakupu niezbędnego wyposażenia, amortyzacji, 
ubezpieczenia, reklamy. 

W krajach niemieckojęzycznych stosuje się - podobnie jak w Polsce - podatek 
dochodowy od osób prawnych. Natomiast w Hiszpanii, Luksemburgu, we Włoszech 
i na Węgrzech dochody firm są dodatkowo opodatkowanie lokalnym podatkiem od 
działalności gospodarczej. We Francji osoby wykonujące wolny zawód zamiast podatku 
korporacyjnego płacą tzw. podatek zawodowy. 

W większości państw Unii Europejskiej od dochodów firm są również odprowadzane 
podatki składkowe - dotyczy to państw, w których przynależność do izb handlowych 
jest obowiązkowa, np. Austrii czy Francji. Przedsiębiorcy mogą także być opodatkowani 
w zakresie wypłacanych wynagrodzeń (Austria, Węgry) - podatek ten jest obciążeniem 
fiskalnym nakładanym niezależnie od opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Nie-
które kraje zdecydowały się wprowadzić dodatkową opłatę kryzysową, która powiększa 
obowiązującą stawkę podatku dochodowego od firm, jednak tylko w okresie kryzysu. 
Podatek ten występuje w Belgii i we Francji. W Niemczech podatek dochodowy jest pod-
wyższany o tzw. opłatę solidarnościową, przeznaczoną na wyrównywanie dysproporcji 
rozwojowych między landami zachodnimi i wschodnimi12. 

Opodatkowanie osób prawnych jest liniowe, gdyż nie ma znaczenia rozróżnianie 
przedsiębiorstw z punktu widzenia osiąganych zysków. W kilku państwach (Irlandia, 
Belgia i Wielka Brytania) występują progresywne stawki zredukowane. W minionej 
dekadzie w czterech państwach (Hiszpania, Malta, Słowenia i Szwecja) stawki podatku 
od dochodów firm nie uległy zmianie, zaś w pozostałych zostały obniżone (najbardziej 
w Irlandii, Polsce, Niemczech, we Włoszech i w Luksemburgu). Obecnie najniższe 
stawki podatku korporacyjnego obowiązują na Cyprze (10%) i w Irlandii (12,5%). Z kolei 
w Niemczech, we Włoszech i w Luksemburgu mimo znacznych redukcji stawki pozostają 
na wysokim poziomie (por. tabela 3). 

Polska, która w 2004 roku wprowadziła stawkę 19-procentową, mieści się w pierw-
szej szóstce pod względem wysokości tego podatku. Stawki progresywne są stosowane 
w Belgii, we Francji, w Holandii i Wielkiej Brytanii. Obowiązują tam dwie stawki 
podatkowe, z których niższa jest traktowana jako ulga podatkowa dla przedsiębiorstw 
małych. W Grecji także istnieją dwie stawki, jednak ich wysokość zależy nie od wysoko-
ści dochodów, ale od formy organizacyjnoprawnej firmy. Nominalne stawki podatkowe 
są w rzeczywistości dużo niższe, gdyż przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu zwolnień 
podatkowych na inwestycje, zróżnicowane w poszczególnych krajach członkowskich 
Unii Europejskich. 
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Tabela 3. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej w 2006 roku 

K r a j Liczba progów Stawki (w proc.) 
Stawka rzeczywista 

(w proc.) 
Austria - 25 28 
Belgia - 33 33,99 
Cypr - 10 10 
Czechy - 26 26 
Dania - 28 28 
Estonia - 0 0 lub 22 
Finlandia - 26 26 
Francja 2 15 i 33,33 15,45 i 34,45 
Grecja 2 22 i 29 22 i 29 
Hiszpania 2 30 i 35 około 32 i 37 
Holandia 2 25,5 i 29,6 25,5 i 29,6 
Irlandia - 12,5 12,5 
Litwa 2 13 i 15 13 i 15 
Luksemburg - 22 30,38 
Łotwa - 15 15 
Malta - 35 35 
Niemcy - 25 do 38,29 
Polska - 19 19 
Portugalia - 25 27,5 
Słowacja - 19 19 
Słowenia - 25 25 
Szwecja - 28 28 
Węgry - 16 16 + podatki lokalne 
Wielka Brytania 5 0 ,0-19 , 19-30,30 19 i 30 
Włochy - 33 36,25 

