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1. Imię i nazwisko 

Arkadiusz Bernal 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Studia magisterskie (1994-1999)  

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i 

marketing, specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; ocena na dyplomie 

(nr 26382): bardzo dobry.  

 Praca magisterska pt.: Ukryta dywidenda jako rezultat podwójnego opodatkowania 

naruszającego zdolność podatkową (promotor: †dr hab. Jan Sobiech, recenzent: prof. dr hab. 

Danuta Krzemińska została obroniona 9 lutego 1999 r. na ocenę bardzo dobrą.  

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (09.03.2007 r.) 

 Jednostka nadająca: Rada Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

 Tytuł rozprawy doktorskiej: Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody 

jego ograniczania (promotor: †dr hab. Jan Sobiech, recenzenci: dr hab. Emilia Denek, prof. dr 

hab. Andrzej Gomułowicz, prof. dr hab. Jerzy Sokołowski),  

 Praca otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:  

- III miejsce w III edycji Konkursu Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na 

najlepszą rozprawę doktorską obronioną w roku akademickim 2006/2007. 

- nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za wyróżniającą rozprawę 

doktorską. 

 Rozprawa doktorska po uwzględnieniu uwag recenzentów została opublikowana w formie 

książki: A. Bernal (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego 

ograniczania, Warszawa: Difin, ss. 192 (ISBN 978-83-7251-876-7). 

Uprawnienia zawodowe 

Certyfikat Księgowy nr 43167/2008 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych 

Zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej/ Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: 
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 1.10.1998 r. - 31.01.1999 r. – student stażysta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

 15.02.1999 r. – 31.08.2007 r. – asystent w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

 1.09.2007 r. – 31.08.2016 r. - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

 1.09.2016 r. – nadal - starszy wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1311.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Podatek od wartości dodanej - studium przerzucalności podatku na konsumentów, 

pracowników i dawców kapitału 

b) autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy 

Za swoje główne osiągnięcie naukowe o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) uznaję monografię:  

Arkadiusz Bernal, Podatek od wartości dodanej - studium przerzucalności podatku na 

konsumentów, pracowników i dawców kapitału, 2019, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 240, ISBN 978-83-66199-09-5. 

Recenzentami wydawniczymi monografii są: 

- prof. dr hab. Janusz Kudła, prof. zw. UW, 

- dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. UMCS. 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich wykorzystania 

Uzasadnienie wyboru problematyki i jej umiejscowienie w teorii ekonomii 

Systemowi podatkowemu i różnym podatkom z osobna, przypisuje się określone funkcje. 

Należą do nich funkcja fiskalna oraz funkcje alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizacyjna. 

Możliwość wypełniania tych funkcji przez dany podatek świadczy o zakresie jego przydatności 

w tworzeniu systemu podatkowego.  

Według klasyfikacji podatków ze względu na przedmiot opodatkowania można wyróżnić 

podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i konsumpcyjne. Między wymienionymi 
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grupami istnieją znaczące różnice w zakresie możliwości realizacji przypisywanych podatkom 

funkcji. Wybór przedmiotu opodatkowania wpływa w szczególności na poziom wzrostu 

gospodarczego, miejsce opodatkowania, czy koszty procesu fiskalnego, w tym między innymi 

na unikanie i uchylanie się od opodatkowania.  

Spośród wymienionych grup podatków, w Polsce szczególnie ważną rolę ogrywają podatki 

konsumpcyjne, przy czym za podatek konsumpcyjny uznaje się podatek skonstruowany według 

takiej idei, by przedmiotem opodatkowania była konsumpcja, rozumiana jako ostatnia faza 

reprodukcji społecznej. Odpowiednio skonstruowany podatek od wartości dodanej także może 

być uznany za podatek konsumpcyjny. Taki charakter ma podatek od wartości dodanej 

obowiązujący w różnych państwach na całym świecie, w tym również w Polsce. 

Formy opodatkowania konsumpcji mogą być różne. Wśród nich można wyodrębnić podatki 

transakcyjne, inaczej nazywane obrotowymi, oraz podatki dochodowe zorientowane na 

konsumpcję. W ramach każdej z tych grup wyróżnia się bardziej szczegółowe rodzaje 

podatków konsumpcyjnych. Podatek od towarów i usług obowiązujący w Polsce należy do 

grupy podatków transakcyjnych. 

Podatki klasyfikowane jako konsumpcyjne mają cechy wspólne, ale występują między nimi 

również znaczące różnice. Funkcjonowanie określonej daniny jako elementu systemu 

podatkowego wymaga znajomości jej zalet i wad. Nie wszystkie podatki nadają się do realizacji 

funkcji pozafiskalnych. Oceniając podatki, trzeba ustalić kryteria ich ewaluacji, przy czym nie 

wystarczy założyć, że określona danina nadaje się do realizacji danej funkcji, ale trzeba jeszcze 

weryfikować, czy przypisywane jej funkcje są rzeczywiście realizowane, gdyż podatnicy nie 

pozostają bierni wobec opodatkowania.  

Wpływ na realizację przypisywanych podatkom funkcji mogą mieć reakcje przedsiębiorców 

i gospodarstw domowych na opodatkowanie, do których można zaliczyć: nadrobienie podatku, 

wyeliminowanie lub ograniczenie stanów faktycznych lub prawnych wywołujących 

opodatkowanie, odmowę zapłaty podatku, bunty podatkowe, unikanie opodatkowania, 

uchylanie się od opodatkowania oraz przerzucenie ciężaru podatku na inne podmioty.1  

O przerzucalności podatku można mówić wówczas, gdy bezpośrednim efektem jego 

nałożenia jest wzrost cen dla konsumentów, ale również obniżenie cen w relacjach z 

dostawcami oraz spadek płac i procentu dotykający zaangażowane w przedsiębiorstwie 

czynniki produkcji. Warunkiem przerzucalności jest swoboda kształtowania cen na rynku. 

                                                
1 Klasyfikacja ta nawiązuje do klasyfikacji przedstawionej przez Rybarskiego (1935).  
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Do przerzucalności podatku dochodzi niezależnie od woli władzy publicznej, a czasami wbrew 

jej intencjom.  

Badania nad rozkładem ciężaru podatkowego pomiędzy uczestników obrotu gospodarczego 

(badania incydencji podatkowej) mają historię równie długą, jak cała teoria opodatkowania. 

W badaniach tych szczególną rolę odrywają modele równowagi cząstkowej, ale również 

modele równowagi ogólnej. Pierwszą osobą, która zastosowała model równowagi ogólnej do 

analizy przerzucalności podatków konsumpcyjnych był Mieszkowski (1967). Wiedza 

o przerzucalności podatków konsumpcyjnych zwiększała się także dzięki badaniom 

empirycznym. Postęp w tym zakresie był możliwy dzięki coraz lepszemu dostępowi do danych. 

Autorem pierwszej publikacji o przerzucalności na konsumentów podatku od sprzedaży 

detalicznej, który nakładany jest w Stanach Zjednoczonych, był Poterba (1996). Od tego czasu 

powstało wiele opracowań przygotowanych na podstawie danych ze Stanów Zjednoczonych, 

Kanady, Brazylii, Japonii, ale także różnych państw europejskich. Najsłabiej rozwiniętym 

nurtem badań empirycznych jest ten dotyczący przerzucalności podatków konsumpcyjnych na 

czynniki produkcji. Pierwsza kompleksowa analiza na ten temat odnosząca się do incydencji 

podatku od wartości dodanej na rynku usług fryzjerskich w Finlandii została opublikowana 

dopiero w 2015 r. (Kosonen, 2015). 

Pomimo istotnego znaczenia incydencji podatkowej dla konstrukcji systemu podatkowego 

aktualnie w Polsce nie prowadzi się wielu badań w tym obszarze. Przyczyn ograniczonego 

zainteresowania naukowców tym zagadnieniem można częściowo upatrywać w trudnościach 

związanych z badaniem tego zjawiska. Problem przerzucalności podatku od wartości dodanej 

jest złożony, gdyż łączy w sobie wątki teorii produkcji, teorii wymiany, teorii podziału i teorii 

konsumpcji. Znajomość teorii produkcji jest niezbędna przy ustalaniu wynagrodzenia 

czynników produkcji i tego w jakim zakresie podatek obciąża pracowników i dawców kapitału. 

