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Polaków (nie)wiedza
opodatkach
Wiedza Polaków na temat istniejącego systemu podatkowego jest bardzo
mała - tak wykazał najnowszy wynik badania przeprowadzonego na zle-
cenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Badanie przeprowadzo-
no w lutym br. na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób. Jego celem
było poznanie wiedzy i opinii Polaków na temat obecnego systemu podat-
kowego oraz postrzeganie propozycji nowych rozwiązań.

I

Wyniki są dość zaskakują-
ce, 21% badanych stwierdziło,
że nie płaci żadnych podatków.
Pokazuje to skalę nieświadomo-
ści społeczeństwa na temat do-
tyczących każdego z nas obcią-
żeń podatkowych. Bardzo mała
jest faktyczna wiedza na temat
rodzajów podatków: PIT, VAT,
CIT. Chociaż 90% twierdzi, że
słyszało o podatku PIT, to cały
czas 16% pracujących na umo-
wę o pracę jest przekonanych,
że nie płaci takiego podatku.
Podobnie z podatkiem VAT -
90% słyszało o takim podatku,
70% twierdzi, że wie, na czym
on polega, ale tyLko42% uważa,
że płaci taki podatek.

Najmniej znanym podat-
kiem jest podatek CIT, co nie
dziwi, gdyż jest on odprowa-
dzany przez pracodawców.
Uzupełnieniem braku wie-
dzy jest brak świadomości

wysokości wynagrodzenia z
uwzględnieniem zawartych w
nim podatków. Spośród osób
pracujących 82% orientuje się,
ile wynosi ich wynagrodzenie
netto, 72% twierdzi, że wie,
ile wynosi kwota brutto (choć
prawdopodobnie wynik ten
jest zawyżony), natomiast tylko
36% ma świadomość dodatko-
wych kosztów ich wynagrodze-
nia dla pracodawcy. Z punktu
widzenia pracodawców jest to
sytuacja mocno niekorzystna.
Dla przykładu: wypłacając
pracownikowi minimalne wy-
nagrodzenie w kwocie 1.460
zł realnie ponosi koszt ponad
2.400 zł. Natomiast wypłacając
pracownikowi równowartość
średniej krajowej, wynoszącej
około 3.300 zł, realny koszt
to ponad 5.500 zł! Warto, aby
pracownik miał pełną świado-
mość, że znaczna część jego

wynagrodzenia przepada w for-
mie różnego rodzaju podatków
i danin.

o zagadnieniu, mają świado-
mość przyczyny takiego stanu
rzeczy. Dla większości obecny
system podatkowy jest nieod-
powiedni, przede wszystkim ze
względu na jego skomplikowa-
nie i niezrozumienie. Obecny
system jest postrzegany jako
nieprzyjazny, niesprawiedliwy,
skomplikowany i niezrozumia-
ły.

21%

POLAKÓW
TWIERDZI,
ŻE NIE PI.ACI
PODATKÓW

Optymizmem napawa
fakt, że Polacy, pomimo swo-
jej niewystarczającej wiedzy

W świetle toczącej się od
lat w mediach dyskusji o tym,
czy Polacy wolą system po-

datkowy progresywny, czy li-
niowy interesujące są wyniki
pokazujące, że poparcie zale-
ży od sformułowania pytania.
Jeżeli operuje się tylko nazwą
systemu podatkowego (bez
jego wyjaśnienia) to 10% jest
za obecnie istniejącym syste-
mem progresywnym, 20% za
liniowym, ale równocześnie aż
69% nie ma zdania na ten temat
(gdyż prawdopodobnie nie ma
wiedzy). Natomiast gdy zada
się pytanie z podaniem przy-
kładu na konkretnych kwotach
(czyli dostarczy wiedzy re-
spondentom), to okazuje się, że
poparcie dla liniowego podat-
ku drastycznie wzrasta - zy-
skuje on poparcie wśród 60%
Polaków (trzykrotnie więcej
niż w pytaniu bez przykładu),
a poparcie progresywnego sys-
temu pozostaje na podobnym
poziomie (12%) - czyli ma pię-
ciokrotnie mniej zwolenników
niż obowiązujący obecnie po-
datek progresywny.

decydowana większość,
bo aż 70% Polaków, jest za
uproszczeniem dotychczaso-
wego systemu podatkowego
i wprowadzeniem nowego, w

którym pracownicy nie mu-
sieliby się rozliczać na koniec
roku z podatków, gdyż wszyst-
kie podatki byłyby odpro-
wadzane przez pracodawcę.
Zaproponowany system wpro-
wadzenia jednego podatku sta-
nowiącego procent od sprzeda-
ży firm, czyli podatek prostszy
dla osoby, a równocześnie
trudniejszy do uniknięcia
przez przedsiębiorstwa zysku-
je jeszcze więcej zwolenników
- 91% Polaków uważa, że taki
system jest lepszy od dotych-
czasowego, a 68% uważa, że
byłby to system lepszy dla
Polski niż dotychczasowy oraz
postrzega taki systemjako lep-
szy dla wszystkich: obywateli,
przedsiębiorców i państwa.

Artykuł opracowano
na podstawie raportu pn.
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