Źródło: | ak d o tabeli 1 

Dane przedstawione w tabeli 3 dotyczące podatku dochodowego od przedsiębiorstw 
w poszczególnych państwach wymagają dodatkowego objaśnienia13. W Austrii stawka 
liniowa podatku CIT wynosi 25% i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. Przedsiębiorcy 
opłacają dodatkowo podatek komunalny w wysokości 3% i podatek od wynagrodzeń 
w wysokości 4,5%, a także składki związane z przynależnością do izb gospodarczych 
- od 0,53 do 3%. W Belgii stawka podstawowa wynosi 33%. 

Stawka może być powiększona o podatek kryzysowy wynoszący od 3% do 33,99%. 
Ponadto występują trzy stawki preferencyjne dla podmiotów, których dochody nie prze-
wyższają kwoty 322 500 euro: od 22,98% do maksymalnej stawki 30% oraz do 24,98% 
dla przedsiębiorstw małych i średnich. Na Cyprze stawka podstawowa wynosi 10%, 
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a dla organizacji z udziałem publiczno-prywatnym - 25%. W Czechach stawka liniowa 
wynosiła w 2005 roku 25%, a w roku 2006 zmalała do 24%. W Danii liniowa stawka 
podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych została ustalona w wysokości 
28% (obowiązuje od 2005 roku). 

W Estonii zerowa stawka liniowa oznacza, że nie płaci się podatku od dochodu 
ponownie zainwestowanego. Dystrybucja dochodów jest opodatkowana stawką 22%. 
W Finlandii od stycznia 2005 roku stawka podatku dochodowego pobieranego od osób 
prawnych wynosi 26%. 

We Francji podstawowa stawka podatku CIT to 33,33%, jednak firmy są zobowiązane 
do wnoszenia dodatkowej opłaty podatkowej w wysokości 3% wartości podatku CIT 
(19% nominalnie). Małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z preferencyjnego opodatko-
wania stawką 15%, gdy ich przychody nie przekraczają 38 120 euro. Osoby wykonujące 
wolne zawody, które prowadzą działalność gospodarczą, opłacają tzw. podatek zawodo-
wy. Pracodawcy są zobowiązani odprowadzać podatek od wypłaconych wynagrodzeń 
w wysokości 0,5%. 

W Grecji stawką w wysokości 29% są obciążane spółki kapitałowe, a stawką 22% 
- spółki osobowe. Zapowiadana jest dalsza redukcja stawek - odpowiednio do 25% 
i 20%. W Hiszpanii podstawowa stawka podatku od firm wynosi 35%, jednak dla małych 
i średnich przedsiębiorstw obniżono ją do poziomu 25%, jeśli ich dochód nie przekracza 
90 151,81 euro. Firmy są zobowiązane do odprowadzania dodatkowo lokalnego podatku 
od działalności gospodarczej oraz podatku na rzecz izb handlowych w wysokości od 
0,01% do 0,75%. Istnieje również regionalny podatek od działalności w wysokości od 
1,29% do 1,35%. W Holandii stawka podstawowa podatku dochodowego od firm wynosi 
29,6%, przy czym dochody do wysokości 22 689 euro są opodatkowane stawką 25,5%. 
Od roku 2007 stawki te będą wynosiły odpowiednio 29,1% i 24,5%. 