Teoria wymiany, której częścią są reguły kształtowania cen, odgrywa szczególną rolę przy 

analizie przerzucalności podatku na konsumentów. Podatki wypełniając funkcję 

redystrybucyjną, są ważnym narzędziem tzw. podziału wtórnego, a przerzucalności podatków 

konsumpcyjnych nie można analizować bez znajomości podstaw teorii konsumpcji. Rozprawa 

ma na celu wypełnienie istniejącej luki.  

Opisywany w rozprawie problem badawczy dotyczy procesów gromadzenia publicznych 

zasobów pieniężnych, dlatego należy zaklasyfikować tę rozprawę do subdyscypliny finanse 

publiczne, która niegdyś nazywana była skarbowością. W tradycji amerykańskiej zagadnienie 



7 | S t r o n a  

 

byłoby zaliczone do ekonomii sektora publicznego (public economics).2 Główny problem 

badawczy dotyczy finansów publicznych, a precyzując - ekonomii opodatkowania, ale nie ma 

możliwości prowadzenia rozważań na temat przerzucalności podatków, w których 

podstawowymi kategoriami są cena, płaca i procent, bez podstaw mikroekonomii. Wpływ na 

kształtowanie się wspomnianych kategorii mają również czynniki o charakterze 

psychologicznym, stąd pojawiające się w rozprawie nawiązania do dorobku ekonomii 

behawioralnej.  

Cel i hipotezy badawcze monografii 

Celem rozprawy jest ocena przydatności podatku od wartości dodanej, jako formy 

opodatkowania konsumpcji, do pełnienia funkcji fiskalnych i pozafiskalnych oraz ustalenie, jak 

przerzucalność tego podatku wpływa na te funkcje. Cel części empirycznej to udzielenie 

odpowiedzi na pytania, na kogo, w jakim zakresie i w którym momencie jest przerzucany ciężar 

podatku od towarów i usług. W rozprawie analizowane są trzy kierunki przerzucalności – na 

konsumentów, pracowników i dawców kapitału. W odniesieniu do konsumentów przyjęto, że 

zakres przerzucalności podatku jest określany przez udział konsumenta w całości ciężaru 

podatkowego. W wypadku pracowników i dawców kapitału badanie zakresu przerzucalności 

polega na określeniu skali zmiany poziomu wynagrodzeń zaangażowanych 

w przedsiębiorstwie czynników produkcji w reakcji na zmianę wysokości podatku.  

W rozprawie weryfikacji podlegają następujące hipotezy: 

1. Ciężar podatku od towarów i usług nie jest w całości ponoszony przez konsumentów.  

2. Zakres przerzucalności podatku od towarów i usług nie jest jednolity dla różnych dóbr. 

3. Podatek od towarów i usług jest częściowo przerzucany na pracowników 

przedsiębiorstw będących podatnikami w sensie prawnym.  

4. Podatek od towarów i usług jest częściowo przerzucany na dawców kapitału 

przedsiębiorstw będących podatnikami w sensie prawnym.  

5. Do przerzucalności podatku na konsumentów dochodzi w krótkim okresie po zmianie 

stawki. 

Źródła danych i metody wykorzystane w badaniach 

Badania empiryczne dotyczące przerzucalności podatku są możliwe do przeprowadzenia 

tylko wówczas, jeżeli istnieje dostęp do odpowiednich danych. Z tego powodu, w Polsce 

                                                
2 Według klasyfikacji JEL (Journal of Economic Literature) problem badawczy powinien zostać przypisany do 

sekcji H zatytułowanej „Ekonomia sektora publicznego”. Zagadnienia opisywane w rozprawie dotyczą kilku 

podsekcji, spośród których najważniejsza jest H2, obejmująca opodatkowanie i inne źródła dochodów 

publicznych, zawierająca punkt H22 zatytułowany „Incydencja”.  
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jeszcze jakiś czas temu prowadzenie takich studiów wydawało się niemożliwe. Blisko sto lat 

temu Zweig (1923, s. 7) pisał, że „sformułowanie problemu przerzucalności podatku jest 

wybitnie ilościowe, a jak dotychczas wszystkie ilościowe problemy – problemy, które ustalić 

chcą nie tylko kierunek ruchu, lecz wielkość ruchu – są i prawdopodobnie w dalekiej 

przyszłości pozostaną w ekonomii nierozwiązalne”. Pogląd ten pozostawał aktualny przez 

bardzo długi czas. Dzisiaj jednak sytuacja wygląda inaczej i możliwa była eksploracja tego 

interesującego nurtu. Autorskie badania empiryczne, których wyniki zostały przedstawione w 

rozprawie, dotyczą tych dóbr, na które w Polsce w latach 2000 – 2012 zmieniła się stawka 

podatku od towarów i usług. 

Schemat 1. Przerzucalność podatku nałożonego na przedsiębiorstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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i materialnych3, czy jako splot kontraktów, które zawiera organizator, aby uzyskać kontrolę nad 

różnymi zasobami4, czy jeszcze inaczej, to trudno jest znaleźć w przedsiębiorstwie takie 

elementy, na których mógłby osiąść podatek. Przedsiębiorstwo samo nie ponosi ciężaru 

podatku, ale ze względu na powiązania z otoczeniem, stanowi arenę, na której toczy się gra 

o to, na kogo i w jakiej wysokości ciężar podatku zostanie przerzucony. 

W części empirycznej rozprawy analizowana jest przerzucalność na konsumentów, 

pracowników i dawców kapitału, pominięty natomiast został wątek dotyczący przerzucalności 

podatku na dostawców. Ograniczenie to wynika przede wszystkim z braku dostępu do 

odpowiednich danych, ale również z przyjętych założeń. Badanie przerzucalności podatku na 

dostawców wymagałoby wiedzy o tym, jaka jest struktura zakupów badanych przedsiębiorstw 

w podziale na dostawców o określonym PKD, a takie dane nie są dostępne. Zgodnie z 

założeniami w rozprawie analizie podlega wyłącznie pierwsza fala przerzucalności, natomiast 

konsekwentne studiowanie przerzucalności podatku na dostawców wymagałoby ciągłego 

podążania w górę łańcucha dostaw, co znacząco komplikowałoby empiryczną analizę, czyniąc 

ją de facto niemożliwą. 

Warunkiem prowadzenia badań empirycznych nad przerzucalnością podatków w Polsce 

była identyfikacja przypadków zmian stawki podatku na konkretne towary lub usługi i 

możliwość obserwacji cen tych dóbr w okresie przed i po zmianie stawki. W analizie brane 

były pod uwagę tylko znaczące zmiany stawek. Pominięcie w badaniach zmian stawek o 1 lub 

2 p.p. to konsekwencja konkluzji z dotychczasowych studiów, z których wynika, że niewielkie 

zmiany stawek utrudniają wyciąganie wniosków. Małe zmiany mogą być przez uczestników 

obrotu gospodarczego niedostrzeżone lub lekceważone. Prawo Webera-Fechnera mówi, że aby 

zmiana została dostrzeżona, musi osiągnąć co najmniej pewną minimalną wielkość 

(Niesiobędzka, 2013, s. 76). 

W badaniach uwzględnione były następujące reformy podatkowe, których efektem była 

znacząca zmiana stawki: 

 Od 1 stycznia 2001 r. miał miejsce wzrost stawki podatku na pranie, chemiczne 

czyszczenie, maglowanie i farbowanie z 7% na 22%.5 Dla tych samych usług 1 stycznia 

2000 r. zwolnienie zostało zastąpione stawką 7%.6 

                                                
3 Porównaj art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 
4 Porównaj Gruszecki (2002, s. 216).  
5 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz.U. z 2000 r. nr 105, poz. 1107). 
6 Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz.U. nr 95, Poz. 1100). 
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 Od 1 maja 2004 r. wzrosła z 7% na 22% stawka podatku na wózki dziecięce, ubrania 

dla dzieci, instrumenty muzyczne i ich części (w tym akcesoria muzyczne). W tym 

samym czasie spadła z 22% na 7% stawka podatku na foteliki samochodowe dla dzieci.7  

 Od 1 października 2006 r. obniżeniu uległa stawka podatku z 22% na 7% na usługi 

w zakresie napraw obuwia i innych artykułów skórzanych, usługi w zakresie napraw 

odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego, usługi w zakresie napraw 

rowerów, usługi fryzjerskie zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet.8 

 Od 1 stycznia 2011 r. miał miejsce wzrost stawki na książki z 0% na 5%. Należy przy 

tym pamiętać, że stawka 0% dla sprzedawców detalicznych obowiązywała jeszcze 

w okresie przejściowym do 1 maja 2011 r.9 

 Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła z 8% na 23% stawka podatku na ubrania dla niemowląt.10 

Po ustaleniu przypadków zmian stawki konieczna była identyfikacja konkretnych towarów 

i usług, których ceny były rejestrowane. Dysponentem największej bazy danych o cenach 

w Polsce jest Główny Urząd Statystyczny, który zbiera informacje na ten temat między innymi 

w celu ustalenia wskaźnika inflacji. Urząd gromadzi informacje o cenach około 1400 

reprezentantów dóbr znajdujących się w koszyku przeciętnego gospodarstwa domowego. Dane 

zbierane są przez ankieterów w sklepach detalicznych i punktach usługowych na terenie całej 

Polski. Informacje o cenach konkretnych towarów i usług generalnie nie są publikowane, ale 

Główny Urząd Statystyczny udostępnia je odpłatnie.  

