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Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE PODATKÓW 
I PRAWA PODATKOWEGO
Witold Konieczny, Witold Modzelewski

1. POJĘCIE PODATKU

Podatki są  zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wielopłaszczyznowym, 
interesującym, w związku z tym, wiele nauk, np. historię, ekonomię, finanse, pra-
wo, antropologię czy też socjologię. Geneza podatków sięga okresu kształtowania 
się struktur państwowych, kiedy to  powstała konieczność scentralizowanej re-
dystrybucji środków. Niekiedy początki podatków są także wiązane z przekształ-
caniem się dobrowolnych świadczeń ludności o  charakterze danin religijnych 
w  świadczenia przymusowe o  charakterze państwowym1). Z  ekonomicznego 
punktu widzenia najistotniejszą cechą podatku jest to, że powoduje on  legalne 
przesunięcie własności pomiędzy podatnikami a państwem. Fakt naruszenia tak 
fundamentalnego prawa jak prawo własności jest przyczyną obudowania tego 
zdarzenia licznymi normami formalno- i  materialno-prawnymi, które mają − 
z  jednej strony − ograniczać przypadki przewłaszczenia do  zdarzeń wyraźnie 
wymienionych w ustawach, z drugiej zaś − zapewnić podatnikom i państwu bez-
pieczeństwo prawne oraz realizację podstawowych interesów.

Podatkiem jest takie świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub in-
nego związku publicznoprawnego, które ma charakter jednostronny, 
ogólny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.

Proponowany wyżej zestaw cech prawnych podatku nie jest jedyny i bezdy-
skusyjny − w literaturze toczą się spory np. na temat przymusowości jako cechy 

1) M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000, s. 148 i n.
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konstytutywnej podatku, wymienia się też np. niezawinienie jako jedyną cechę 
odróżniającą podatek od grzywny2). Wskazane cechy należą do najczęściej wy-
mienianych i na ogół nie budzą większych wątpliwości.

 Jednostronność podatku oznacza, że  jest on  określany wyłącznie przez 
państwo lub inny uprawniony podmiot publicznoprawny. Podmioty podatkowe 
nie mają wpływu ani na określenie zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek za-
płacenia podatku, ani na wysokość podatku. Nie jest dopuszczalna np. negocja-
cja wysokości czy warunków zapłaty podatku, są one bowiem określone w obo-
wiązujących ustawach. Jednostronność podatku wynika z najgłębszego atrybutu 
władzy państwowej, jakim jest suwerenność, i związanego z nim tzw. władztwa 
podatkowego, obowiązującego na danym terenie. Jednostronność podatku jest 
obecnie jedną z najsilniej akcentowanych w literaturze cech prawnych podatku.

 Ogólność (inaczej: abstrakcyjność) podatku jest kolejną cechą związaną 
z  suwerennością i  władztwem podatkowym państwa. Podatki wynikają z  ustaw, 
te zaś w sposób ogólny opisują zdarzenia i sytuacje, z którymi wiąże się koniecz-
ność zapłacenia podatku. Wyznaczają one zarazem grupy podmiotów, które przez 
fakt znalezienia się w określonej sytuacji stają się potencjalnymi podatnikami. Ka-
tegorie zdarzeń i podatników są określone w ustawie w sposób abstrakcyjny, ogól-
ny, a indywidualizacja obowiązku podatkowego wymaga precyzyjnej subsumcji.

 Przymusowość podatku jest konsekwencją pozycji suwerena korzystają-
cego ze swego władztwa podatkowego, który nie może dopuścić do zachwiania 
własnego autorytetu, lecz zarazem ma prawny obowiązek zgromadzenia odpo-
wiednich środków wynikających z budżetu w celu dokonania odpowiednich wy-
datków. W przytłaczającej większości przypadków podatki są płacone bez więk-
szych problemów w  przewidzianych terminach i  wysokości, jednakże w  razie 
jakiegokolwiek oporu państwo może zastosować liczne normy przymuszające, 
zawarte nie tylko w prawie podatkowym, ale także w prawie karnym.

 Nieodpłatność (określana także niekiedy jako nieekwiwalentność) po-
datku oznacza, że w związku ze  świadczeniem podatku nie powstaje u pobor-
cy podatku żaden obowiązek świadczenia wzajemnego. Państwo, dokonując 
redystrybucji zgromadzonych środków pieniężnych, posługuje się kryteriami 
rozdziału mniemającymi żadnego związku z wielkością wpłat podatkowych do-
konywanych przez poszczególnych podatników. Kryteria te wynikają nie z ustaw 
podatkowych, lecz z innych ustaw, np. o charakterze socjalnym, gospodarczym 
czy z budżetu państwa lub samorządu.

2) J. Harasimowicz, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1988, s. 114.
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