W Irlandii podstawowa stawka podatku CIT wynosi 12,5%. Istnieje również 10-pro-
centowa stawka specjalna (przejściowa) i stawka podwyższona - 25% - dla przemysłu 
wydobywczego i firm z branży sprzedaży paliw, a także specjalna stawka 0%. Na Li-
twie podstawowa stawka podatku CIT wynosi 15%, jednak małe firmy mogą korzystać 
z ulgowej stawki 13-procentowej, gdy ich roczny obrót nie przekracza 500 000 litów. 
W latach 2006-2007 wprowadzono tymczasowy podatek socjalny, którego stawka wy-
nosi odpowiednio 4% i 3%. 

W Luksemburgu stawkę podatku dochodowego dla f i rm ustalono na poziomie 
22,88% (jest w niej zawarty podatek na fundusz pracy w wysokości 4% stawki podsta-
wowej, czyli 0,88%). Dodatkowo firmy są zobowiązane do płacenia lokalnego podatku 
od działalności w wymiarze 7,5% lub 6,98%. Łotwa ma od stycznia 2004 roku liniową 
stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw w wysokości 15%. Małe firmy mogą 
korzystać ze zniżki podatkowej w wysokości 20% kwoty podatku naliczonego. 

Na Malcie liniowa stawka podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych 
wynosi 35%. W Niemczech stawka liniowa podatku CIT to 25%. Firmy są dodatkowo 
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zobowiązane do płacenia podatku solidarnościowego w wysokości 5,5% (czyli w sumie 
26,38%) oraz podatku od działalności gospodarczej, nakładanego lokalnie od zysku 
przedsiębiorstwa, w wysokości od 22 do 25,75% (o wielkość tego podatku pomniejsza 
się podstawę opodatkowania podatkiem CIT, przy czym odliczenie wynosi 16,18%). 

W Polsce od stycznia 2004 roku obowiązuje liniowa stawka podatku dochodowego 
pobieranego od osób prawnych w wysokości 19%. W Portugalii stawka liniowa podatku 
wynosi 25%, jest ona jednak powiększona maksymalnie o 2,5 pkt proc. (do 27,5%) o do-
płatę lokalną. Małe firmy mogą skorzystać z systemu uproszczonego, zgodnie z którym 
ma zastosowanie stawka 20-procentowa. 

Na Słowacji od stycznia 2004 roku obowiązuje liniowa stawka podatku dochodowe-
go pobieranego od osób prawnych w wysokości 19%. W Słowenii podstawowa stawka 
podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%, a w specjalnych strefach gospo-
darczych - 10%. Przedsiębiorcy są dodatkowo obciążani podatkiem od wypłaconych 
wynagrodzeń w wysokości od 3,8% do 14,8%. W Szwecji stawka liniowa wynosi 28%. 
Firmy mogą skorzystać z prawa utworzenia nieopodatkowanej rezerwy w wysokości 25% 
podstawy opodatkowania, musi być ona jednak rozwiązana w ciągu sześciu lat. 

Na Węgrzech liniowa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych wynosi od 
2004 roku 16%. Firmy mogą jednak skorzystać z zamiennego, uproszczonego podatku 
od działalności gospodarczej (EVA) o stawce liniowej, 15-procentowej. Przedsiębiorcy są 
dodatkowo zobowiązani do odprowadzania lokalnego podatku od działalności gospodar-
czej oraz podatku od wynagrodzeń (stawki tych podatków są bardzo zróżnicowane). 

W Wielkiej Brytanii podstawowa stawka podatku CIT wynosi 30%, jednak w za-
leżności od wysokości przychodów może wynosić 19% lub nawet 0%. We Włoszech 
stawka podatku dochodowego od spółek wynosi od stycznia 2004 roku 33%. Podatek 
ten został wprowadzony w miejsce wcześniej pobieranego podatku od osób prawnych. 
Firmy opłacają ponadto podatek regionalny w wysokości 2,25% (+/-1%), który stopniowo 
będzie wycofywany. 