Identyfikacja towarów i usług, na które zmieniła się stawka, wymagała przestudiowania tzw. 

notatników ankietera i przyporządkowania wyszczególnionych w nich dóbr do wspomnianych 

reform podatkowych. Takie podejście sprawia, że badania te można uznać za oryginalne 

również w sensie uniwersalnym. Większość dotychczasowych studiów nad przerzucalnością 

podatków pośrednich na konsumentów była prowadzona w oparciu o zagregowane dane dla 

grup produktów. W wypadku badań, których wyniki znajdują się poniżej, w ramach określonej 

kategorii dóbr analizie podlega zazwyczaj kilka konkretnych towarów lub usług, co stwarza 

dodatkowe pola do interpretacji wyników. Towary i usługi, których ceny podlegają rejestracji 

muszą być stosunkowo precyzyjnie zdefiniowane, tak by ankieterzy z całej Polski zbierali 

                                                
7 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535). 
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2006 r. nr 172 poz. 1235). 
9 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 

(Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). 
10 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332). 
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informacje o tych samych dobrach. Do każdej z omówionych reform przyporządkowano towary 

i usługi, których ceny poddano analizie.  

Od 1 stycznia 2001 r. miał miejsce wzrost stawki podatku z 7% na 22% na:  

- oczyszczenie chemiczne garnituru męskiego, dwuczęściowego,  

- upranie bielizny pościelowej z maglowaniem,  

Od 1 maja 2004 r. wzrosła z 7% na 22% stawka podatku na:  

- koszulkę gimnastyczną dziecięcą, bawełna 100%, rękaw krótki, na wzrost 134 cm,  

- piżamę dziecięcą (6-11 lat) z dzianiny, bawełna 100% lub z udziałem innych włókien,  

- rajstopy dziecięce (2-6 lat),  

- skarpety dziecięce (6-11 lat), bawełna z udziałem innych włókien,  

- instrument elektroniczny klawiszowy, organy (keyboard), 

- gitarę akustyczną (6-strunowa),  

- wózek dziecięcy spacerowy.  

Od 1 maja 2004 r. spadła z 22% na 7% stawka podatku na:  

- fotelik samochodowy dla dzieci. 

Od 1 października 2006 r. obniżeniu uległa stawka podatku z 22% na 7% na:  

- balejaż włosów krótkich głowy damskiej, pasemka od 1 do 3 kolorów, opłata łącznie 

z wartością zużytych materiałów, 

- ufarbowanie całkowite włosów krótkich głowy damskiej (cały cykl technologiczny do 

uczesania włącznie); opłata łącznie z wartością zużytych materiałów, 

- ondulację trwałą (na zimno) włosów krótkich głowy damskiej (cały cykl technologiczny 

do uczesania włącznie); opłata łącznie z wartością zużytych materiałów (płyn z importu), 

- strzyżenie zwykłe włosów głowy męskiej (bez mycia włosów),  

- naprawę klejonego obuwia damskiego - przyklejenie fleków; opłata za 1 parę, łącznie 

z wartością zużytego materiału, 

- skrócenie spodni lub spódnicy, 

- wszycie zamka do spodni lub spódnicy; opłata bez wartości zamka. 

Od 1 maja 2011 r. dla detalistów wzrosła z 0% na 5% stawka na:  

- komplet podręczników do nauki matematyki dla IV klasy szkoły podstawowej, 

- komplet podręczników do nauki przyrody dla V klasy szkoły podstawowej, 

- powieść kryminalną lub sensacyjną (przekład). 

Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła z 8% na 23% stawka podatku na: 

- body niemowlęce z dzianiny, bawełna 100%, 

- komplet niemowlęcy (bluzka i spodenki), bawełna 100% lub z udziałem innych włókien, 
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- śpioszki niemowlęce z dzianiny, bawełna 100% lub z udziałem innych włókien. 

W Polsce cena podawana konsumentom to cena brutto, czyli cena zawierająca podatek od 

towarów i usług. Przyjmując, że cena brutto określonego dobra oznaczona jest jako 𝑝, a stawka 

podatku od wartości dodanej na określone dobro to 𝜏, wówczas cena netto tego dobra może być 

oznaczona jako 
p

1+τ
 , natomiast wartość podatku jako 

τp

1+τ
. W takim przypadku zmiana ceny 

brutto (dla konsumenta) wywołana zmianą stawki podatku może być przedstawiona jako 
dp

dτ
, 

natomiast zmiana ceny netto (dla sprzedawcy) wywołana zmianą stawki podatku jako 
d(

p

1+τ
)

dτ
 = 

dp

dτ
(1+τ)−p

(1+τ)2 . Jeżeli zatem zmianę wartości podatku pod wpływem zmiany stawki podatku 

ustalimy jako 
d(
τp

1+τ
)

dτ
=

(p+τ
dp

dτ
)(1+τ)−τp

(1+τ)2 , to wówczas bez trudu można ustalić ciężar 

dodatkowego podatku poniesiony przez konsumenta jako udział zmiany ceny brutto (dla 

konsumenta) w zmianie wartości podatku pod wpływem zmiany stawki podatku, co w sposób 

formalny można zapisać jak w równaniu (1).  

s =
dp

dτ

(1+τ)2

(p+τ
dp

dτ
)(1+τ)−τp

=
(1+τ)

p

dp

dτ

(1+τ)

1+τ(
(1+τ)

p

dp

dτ
)
. (1) 

Parametr s można traktować jako wynik funkcji f: x → x
1+τ

1+τx
 , gdzie x =

(1+τ)

p

dp

dτ
. 

Upraszczając, można uznać, że x =
(1+τ)

p

dp

dτ
 jest przybliżeniem udziału konsumenta 

w dodatkowym ciężarze podatkowym, który pojawi się w efekcie podwyższenia stawki 

podatku na określone dobro. Parametr x rozumiany jako zmiana stawki podatku może być 

oszacowany za pomocą metod ekonometrycznych.  

Badając zakres i moment przerzucalność podatku na konsumentów wykorzystana została 

analiza regresji. W modelach regresji za zmienną zależną przyjmuje się zmianę ceny brutto 

dobra, na które zmieniła się stawka podatku ∆𝑡(𝑝𝑑𝑒𝑝). Zmiany ceny brutto wspomnianego 

dobra, ale również inne parametry opisane w równaniu regresji jako zmiany (∆t), zostały 

ustalone na podstawie równania (2). 

∆t(X) =
Xt−Xt−1

Xt−1
. (2) 

Podstawową zmienną objaśniającą z perspektywy analizy przerzucalności podatku na 

konsumenta jest zmienna dotycząca zmiany stawki podatku, która w równaniu regresji 

oznaczona jest jako ∆t(1 + 𝜏). W tabelach przedstawiających wyniki estymacji zakresu 

przerzucalności podatku na konsumentów przy tej zmiennej dodatkowo pojawia się informacja 

dotycząca tego, czy nastąpił wzrost, czy spadek stawki podatku (Wzrost, Spadek). Podobna 
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informacja pojawia się również wówczas, gdy zwolnienie z podatku zastąpione zostało 

opodatkowaniem według określonej stawki (Zmiana). 