Przedstawione stawki podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych w kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej nie są stawkami realnymi. Na ich faktyczną wyso-
kość znaczny wpływ mają wysokie minimum wolne od opodatkowania, szeroki zakres 
odliczeń o charakterze społecznym, np. w związku z posiadaniem dzieci, złym stanem 
zdrowia, wiekiem. Nominalne stawki podatkowe obowiązujące w Polsce są zbliżone do 
tych w państwach zachodnich, jednak z powodu niskiej kwoty zwolnionej z podatku 
i nieuwzględniania sytuacji społecznej podatnika faktyczny ciężar opodatkowania jest 
często bardziej dotkliwy14. 

Opodatkowanie dywidendy występuje w większości krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Ze względu na kryterium podwójnego lub pojedynczego opodatkowania 
tych samych dochodów wyróżnia się sześć systemów: 
1) klasyczny system podwójnego opodatkowania (ang. double taxation system) - zysk 

spółki jest obciążony podatkiem od osób prawnych niezależnie od jego przeznacze-
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nia, dodatkowo na dochody akcjonariuszy lub udziałowców uzyskiwane z tytułu 
dywidendy jest nakładany podatek dochodowy od osób fizycznych15; system taki 
obowiązuje w Austrii, na Cyprze, w Holandii, w Irlandii (od 6 kwietnia 1999 r.), 
w Polsce i we Włoszech (od stycznia 2004 roku), 

2) zmodyfikowany system podwójnego opodatkowania (ang. modified classical system) 
- opodatkowane są zarówno zyski na poziomie korporacyjnym, jak i dochody oso-
biste; system ten jest stosowany w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii (od początku 
2005 roku), na Litwie, w Luksemburgu, w Niemczech (od 2002 roku), w Słowenii, 
Szwecji, na Węgrzech (od początku 2004 roku), 

3) system pierwotnego opodatkowania dywidendy (ang. single taxation system) - wy-
płacona dywidenda jest opodatkowana jedynie na poziomie korporacyjnym; system 
jest stosowany w Estonii, Grecji, na Łotwie i na Słowacji, 

4) system częściowego odliczania dywidendy (ang. partial exemption system) - jest 
stosowany w Portugalii (od 2002 roku) i we Francji (od 2005 roku), 

5) system pełnego przypisania dywidendy (ang . ful l imputation system) - opodatko-
wana jest dywidenda wypłacona akcjonariuszowi lub udziałowcowi, co pozwala 
odliczyć ją od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od firm; system 
jest stosowany na Malcie, 

6) system częściowego przypisania dywidendy (ang. partial imputation system) - po-
czątkowo zysk spółki jest obciążany podatkiem od osób prawnych, następnie (nie-
zależnie od tego, czy dywidenda zrealizowana przez akcjonariuszy lub udziałowców 
jest opodatkowana podatkiem potrąconym u źródła, który nie jest podatkiem osta-
tecznym) dywidendę wlicza się do podstawy, od której nalicza się podatek dochodowy 
w wysokości brutto, później uwzględnia się ulgę podatkową (najczęściej w wysokości 
50% należnego podatku dochodowego od firm oraz podatku potrąconego); system 
obowiązuje w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii16. 
Ogólnie można stwierdzić, że pełne podwójne opodatkowanie zysków, z których są 

wypłacane dywidendy, jest stosowane w sześciu państwach Unii Europejskiej, pojedyncze 
- w pięciu, a częściowe - w 14 krajach. Porównanie realnego opodatkowania dywidendy 
w krajach członkowskich (por. tabela 4) jest utrudnione z powodu dużego zróżnicowania 
systemów jej opodatkowania. W większości państw Unii Europejskiej stawki podatku 
potrąconego stanowią jedynie formę zaliczki na poczet podatku dochodowego - jest to 
stawka tymczasowa'7. 
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Tabela 4. Opodatkowanie dywidendy według stawek realnych w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej w 2006 roku 

Kraj 
Stawka podatku 

potrąconego 
(w proc.) 