Do przerzucalności podatku na konsumentów może dojść w pierwszym miesiącu po zmianie 

stawki, ale również w kolejnych miesiącach. Ustalenie dokładnego momentu, kiedy nastąpiło 

przerzucenie podatku na konsumentów wymaga wprowadzenia do modelu regresji zmiennych 

opóźnionych dotyczących zmiany stawki (∆t+1(1 + 𝜏); ∆t+2(1 + 𝜏) itd.). 

Przerzucalność podatku na konsumentów jest analizowana w okresie pięciu miesięcy po 

zmianie stawki. Wpływ na długość tego okresu miały przede wszystkim dotychczasowe 

badania, które pokazują, że do przerzucalności podatków pośrednich na konsumentów 

dochodzi w krótkim okresie po zmianie stawki (Alm, Sennoga i Skidmore, 2009; Besley i 

Rosen, 1999; Carbonnier, 2007; Kenkel, 2005; Marion i Muehlegger; 2011, Politi i Mattos; 

2011). Wybór pięciu miesięcy daje również możliwości analizy przerzucalności podatku w 

wypadku towarów i usług, których ceny zmieniają się sezonowo.  

Dodatkowo w równaniach pojawiają się zmienne kontrolne oznaczone ogólnie jako ∆𝑡(𝑝𝑖). 

Generalnie mają one odzwierciedlać zmiany w kosztach wytworzenia analizowanych towarów 

i usług. Zmienne kontrolne uwzględnione we wszystkich modelach to indeks cen towarów i 

usług konsumpcyjnych (CPI), indeks cen wynajmu nieruchomości (Wynajem), indeks cen 

energii (Energia), indeks cen paliw płynnych (Paliwa płynne), a także przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyrównane sezonowo (Wynagrodzenia). Podobny 

zestaw zmiennych objaśniających wykorzystali Besley i Rosen (1999) oraz Carbonnier (2007).  

Część zmiennych objaśniających występuje tylko w wypadku niektórych towarów i usług. 

W analizie usługi prania pościeli pojawiła się dodatkowo zmienna uwzględniająca fakt, że w 

badanym okresie zmienił się sposób definiowania badanej usługi (Charakterystyka zmiennej 

zależnej). Do końca 2001 roku cena odnosiła się do 1 kilograma pościeli, podczas gdy od 

1 stycznia 2002 r. cena usługi dotyczyła kompletu pościeli. W wypadku fotelika dziecięcego 

dodatkowo pojawiła się zmienna odnosząca się do momentu wejścia w życie ustawy 

z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Ustawa o recyklingu). 

Ustawodawca nałożył na producentów wyposażenia samochodów, do których można zaliczyć 

foteliki dla dzieci, obowiązek używania materiałów, które można łatwo poddać recyklingowi. 

Głównym składnikiem analizowanych ubrań dziecięcych i niemowlęcych jest bawełna, której 

rynek jest globalny. Z tego powodu w wypadku tych towarów wykorzystana została zmienna 

odnosząca się do indeksu cen producenckich tkanin bawełnianych w Stanach Zjednoczonych 

(Tkaniny bawełniane USA). Uwzględnienie tej zmiennej wymagało włączenia do modeli 

również zmiennej dotyczącej kursu dolara amerykańskiego (USD/PLN). W wypadku 
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instrumentów muzycznych, fotelików samochodowych i wózków dziecięcych, które często są 

importowane, dodatkowo wzięty pod uwagę został kurs euro (EUR/PLN). W wypadku książek 

za zmienne objaśniające przyjęto dodatkowo indeks cen gazet i czasopism (Gazety) oraz indeks 

cen innych materiałów drukowanych i materiałów do pisania (Inne materiały drukowane). Ta 

ostatnia kategoria obejmuje w szczególności zeszyty, katalogi, kalendarze, ale również papier, 

długopisy, ołówki, nożyczki, tusze itp.  

Opisane powyżej zmienne składają się na równanie regresji o następującej postaci:  

∆𝑡(𝑝𝑑𝑒𝑝) = ∑ 𝛼𝑖∆𝑡+1−𝑖

5

𝑖=1

(1 + 𝜏) + ∑ 𝛽𝑖∆𝑡

𝑛

𝑖=1

(𝑝𝑖) + 𝜖𝑡                                                                 (3) 

Szczególne znaczenie w równaniu (3) ma współczynnik 𝛼𝑖 , bo to on (lub suma tych 

współczynników) może być traktowany jako przybliżenie tego, jaka część podatku przerzucana 

jest na konsumenta. Przedstawiona metoda po raz pierwszy zastosowana była przez 

Carbonniera (2007). Umożliwia ona odpowiedź na pytanie w jakim zakresie i kiedy podatek 

przerzucany jest na konsumentów.  

Zakres przerzucalności podatku na konsumenta został przedstawiony jako suma 

współczynników 𝛼𝑖, które okazały się istotne statystycznie. Suma ta oznacza udział 

konsumenta w całości ciężaru podatkowego. Jeśli stawka podatku wzrasta z 7% do 22%, 

wówczas pełna przerzucalność na konsumentów oznaczałaby wzrost ceny o 14,02% ((1,22-

1,07)/1,07). Jeżeli po podwyżce stawki podatku o 15 p.p. cena brutto wzrosłaby o 1%, wówczas 

udział konsumenta wynosiłby 7%.  

Do budowy regresji wykorzystane zostały dane z 72 lub 84 miesięcy wokół zmiany 

podatkowej. Okres ten obejmuje trzy lata przed zmianą stawki i trzy lata po zmianie stawki. 

Okres analizy jest dłuższy, gdy zmiana stawki nastąpiła w trakcie roku.  

Dla każdego towaru i dla każdej usługi powstało co najmniej sześć modeli regresji. Różnią 

się one od siebie zastosowaną metodą lub specyfikacją zmiennych objaśniających. Jako 

pierwszy zawsze sporządzany był model oparty o klasyczną metodę najmniejszych kwadratów 

(OLS). Ponieważ model ten często charakteryzował się autokorelacją lub 

heteroskedastycznością składnika losowego, dlatego dodatkowo stworzono modele oparte na 

uogólnionej metodzie najmniejszych kwadratów (GLS) według metody Cochrane’a-Orcutta z 

opóźnieniami miesięcznymi i dwunastomiesięcznymi lub modele oparte na ważonej metodzie 

najmniejszych kwadratów (WLS). Modele różnią się również specyfikacją zmiennych. 

W niektórych z nich uwzględnione były zmienne sezonowe. W części modeli pomijano 

nieistotne zmienne objaśniające. Różnicowanie modeli daje możliwość sprawdzenia ich 
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odporności. W rozprawie dla każdego towaru lub usługi znajdują się wyniki estymacji tylko 

dwóch modeli wytypowanych spośród tych, które można uznać za poprawne. Zostały wybrane 

tylko te modele, dla których zakres przerzucalności okazał się najmniejszy i największy. 

Niewielka różnica pomiędzy minimalnym i maksymalnym zakresem przerzucalności podatku 

na konsumentów pozwala uznać te modele za stosunkowo odporne na zmianę metody 

estymacji, czy specyfikację zmiennych. Dzięki temu wnioski dotyczące zakresu 

przerzucalności podatku mogą być traktowane jako trafne. 

Wśród podmiotów, na które podatek może być przerzucony, obok konsumentów, 

wymienieni są pracownicy zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie oraz dawcy kapitału, do 

których przede wszystkim należą właściciele. Druga część analizy przerzucalności podatku od 

towarów i usług koncentruje się właśnie na tych dwóch grupach podmiotów.  

Badania dotyczące przerzucalności podatku na czynniki produkcji determinowane są w 

istotnej mierze ograniczonym dostępem do danych, dlatego nie zawsze dotyczą 

przedsiębiorców sprzedających bezpośrednio konsumentom. Warunkiem analizy 

przerzucalności podatku na czynniki produkcji jest to, by zmiana stawki dotyczyła nie tylko 

pojedynczych towarów lub usług, ale całego asortymentu oferowanego przez danych 

przedsiębiorców. Zmiana stawki musi odnosić się zatem do grupy przedsiębiorstw, której 

można przypisać jednolity kod klasyfikacyjny (PKD lub NACE)11 i które prowadzą działalność 

według takiej formy lub na taką skalę, która zmusza je do raportowania swoich wyników do 

Krajowego Rejestru Sądowego lub Głównego Urzędu Statystycznego.  