Opodatkowanie realne (w proc.) 
Kraj 

Stawka podatku 
potrąconego 

(w proc.) udziałowcy indywidualni udziałowcy korporacyjni 

Austria 25 25 25 

Belgia 25 25 
1,22; 1,55 i 1,65 

(według stawek CIT, ale 
od 5% wartości dywidend) 

Cypr 15 15 15 
Czechy 15 15 15 

Dania 28 
28 lub 43 (w zależności 
od wysokości rocznych 

dochodów) 

0 lub 66 
(0% pod warunkiem 

posiadania co najmniej 
20% udziałów, 

w pozostałych wypadkach 
- 66%) 

Estonia 31,58 0 0 

Finlandia 0 15,96 (stawka 28 od 57% 
wartości dywidendy) 

26 (według stawek CIT) 

Francja 15 
2,75;7;15 i 20 (według 

stawek PIT od 50% 
wartości dywidendy) 

15,45 i 34,33 
(według stawek CIT) 

Grecja 0 0 0 

Hiszpania 15 

około 5 
(według stawek PIT od 

50% wartości dywidendy 
oraz po zastosowaniu 

ulg i odliczeń) 

około 1-2 
(według stawek CIT 

od 50% wartości 
dywidendy oraz 
po zastosowaniu 

ulg i odliczeń) 

Holandia 25 
1,2 (stawka 30 od 4% 
wartości dywidendy) 

27 lub 31,5 
(według stawek CIT) 

Irlandia 20 20 20 
Litwa 15 15 0 
Luksemburg 20 10 0 lub 10 
Łotwa 0 0 0 

Malta 15 
15 lub 35 (w zależności 

od wysokości dochodów) 
35 

Niemcy 21,2 22,35 22,35 
Polska 15 19 19 

Portugalia 19 
6;7,12,17; 19 i 20 

(według stawek PIT od 
50% wartości dywidendy) 

0 

Słowacja 0 0 0 
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Słowenia 25 
9,6; 19,8; 22,8; 25,2 i 30 
(według stawek PIT od 

60% wartości dywidendy) 
0 

Szwecja 30 
9 (stawka 30-30% 

wartości dywidendy) 
9 (stawka 30-30% 

wartości dywidendy) 
Węgry 25 25 16 (według stawki GIT) 

Wielka 
Brytania 

0 

Olub 22,5 
(stawki n o m i n a l n e 10% 

lub 32,5%, ale stosuje się 
ulgi i kredyty) 

0 

Włochy 12,5 
9,2; 13,2; 15,6 i 17,2 
(stawki PIT od 40% 

wartości dywidendy) 

1,65 (stawka C I T o d 5% 
wartości dywidendy) 

Źródło: Jak do tabeli 1 

Opodatkowanie obrotu w państwach Unii Europejskiej 

Podatki obrotowe stanowią obciążenie przychodów pochodzących ze sprzedaży 
dóbr i usług. Są to podatki przerzucalne i dlatego są przykładem klasycznych podatków 
pośrednich. W krajach Unii Europejskiej obowiązuje podatek od wartości dodanej (VAT), 
a także podatek akcyzowy18. 

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest w krajach członkowskich Unii - z racji 
zaawansowanego procesu harmonizacji - zbliżony pod względem konstrukcji. Podatek 
ten jest pobierany w każdej fazie obrotu gospodarczego - od producenta (importera) do 
ostatecznego nabywcy (konsumenta). Jednocześnie jego konstrukcja zapewnia jedno-
krotność opodatkowania i zapobiega kumulacji podatkowej - dzięki prawu podatnika 
do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Podatek VAT cechuje się 
powszechnością, gdyż dotyczy prawie wszystkich towarów i usług - opodatkowaniu 
podlega ich konsumpcja. Podatnikami są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą 
obejmującą wszelkie działania związane z produkcją, handlem oraz usługami, nieza-
leżnie od wytyczonego celu działalności. Oznacza to, że podatkiem VAT jest obciążone 
każde przedsiębiorstwo. 

Przedmiotem podatku jest obrót ze sprzedaży towarów czy świadczenia usług uzy-
skiwany na obszarze danego państwa przez osobę będącą podatnikiem VAT oraz import 
towarów. W podatku od wartości dodanej są stosowane zwolnienia przedmiotowe, zwłasz-
cza w odniesieniu do działalności realizowanej w interesie publicznym (usługi pocztowe, 
ochrona zdrowia, kultura i edukacja, działalność charytatywna, publiczne stacje radiowe 
i telewizyjne), a także innych, dokładnie określonych sfer działalności. Zwolnienia pod-
miotowe obejmują podatników, których roczny obrót nie przekracza określonej kwoty. 

Zwolnienia podatkowe dotyczą przedsiębiorstw małych w zależności od rodzaju 
prowadzonej działalności. W większości państw zwolnienia podmiotowe obejmują tych 
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przedsiębiorców, których obroty nie przekraczają w skali roku określonego limitu (li-
mity te są zróżnicowane i wynoszą od około 7000 do 76 tys. euro). Jedynie w Hiszpanii, 
Holandii, Szwecji i we Włoszech zwolnień się nie przewiduje (por. tabela 5). 

Tabela 5. Zwolnienia podmiotowe z podatku VAT dla małych przedsiębiorstw 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

Kraj 
Limit zwolnienia według 

ustawodawstwa krajowego 
Limit zwolnienia (w euro)1 

Austria2 22 000 euro 22 000 
Belgia 5580 euro 5580 
Cypr 9000 fun tów cypryjskich 15 300 
Czechy 1 000 000 koron czeskich 32 250 
Dania 20 000 koron duńskich 6600 
Estonia 250 000 koron estońskich 16 000 
Finlandia 8500 euro 8500 
Francja5 76 300 lub 27 000 euro 76 300 lub 27 000 
Grecja3 9000 lub 4000 euro 9000 lub 4000 

Hiszpania Brak zwolnień Brak zwolnień 
Holandia Brak zwolnień Brak zwolnień 
Irlandia3 51 000 lub 25 500 euro 51 000 lub 25 500 
Litwa 125 000 litów 36 200 
Luksemburg 10 000 euro 10 000 
Łotwa 10 000 łatów 14 400 
Malta-1 15 000, 10 000 lub 6000 lir 35 000, 23 200 lub 14 000 
Niemcy 16 620 euro 16 620 
Polska 10 000 euro 10 000 
Portugalia3 12 470 lub 9976 euro 12 740 lub 9976 
Słowacja 1 500 000 koron słowackich 39 400 
Słowenia 5 000 000 tolarów 20 850 
Szwecja Brak zwolnień Brak zwolnień 
Węgry 4 000 000 forintów 16 600 
Wielka Brytania 58 000 fun tów brytyjskich 84 100 
Włochy Brak zwolnień Brak zwolnień 

Objaśnienia: 
1 Limity w euro dla krajów, które należą d o strefy euro, przel iczono zgodnie z ku r sami p o d a n y m i przez właściwe banki 
centra lne w d n i u 21 lutego 2005 r. 
2 Zwolnienie jest przyznawane na okres maksymaln ie pięciu lat. 
' Pierwsza kwota dotyczy f i rm handlowych, d ruga - f i r m usługowych. 
4 Pierwsza kwota dotyczy f i rm handlowych, druga - f i r m usługowych, trzecia - pozostałych. 
Źródło: Jak d o tabeli 1. 



Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej 147 

W podatku VAT wyróżnia się podatek należny, który jest obliczany od kwoty sprze-
daży oraz podatek naliczony, który wynika z faktur zakupu. Podatnik ma prawo potrą-
cania podatku należnego w kwocie równoważnej podatkowi naliczonemu. Od tej zasady 
są wyjątki, ponieważ podatnicy zwolnieni z podatku nie mają w zasadzie prawa zwrotu 
podatku zapłaconego przy kupnie towarów i usług oraz przy imporcie. Zwolnienie polega 
na niedoliczaniu podatku do obrotu z tytułu sprzedawanych towarów i usług19. 