W latach 2000 – 2012 zmieniła się stawka podatku na usługi fryzjerskie. Przedsiębiorcom 

specjalizującym się w świadczeniu tych usług przypisany jest kod PKD (96.02). Dzięki takiej 

klasyfikacji możliwe było badanie przerzucalności podatku na pracowników i dawców kapitału 

przedsiębiorstw, które świadczyły usługi bezpośrednio konsumentom. Przed przystąpieniem do 

badania należało rozwiać jedną wątpliwość. Pod numerem PKD 96.02 ujęte są 

przedsiębiorstwa, dla których podstawowym zakresem działalności jest fryzjerstwo i pozostałe 

zabiegi kosmetyczne. Ponieważ na pozostałe zabiegi kosmetyczne stawka podatku się nie 

zmieniła, dlatego uwzględnienie ich w badaniu mogłoby wpłynąć na wyniki. Szczegółowa 

analiza danych dotyczących relacji podatku należnego do przychodów ze sprzedaży przed i po 

zmianie stawki a także charakterystyka profilu działalności poszczególnych przedsiębiorców 

podlegających badaniu pozwoliła stwierdzić, że działalność badanych salonów fryzjerskich 

                                                
11 Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności, która jest ujednolicona z klasyfikacjami obowiązującymi 

na świecie, w tym z klasyfikacją NACE (fr. Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les 

Communautés Européennes).  
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koncentrowała się na usługach fryzjerskiej, na które zmieniła się stawka. Warto przy tym 

zwrócić uwagę, że badanie nie dotyczyło małych salonów fryzjerskich, których udział w rynku 

jest największy, lecz sieci salonów, które często prowadzą działalność na terenie całej Polski.  

Inne przykłady zmian stawek, które dotyczyły całych subsektorów, nie odnoszą się już do 

przedsiębiorstw występujących na ostatnim etapie obrotu. W latach 2000-2012 miała miejsce 

zmiana stawki na instrumenty muzyczne. Ponieważ ani sklepom detalicznym, ani hurtowniom 

specjalizującym się w handlu instrumentami muzycznymi nie jest przypisany odrębny kod 

PKD, dlatego analiza przerzucalności podatku na czynniki produkcji na tych etapach obrotu nie 

jest możliwa. Odrębny kod PKD mają jednak producenci instrumentów muzycznych (32.20) 

i dlatego dane dotyczące tych przedsiębiorstw zostały wykorzystane w analizie. Analiza relacji 

podatku należnego do przychodów ze sprzedaży krajowej przed i po zmianie stawki podatku 

potwierdza, że wybór tych przedsiębiorstw do badania można uznać za właściwy.  

Ostatnia zmiana stawki podatku, która nastąpiła w latach 2000 – 2012 i dotknęła wszystkie 

przedsiębiorstwa o określonym kodzie PKD, to zmiana stawki na książki. Kanałów dystrybucji 

książek jest wiele, a ci którzy handlują książkami, sprzedają często również inne towary. To 

właśnie z tego powodu badanie przerzucalności podatku na czynniki produkcji na etapie 

detalicznym jest niemożliwe. Wyłącznie na książkach koncentruje się jednak działalność ich 

wydawców. Przedsiębiorcom, których podstawowa działalność polega na wydawaniu książek, 

broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, przypisuje się kod 

58.11. Najwięksi wydawcy książek, których dane zostały wykorzystane w badaniach, co do 

zasady nie zajmują się wydawaniem broszur i ulotek (Gołębiewski i Waszczyk, 2014), których 

sprzedaż niezmiennie objęta jest stawką podstawową. 

W badaniach przerzucalności podatku na pracowników i dawców kapitału zostały 

wykorzystane dane pochodzące z dwóch źródeł. Pierwszym z nich był Główny Urząd 

Statystyczny. Przedsiębiorstwa zatrudniające 9 osób lub więcej, niezależnie od posiadanej 

osobowości prawnej, mają obowiązek przekazywania informacji o swojej działalności 

przynajmniej raz na rok. Dane pochodzące z tego źródła mają charakter zagregowany i dotyczą 

wszystkich przedsiębiorstw o określonym PKD, które w danym roku raportowały swoje 

wyniki. Dane te wprawdzie nie dają możliwości identyfikacji pojedynczych przedsiębiorstw, 

ale ich zaletą jest stosunkowo szczegółowy zakres informacji, które obejmują między innymi 

wartość podatku należnego, wartość sprzedaży na eksport, liczbę pracowników, czy liczbę 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Analizę przerzucalności podatku na czynniki 

produkcji w oparciu o zagregowane dane, uniemożliwiające identyfikację pojedynczych 
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przedsiębiorców prowadziło wcześniej wielu badaczy, w tym między innymi: Krzyżaniak i 

Musgrave (1963), Desai, Foley i Hines (2007), czy Hasset i Mathur (2015).  

Drugim źródłem informacji była baza danych Amadeus, która należy do Bureau van Dijk 

Editions Electroniques, zawierająca informacje głównie o wynikach finansowych 

przedsiębiorstw. Zaletą tej bazy jest możliwość identyfikacji pojedynczych przedsiębiorców 

funkcjonujących w ramach określonych subsektorów gospodarki, a jej wadami ograniczony 

zakres informacji o tych przedsiębiorstwach i mniejsza ich liczba w porównaniu z bazą 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

W badaniu przerzucalności podatku na pracowników i dawców kapitału wykorzystana 

została analiza regresji liniowej. Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego mają 

strukturę szeregów czasowych a regresje stworzone na ich podstawie zostały, co do zasady, 

przygotowane według poniższego wzoru:  

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑝𝑜𝑑𝑎𝑡𝑒𝑘𝑡 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=2

+ 𝜀𝑡                                                                                            (4) 

W równaniu tym 𝑌𝑡 oznacza poziom wynagrodzenia czynników produkcji (pracy, kapitału) 

zaangażowanych w firmach należących do subsektorów dotkniętych zmianą stawki. Zmienna 

podatek to zmienna binarna, która osiąga wartość zero dla okresu przed zmianą stawki i wartość 

jeden dla okresu po zmianie stawki podatku. Dzięki tej zmiennej możliwe jest ustalenie wpływu 

podatku na poziom wynagrodzenia pracowników i dawców kapitału. Zmienne 𝑋𝑖 mają 

charakter zmiennych kontrolnych. 

Badanie przerzucalności podatku na czynniki produkcji przebiegało nieco inaczej, gdy do 

analizy wykorzystane zostały dane z bazy Amadeus, mające charakter danych panelowych. 

Wówczas równania regresji były tworzone według poniższego wzoru: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1(𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_𝑝𝑜_𝑧𝑚𝑖𝑎𝑛𝑖𝑒_𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑖)𝑡

+ 𝛽2(𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎_𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑖 ∗ 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_𝑝𝑜_𝑧𝑚𝑖𝑎𝑛𝑖𝑒_𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑖𝑡) + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡

𝑛

𝑖=3

+ 𝜀𝑖𝑡   (5) 

Zmienna zależna 𝑌𝑖𝑡 w tym wypadku również oznacza poziom wynagrodzenia czynników 

produkcji. Zmienna objaśniająca okres_po_zmianie_stawki, zarówno dla przedsiębiorstw 

z subsektora dotkniętego zmianą stawki, jak i dla grupy kontrolnej, w okresie przed zmianą 

stawki ma wartość zero, natomiast po zmianie stawki przybiera wartość jeden.  

W analizie uwzględniana jest jeszcze zmienna badana_grupa. Zmienna ta w całym 

analizowanym okresie dla przedsiębiorstw sprzedających dobra, na które zmieniła się stawka, 

osiąga ona wartość jeden, natomiast dla przedsiębiorstw z grupy kontrolnej – wartość zero. 
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Zmienna ta w równaniach regresji nie pojawia się wprawdzie samodzielnie, ale 

wykorzystywana jest przy ustalaniu wartości zmiennej DD (Difference in Differences), która 

jest podstawowa z perspektywy analizy przerzucalności podatku na pracę i kapitał. Zmienna 

DD liczona jest jako iloczyn zmiennej badana_grupa i zmiennej okres_po_zmianie_stawki. 

Jeżeli po podwyżce stawki podatku ciężar został przerzucony na pracę lub kapitał, 

to współczynnik przy zmiennej DD powinien być ujemny. Opisana powyżej metoda analizy 

danych panelowych jest analogiczna do tej, którą stosował Kosonen (2015) w badaniu 

przerzucalności podatku na rynku usług fryzjerskich w Finlandii.  