Podstawowa stawka VAT w Unii Europejskiej wynosi od 15% do 25%, a średnia dla 
wszystkich krajów członkowskich - 19,4%. Najniższe stawki obowiązują na Cyprze, 
w Luksemburgu, Hiszpanii i Niemczech, a najwyższe w Szwecji, Danii i na Węgrzech. 
Jeżeli podatek dochodowy pobierany od f irm jest niski, niektóre kraje równoważą 
sobie wpływy podatkowe do budżetu poprzez zastosowanie wysokiej stawki podatku 
VAT (przykładowo na Węgrzech, gdzie podatek dochodowy wynosi 16%, stosuje się 
25-procentową stawkę VAT). Jeśli natomiast podatek dochodowy jest bardzo wysoki, 
to VAT jest niski (przykładowo w Niemczech, gdzie opodatkowanie dochodów firm 
sięga 38,29%, stosuje się 16-procentową stawkę VAT). W kilku krajach (m.in. w Danii) 
zarówno podatki dochodowe, jak i podatek VAT ustalono na wysokim poziomie, z kolei 
na Cyprze wszystkie podatki są niskie20 (por. tabela 6). 

Tabela 6. Stawki podatku VAT w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2006 roku 

Kraj 

Stawki podatku VAT (w proc.) 

Kraj Stawka 
podstawowa 

Stawka 
obniżona 

Stawka 
bardzo 

obniżona 

Stawka 
zerowa1 

Stawka 
przejściowa 

Austria 20,0 10,0 - - 12,0 
Belgia 21,0 6,0 - 0,0 12,0 
Cypr 15,0 5,0 - 0,0 -

Czechy 19,0 5,0 - - 0,0 
Dania 25,0 - - 0,0 -

Estonia 18,0 5,0 - 0,0 -

Finlandia 22,0 17,0 8,0 0,0 -

Francja 19,6 5,5 2,1 - -

Grecja 18,0 8,0 4,0 - -

Hiszpania 16,0 7,0 4,0 - -

Holandia 19,0 6,0 - - -

Irlandia 21,0 13,5 4,4 0,0 13,5 
Litwa 18,0 9,0 5,0 - -

Luksemburg 15,0 6,0 3,0 - 12,0 
Łotwa 18,0 5,0 - - -
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Malta 18,0 5,0 - 0,0 -

Niemcy 16,0 7,0 - - -

Polska 22,0 7,0 3,0 0,0 3,0 
Por tugal ia 19,0 12,0 5,0 - -

Słowacja 19,0 - - - -

Słowenia 20,0 8,5 - - -

Szwecja 25,0 12,0 6,0 0,0 -

Węgry 25,0 15,0 5,0 - -

Wielka Brytania 17,5 5,0 - 0,0 -

Włochy 20,0 10,0 4,0 - -

Objaśnienia : 
' We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej eksport , impor t oraz dostawy wewnąt rzwspólnotowe są 
objęte stawką zerową, co nie zostało uwzględnione w tabeli. 
Źródło: )ak d o tabeli 1. 

Podatek akcyzowy ma również duże znaczenie przy opodatkowaniu obrotu w kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej. Jest on określany mianem podatku od spożycia, 
gdyż jest przerzucany na nabywców towarów nim obciążonych. W państwach Unii 
Europejskiej podatek ten jest nakładany na ściśle określone rodzaje towarów. Mini-
malne stawki akcyzy dotyczą trzech grup produktów: wyrobów tytoniowych, alkoholi 
i napojów alkoholowych oraz olejów mineralnych. Krajom członkowskim pozostawiono 
prawo do objęcia akcyzą także innych produktów21. Kraje, które w niewielkim zakresie 
stosują podatek akcyzowy, to m.in. Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, zaś wśród 
krajów, w których akcyza dotyczy znacznie większej grupy towarów, znajdują się Dania, 
Finlandia, Szwecja. 