Badania prowadzone na podstawie bazy Amadeus w oparciu metodę różnicy w różnicach 

(DD) wymagały ustalenia grupy kontrolnej. W wypadku badań dotyczących usług fryzjerskich 

za grupę kontrolną przyjęte zostały przedsiębiorstwa, które świadczą inne usługi pracochłonne. 

Są to firmy, których działalność polega na praniu i czyszczeniu wyrobów włókienniczych 

i futrzarskich, sklasyfikowane pod numerem PKD 96.01. Wybór grupy kontrolnej w istotnej 

mierze był w tym wypadku ograniczony dostępem do danych.  

W wypadku badania przerzucalności podatku przez wydawców książek w Polsce za grupę 

kontrolną przyjęto przedsiębiorstwa wydające książki na Węgrzech. Wybór wydawców 

z Węgier można uzasadnić trzema argumentami. Po pierwsze, jest to stosunkowo duże 

państwo, o podobnej kulturze i na porównywalnym z Polską poziomie rozwoju. Po drugie, 

na Węgrzech ostatnia zmiana stawki podatku od wartości dodanej na książki nastąpiła 

1 września 2006 r. czyli długo przed okresem, którego dotyczy badanie. Po trzecie, na wybór 

Węgier wpłynęła liczba i jakość danych dostępnych dla wydawców z tego państwa.  

Uchwycenie konsekwencji zmiany stawki podatku wymagało wykorzystania danych z 

okresów poprzedzających zmianę stawki oraz okresów następujących po zmianie stawki. Ze 

względu na to, że sprawozdania finansowe sporządzane są w cyklu rocznym, dlatego 

podlegające analizie dane, niezależnie od ich źródła, dotyczyły okresów rocznych. Tworzenie 

regresji na podstawie szeregów czasowych wymagało wzięcia pod uwagę stosunkowo długiego 

okresu. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące producentów instrumentów 

muzycznych pochodzą z lat 1997-2010, natomiast dla salonów fryzjerskich z lat 2000-2013.12  

W tej części badań, która została przeprowadzona na podstawie danych z bazy Amadeus, 

brane były pod uwagę dane z dwóch lat poprzedzających zmianę stawki i dwóch lat 

następujących po zmianie stawki podatku. Dzięki strukturze danych panelowych zawężenie 

okresu analizy do czterech lat było możliwe, a nawet wskazane. Po pierwsze, wydłużanie tego 

                                                
12 Zmiana stawki na instrumenty muzyczne miała miejsce wcześniej niż zmiana stawki na usługi fryzjerskie. 
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okresu powodowałoby spadek liczby badanych przedsiębiorstw. Po drugie, analiza dotycząca 

czterech lat umożliwiała koncentrację na krótkookresowych efektach zmiany stawki.  

W wypadku analizy przerzucalności podatku na pracę zmienną objaśnianą jest logarytm 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w firmie sprzedającej 

dobra, na które zmieniła się stawka podatku. Przeciętne wynagrodzenie liczone jest jako suma 

kosztów wynagrodzeń przedsiębiorców należących do danego subsektora podzielona przez 

liczbę zatrudnionych w tym subsektorze w przeliczeniu na pełne etaty. Analogicznie zmienną 

zależną definiowali w szczególności Felix (2007), Arulampalam, Devereux i Maffini (2012), 

Liu i Altshuler (2013) oraz Benzarti i Carloni (2017). 

Podczas badania przerzucalności podatku na pracowników w oparciu o dane z bazy 

Amadeus, za zmienną zależną został przyjęty logarytm kosztów wynagrodzeń w danym 

przedsiębiorstwie. W tym wypadku nie ma możliwości ustalenia wartości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia, gdyż dla większości przedsiębiorstw informacja o liczbie 

zatrudnionych pracowników nie była dostępna.  

Do pomiaru poziomu wynagrodzenia dawców kapitału mogą być wykorzystywane różne 

mierniki. W prowadzonych badaniach wykorzystane zostały dwa: rentowność sprzedaży (ROS) 

i rentowność aktywów ogółem (ROA). 

Wskaźnik rentowności sprzedaży został ustalony jako zysk operacyjny podzielony przez 

przychody ze sprzedaży, natomiast wskaźnik rentowności aktywów to zysk operacyjny 

podzielony przez aktywa ogółem. W obu wskaźnikach w liczniku pojawia się zysk operacyjny, 

czyli zysk który, zasadniczo rzecz ujmując, pozostaje do podziału pomiędzy dawców kapitału. 

Dodatkowo w podziale tego zysku partycypuje władza publiczna, która pobiera podatek 

dochodowy. Uwzględnienie przy liczeniu wskaźników rentowności zysku operacyjnego 

zamiast zysku netto pozwala po pierwsze abstrahować od problemu struktury kapitału, a po 

drugie od wpływu podatku dochodowego na osiągane wyniki.  

Spośród wskaźników rentowności, to wskaźnik rentowności sprzedaży wiąże się w sposób 

bezpośredni z podatkiem od wartości dodanej. W mianowniku tego wskaźnika uwzględnione 

są przychody ze sprzedaży, które mają ścisły związek z podstawą opodatkowania w podatku 

od wartości dodanej. Jeżeli na dawców kapitału zostanie przerzucony ciężar podatku, to w tym 

wskaźniku powinno być to dostrzegalne w pierwszej kolejności. Jeżeli koszty danego 

przedsiębiorstwa zostałyby podzielone na stałe i zmienne, to przy założeniu ceteris paribus 

relacja między wskaźnikiem rentowności sprzedaży a przychodami ze sprzedaży zależałaby od 

stopnia dźwigni operacyjnej. W typowej sytuacji wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży 
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zysk operacyjny rośnie szybciej, dlatego co do zasady można oczekiwać, że zależność 

pomiędzy zyskiem operacyjnym a przychodami ze sprzedaży będzie dodatnia.  

Wykorzystanie w obliczeniach wskaźnika rentowności aktywów też ma swoje zalety. 

Zgodnie z tym, o czym była mowa wcześniej, zysk operacyjny to zysk do podziału pomiędzy 

dawców kapitału, natomiast wartość aktywów może być traktowana jako przybliżenie wartości 

kapitałów zaangażowanych w przedsiębiorstwie. W takim wypadku wskaźnik rentowności 

aktywów może aproksymować stopy zwrotu realizowane przez dawców kapitału.  

W wypadku, gdy badania prowadzone były na podstawie bazy Amadeus, za zmienną zależną 

opisującą wynagrodzenie dawców kapitału przyjęto rentowność aktywów ogółem.  

Wskaźniki rentowności wykorzystywane były do pomiaru poziomu wynagrodzenia kapitału 

również w innych badaniach dotyczących przerzucalności podatku na kapitał 

(m.in. Krzyżaniak i Musgrave, 1963; Desai, Foley i Hines, 2007).  

Część analizy dotycząca przerzucalności podatku na czynniki produkcji umożliwia 

odpowiedź na pytanie, czy pracownicy i dawcy kapitału ponoszą ciężar podatku od wartości 

dodanej. Przedstawione w rozprawie modele regresji pozwalają stwierdzić również, jak zmienił 

się poziom wynagrodzeń pracowników i dawców kapitału w efekcie zmiany stawki podatku.  

Struktura monografii 

Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Trzy pierwsze rozdziały 

mają charakter teoretyczny. Dwa ostatnie zawierają wyniki badań autorskich. W rozdziale 

pierwszym przedstawione zostały kryteria oceny systemu podatkowego i poszczególnych 

podatków. Następnie wprowadzono klasyfikację przedmiotową podatków, w której wyróżnia 

się podatki konsumpcyjne. Dalej  poszczególne grupy podatków, w tym podatki konsumpcyjne, 

zostały scharakteryzowane i ocenione z uwzględnieniem różnych kryteriów, w tym między 

innymi ze względu na ich wpływ na rozwój gospodarczy, możliwości realizacji funkcji 

redystrybucyjnej i stabilizacyjnej, wpływ na wymianę międzynarodową, a także ze względu na 

koszty towarzyszące poszczególnym podatkom, w tym możliwości unikania i uchylania się od 

poszczególnych grup podatków. W rozdziale pierwszym znajduje się również część dotycząca 

konsumpcji, czyli sposobów rozumienia tego terminu, ujmowania konsumpcji w rachunkach 

narodowych oraz podejmowania decyzji przez konsumentów. Wspomniane zagadnienia są 

ważne z perspektywy dalszych rozważań, gdyż pozwalają lepiej zrozumieć konsekwencje 

opodatkowania konsumpcji, ale również ułatwiają interpretację rezultatów przedstawionych w 

części empirycznej. Ponieważ konsumpcja może być opodatkowana według różnych form, 

dlatego w ostatniej części rozdziału pierwszego przedstawiono i oceniono różne formy 

opodatkowania konsumpcji.  



21 | S t r o n a  

 

W drugim rozdziale zaprezentowana została historia i koncepcja podatku od wartości 

dodanej. Przedstawione zostały różne typy tego podatku, przy czym tylko jeden z nich pozwala 

uznać podatek za konsumpcyjny. W rozdziale tym znajduje się również opis metod 

transakcyjnych i rachunkowych, według których podatek od wartości dodanej może być 

obliczany. Podkreślone zostało jego znaczenie fiskalne dla finansów publicznych w Polsce 

i w innych państwach oraz zaprezentowano jego mechanizm. Istotna część drugiego rozdziału 

dotyczy efektywności podatku od wartości dodanej. Przedstawiono tutaj dyskusję odnoszącą 

się do efektywności produkcji i efektywności wymiany, a także przeanalizowano metody 

uchylania się od tego podatku oraz wyłudzania zwrotów podatku naliczonego i sposoby 

ograniczania tych zjawisk. Odrębny podrozdział został poświęcony uzasadnieniu 

i konsekwencjom różnicowania stawek podatku od wartości dodanej.  

Rozdział trzeci w całości dotyczy zjawiska przerzucalności podatków, przy czym 

skoncentrowano się w nim na podatkach pośrednich. Przerzucalność podatków dokonuje się 

niezależnie od intencji władzy publicznej, dlatego początkowy fragment tego rozdziału dotyczy 

rynku jako miejsca, gdzie ustalane są ceny. Ważnym elementem tego rozdziału jest opis modeli 

rynku, gdyż późniejsze rozważania dotyczące przerzucalności podatków prowadzone są na 

podstawie tych modeli. Podkreślone w tym rozdziale różnice pomiędzy rynkiem dóbr a rynkiem 

czynników produkcji, a także opis zróżnicowania przestrzennego poszczególnych segmentów 

rynku, mają znaczenie przy konstruowaniu modeli regresji i interpretacji wyników 

przedstawionych w części empirycznej rozprawy. Jeszcze większe znacznie z perspektywy 

realizacji celu pracy mają fragmenty pierwszego podrozdziału dotyczące czynników 

wpływających na kształtowanie się cen na rynku oraz problematyki czasu w rozważaniach na 

temat rynku. W dalszej części rozdziału trzeciego przedstawiona została istota przerzucalności 

podatku i początki teorii incydencji. Następnie dokonano przeglądu literatury dotyczącej badań 

nad przerzucalnością podatków pośrednich z podziałem na badania teoretyczne (oparte na 

modelach równowagi cząstkowej i modelach równowagi ogólnej) i badania empiryczne. 

Umożliwił on identyfikację czynników, które według dotychczasowych badań wpływają na 

kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich.  

Rozdział czwarty zawiera wyniki autorskich badań nad przerzucalnością podatku od 

towarów i usług na konsumentów. Przedstawiono w nim modele ekonometryczne, 

na podstawie których określony został zakres przerzucalności podatku na konsumentów. 

Wyniki tych analiz zostały podzielone na trzy części. W pierwszej części porównano zakres 

przerzucalności podatku dla różnych przypadków wzrostu i spadku stawek. W drugiej części 

przeanalizowano zakres przerzucalności podatku dla stosunkowo homogenicznych grup 
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towarów, które różnią się między sobą poziomem cen. W ostatnim podrozdziale znajdują się 

wyniki obserwacji wpływu sezonowości na rynku dóbr na moment przerzucenia podatku. 

Rozdział piąty dotyczy przerzucalności podatku od towarów i usług na pracowników i 

dawców kapitału. Zawarte w nim wyniki autorskich badań zostały podzielone na trzy części. 

W pierwszej części wyeksponowano stabilizacyjne znaczenie eksportu dla poziomu 

wynagrodzeń czynników produkcji zaangażowanych do produkcji instrumentów muzycznych. 

W drugiej pracownicy i dawcy kapitału zostali przedstawieni jako beneficjenci obniżki stawki 

podatku na usługi fryzjerskie. Na końcu podkreślony został wpływ struktury asortymentowej 

na przerzucalność podatku na pracę i kapitał zaangażowane w oficynach wydających książki.  

Po rozdziale piątym znajduje się zakończenie, które obok podsumowania przedstawionych 

w rozprawie studiów, zawiera również wnioski wynikające z nich dla konstruktora systemu 

podatkowego. W zakończeniu zarysowane zostały także możliwe kierunki dalszych badań. 

Rezultaty 

Ustalenie przydatności podatku od wartości dodanej do realizacji funkcji fiskalnych 

i pozafiskalnych było możliwe dzięki rozpoznaniu cech tego podatku. Ustalenie tych cech było 

łatwiejsze dzięki przeprowadzonej klasyfikacji i porównaniu podatku z innymi. 

Podatek od wartości dodanej może być uznany za transakcyjny podatek konsumpcyjny. 

W wielu państwach, w tym również w Polsce, podatki te stanowią podstawowe i stabilne źródło 

dochodów władzy publicznej. Systematyczność wpływów i krótkie okresy rozliczeniowe 

sprawiają, że nadają się one idealnie do realizacji funkcji fiskalnej. Ci, którzy ponoszą ciężar 

tych podatków, nie zawsze mają tego świadomość, co ogranicza ich skłonność do unikania i 

uchylania się od tych podatków, wpływając na wydajność poboru tych danin. Wysokie wpływy 

z tych podatków i stosunkowo niewielka liczba podatników (na przykład w porównaniu z 

podatkami od dochodów osobistych) powodują, że zarówno koszty administracyjne, jak 

i koszty dostosowania są relatywnie niskie.  

Przyjęcie za przedmiot opodatkowania konsumpcji oznacza, że promowane są oszczędności 

i akumulacja kapitału, a to może mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Wzrostowi 

gospodarczemu sprzyja brak ujęcia inwestycji w podstawie opodatkowania. Zaletą podatków 

konsumpcyjnych jest to, że w porównaniu z podatkami dochodowymi w mniejszym stopniu 

ograniczają skłonność do podejmowania ryzyka. Transakcyjne podatki konsumpcyjne, 

zasadniczo rzecz ujmując, nie obciążają eksportowanych dóbr, co również można ocenić 

pozytywnie w kontekście wzrostu gospodarczego. Podatki te mogą być także wykorzystywane 

do ograniczania tzw. negatywnych efektów zewnętrznych, przy czym do realizacji takich celów 

bardziej odpowiednie niż podatki powszechne są podatki selektywne. Wymienione powyżej 
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zalety podatków konsumpcyjnych wskazują na to, że mogą być one wykorzystywane do 

realizacji funkcji alokacyjnej.  

Ocena poszczególnych podatków powinna być dokonywana przez pryzmat całego systemu 

podatkowego. Nie należy przypisywać danemu podatkowi funkcji, które mogą być znacznie 

lepiej realizowane przez inne instrumenty fiskalne. Transakcyjne podatki konsumpcyjne, 

w przeciwieństwie na przykład do podatków dochodowych, czy transferów, nie nadają się do 

pełnienia funkcji redystrybucyjnej. Podatki te nie są również dobrymi automatycznymi 

stabilizatorami koniunktury, dlatego w ograniczonym stopniu pozwalają realizować funkcję 

stabilizacyjną. Obarczanie ich tymi dwoma funkcjami oznaczałoby pogorszenie efektywności 

całego systemu.  

Podatek od wartości dodanej w zależności od szczegółów jego konstrukcji może być 

zaklasyfikowany jako podatek produkcyjny, dochodowy lub konsumpcyjny. 

Przyporządkowanie podatku do jednej z tych trzech grup zależy od ujęcia w podstawie 

opodatkowania amortyzacji, zmiany stanu zapasów i inwestycji. W państwach, w których 

obowiązuje ten podatek, w tym również w Polsce, podstawa opodatkowania jest kształtowana 

generalnie tak, że podatek ten można uznać za konsumpcyjny.  