Stawki podatku akcyzowego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są bardzo 
zróżnicowane. Dla wyrobów zharmonizowanych obowiązują stawki minimalne (np. na 
papierosy powinny stanowić przynajmniej 57% ceny ich sprzedaży22), jednakże niektóre 
kraje mają uprawnienia do stosowania stawek niższych (np. 0% na wina we Włoszech 
lub na piwo w Niemczech). Podatkiem akcyzowym muszą być obciążone napoje alko-
holowe, tak aby jeden litr czystego alkoholu był opodatkowany kwotą od 5,5 do 10 euro. 
Stawki na pozostałe towary każdy kraj ustala dowolnie. Pod koniec roku 2003 państwa 
członkowskie osiągnęły porozumienie w zakresie opodatkowania elektryczności i pro-
duktów energetycznych. Ujednolicono minimalne stawki akcyzy na wszystkie rodzaje 
paliw (paliwa płynne, węgiel i gaz)23. W tabeli 7 przedstawiono produkty, które podlegają 
akcyzie według uregulowań unijnych. 
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Tabela 7. P r o d u k t y pod legające akcyz ie w e d ł u g u r e g u l o w a ń U n i i Europejskiej 

W y r o b y a lkoho lowe W y r o b y ty ton iowe Pal iwa i energia 

• w ino , 
• piwo, 
• napo j e f e r m e n t o w a n e 

i n n e n iż p iwo i wino , 
• p ó ł p r o d u k t y a lkoholowe, 
• a lkoho l e ty lowy 

• pap ie rosy (od 1000 sz tuk) 
• cygara i cygaretki , 
• t y toń , 
• i n n e w y r o b y ty ton iowe 

• b e n z y n a bezo łowiowa , 
• b e n z y n a o łowiowa, 
• gaz p r o p a n - b u t a n , 
• olej napędowy , 
• olej opa łowy, 
• gaz p łynny , 
• gaz z iemny, 
• węgiel i koks, 
• energia e lek t ryczna 

Źródło: | ak do tabeli 1. 

Podsumowanie 

Podatki to zagadnienie w dużej części zdominowane przez podejście normatywne, 
dlatego też trudno o wypracowanie jednoznacznego kryterium oceny zarówno kon-
strukcji teoretycznych, jak i konkretnych rozwiązań praktycznych stosowanych w po-
szczególnych krajach. Wyrazem takiego stanu rzeczy jest obszerna literatura na temat 
teorii opodatkowania, w której można spotkać różnorodne - także skrajne - poglądy. 
Uwypukla to dobitnie problemy, jakie stoją przed Unią Europejską, w świetle potrzeby 
wprowadzania jednakowych rozwiązań podatkowych na całym jej terytorium. Proces 
unifikacji podatków w fazie pierwszej został nazwany ich harmonizacją. Okres ten 
potrwa zapewne wiele lat, a jego celem będzie nie tylko upodobnienie rozwiązań podat-
kowych na terenie Unii Europejskiej, lecz także zadbanie o ich stabilność, przejrzystość 
i przewidywalność. 
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* * * 

Tax Systems in European Union Member States 

(Summary) 

The tax systems of the Community Member States are not without influence on the 
further close internal European integration. Tax reforms have been carried out in the recent 
years in most Community Member States. In a few of them, the process has not been finished 
yet. The issue of taxes is of great significance for the functioning of the European Union, as 
they comprise the main source of budgetary revenues in the Member States and the Com-
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munity budget. The Author presents tax systems in particular EU countries and analyses in 
detail the current (of 2006) rates of personal income tax (PIT), company income tax (CIT), 
value added tax (VAT) and also tax on dividend and excise tax in all EU countries. 

The analysis leads to the conclusion that tax systems, including the amount of taxes 
and concessions for entrepreneurs, vary significantly in particular countries. Thus, the 
Community faces serious problems related to the implementation of uniformed tax in its 
entire territory. The taxes unification process in its first phase was called their harmo-
nization. This period will probably take many years. Its objective is not only unification 
of tax solutions within the Community, but also ensuring their stability, transparency 
and foreseeability. 