Podatek od wartości dodanej ustalany według metody fakturowej na tle innych form 

opodatkowania konsumpcji, takich jak podatek kaskadowy, podatek od sprzedaży czy 

bezpośrednie podatki transakcyjne, ma wiele zalet. Przyjmuje się, że konstrukcja podatku od 

wartości dodanej zapewnia efektywność produkcji. Po pierwsze, podatek ten co do zasady nie 

wpływa na decyzje co wytwarzać i jak wytwarzać. Po drugie, nawet w porównaniu z podatkiem 

od sprzedaży lepiej zapewnia on brak opodatkowania dóbr inwestycyjnych. Po trzecie, 

umożliwia najpełniejsze stosowanie reguły państwa przeznaczenia. Wprawdzie dla podatku od 

wartości dodanej, ze względu na rozbicie przedmiotu opodatkowania na kolejne fazy obrotu, 

można spodziewać się wyższych kosztów administracyjnych i kosztów dostosowania, ale z 

drugiej strony rozbicie to może powodować niższą skłonność do unikania i uchylania się od 

opodatkowania. Konstrukcja tego podatku zachęca też do tego, by podatnicy kontrolowali się 

nawzajem. Największą wadą podatku od wartości dodanej jest możliwość wyłudzania zwrotów 

nienależnego podatku naliczonego przez zorganizowane grupy przestępcze na przykład w 

formie przestępstw karuzelowych czy poprzez wystawianie tzw. pustych faktur.  

Podatek od wartości dodanej funkcjonuje najlepiej i może być uznany za efektywny, gdy 

jest powszechny podmiotowo i przedmiotowo, gdy liczba wyjątków od podstawowych reguł 

jest minimalna. Dotyczy to w szczególności mechanizmu odwrotnego obciążenia, czy 

stosowania stawek obniżonych. Z literatury wynika wniosek, że wykorzystywanie więcej niż 
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jednej stawki oznacza podwojenie kosztów dostosowania. Wyeliminowanie obniżonych stawek 

podatku w całej Unii Europejskiej ułatwiłoby wprowadzenie zasad rozliczeń podatku, które 

zmniejszyłyby znacząco atrakcyjność jego wyłudzania w transakcjach dokonywanych przez 

podmioty z różnych państw członkowskich. Brak stawek zredukowanych umożliwiłby 

stosowanie w transakcjach pomiędzy podatnikami z dwóch różnych państw członkowskich 

najniższej stawki podstawowej obowiązującej w Unii Europejskiej, co ograniczyłoby korzyści 

przestępców z wyłudzeń tego podatku i w konsekwencji straty wszystkich państw. Dodatkową 

zaletą stosowania jednolitej stawki byłoby zmniejszenie liczby podmiotów wykazujących 

nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, co umożliwiłoby administracji skarbowej 

koncentrację na tych, którzy wyłudzają ten podatek. 

Podatek od wartości dodanej jest wydajny i efektywny, nie nadaje się on jednak do realizacji 

funkcji redystrybucyjnej ani stabilizacyjnej. Przypisywanie wszystkich funkcji każdemu 

instrumentowi nie ma sensu. Tak długo jak podatek od wartości dodanej jest jednym z wielu 

elementów systemu podatkowego, powinien być wykorzystywany do tego, do czego nadaje się 

najlepiej. Do pełnienia funkcji redystrybucyjnej i stabilizacyjnej powinny służyć bardziej 

odpowiednie instrumenty fiskalne.  

Na ocenę podatku od wartości dodanej wpływa jego przerzucalność. Analiza 

przerzucalności podatku ma bardzo długą historię i jest ważnym zagadnieniem w ramach 

finansów publicznych. Do badania tego zjawiska wykorzystywane są różne metody: analiza 

równowagi cząstkowej, analiza równowagi ogólnej, ale również zyskujące na popularności 

w ostatnim czasie badania empiryczne.  

Z przedstawionych w rozprawie rezultatów badań empirycznych wynika, że w Polsce ciężar 

podatku od wartości dodanej nie jest w całości ponoszony przez konsumentów. Zakres podatku 

przerzuconego na konsumentów, zasadniczo rzecz ujmując, występuje w przedziale od 0 do 

77%. Jedynie na podstawie jednego przedstawionego w rozprawie modelu dla podręcznika do 

przyrody można wyciągnąć wniosek, że najbardziej prawdopodobna jest nadprzerzucalność. 

Udział konsumentów w całości ciężaru podatku nie jest jednolity nawet w ramach relatywnie 

homogenicznych grup towarów i usług.  

Na zakres przerzucalności podatków pośrednich na konsumentów ma wpływ nie tylko 

elastyczność cenowa popytu, czy model rynku, ale również szereg innych czynników. 

Na podstawie studiów literaturowych ustalono, że zakres przerzucalności podatków pośrednich 

zależy w szczególności od charakteru podatku (ad valorem lub specyficzny), charakteru dóbr 

(trwałego i nietrwałego użytku), rodzaju dóbr, siły konkurencji w sektorze, otwartości 

gospodarki, czy etapu obrotu, ale także od tego, czy ceny są transparentne, czy zachodzi mała 
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czy duża zmiana stawki podatku, czy zmianie podlega stawka podstawowa, obniżona, czy ma 

miejsce reklasyfikacja – przesunięcie towarów i usług do kategorii objętej inną stawką.  

Z opisanych w rozprawie autorskich badań empirycznych wynika, że udział konsumentów 

w całości ciężaru podatkowego zależy również od kierunku zmiany stawki (podwyżka, 

obniżka) i poziomu ceny dóbr. Wpływ wspomnianych czynników został wyjaśniony głównie 

na podstawie dorobku ekonomii behawioralnej, w tym teorii perspektywy (Kahneman i 

Tversky, 1979).  

Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy postrzegają podwyżkę stawek jako zmianę, która 

pogarsza ich sytuację, natomiast obniżkę jako zmianę, która poprawia ich sytuację. W obszarze 

strat obie strony reagują silniej niż w obszarze zysków. Ponieważ negatywne reakcje 

konsumentów na wzrost cen są silniejsze niż pozytywne reakcje na spadek cen, dlatego 

obniżanie cen w reakcji na spadek stawki ma mniejsze uzasadnienie niż podnoszenie cen 

w reakcji na wzrost stawki. Dla sprzedawców podwyżka cen w reakcji na zwyżkę stawki może 

być jedynym sposobem na uniknięcie strat. Narażeni na stratę sprzedawcy są gotowi 

ryzykować, nawet jeśli mają wątpliwości, czy ich klienci zaakceptują wyższe ceny.  

Odmienna reakcja sprzedawców na wzrost i spadek stawki podatku może być również 

konsekwencją postrzegania ryzyka związanego z decyzją o wzroście lub spadku ceny. 

W wypadku wzrostu stawki podatku sprzedawcy nie mogą mieć pewności, że klienci 

zaakceptują wyższe ceny. W wypadku spadku stawki podatku sprzedawcy wiedzą, że ich 

klienci akceptowali ceny, które obowiązywały, zanim została obniżona stawka podatku 

i dlatego ich motywacja, by obniżać ceny, jest ograniczona. Dla zachowań konsumentów 

charakterystyczny jest tzw. efekt przeniesienia, który oznacza, że zakupy w okresie t w istotnym 

zakresie determinują zakupy w okresie t+1. Świadomość sprzedawców dotycząca tej 

prawidłowości również ogranicza skłonność do obniżek cen. 

Zaobserwowana asymetria jest ważna z perspektywy prowadzonej przez władzę publiczną 

polityki podatkowej. Na jej podstawie można wyciągnąć wniosek, że nałożenie podatku na 

określony towar lub usługę według obniżonej stawki oznacza co innego niż zmiana stawki z 

podstawowej na zredukowaną. Możliwości doprowadzenia przez władzę publiczną do spadku 

cen i poprawy dostępności określonych dóbr za pomocą obniżek stawek podatku od wartości 

dodanej są ograniczone. Jeżeli obniżanie stawek nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to 

rozsądnie byłoby nie podejmować takich działań, a zaoszczędzone w budżecie środki 

wykorzystać w bardziej efektywny sposób.  

Na podstawie autorskich badań nad przerzucalnością podatku na konsumentów możliwy jest 

wniosek, że zakres przerzucalności podatku zależy od poziomu ceny towarów i usług. Różnice 
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w zakresie przerzucalności podatku na konsumentów wynikające z poziomu ceny można 

wyjaśnić tym, że w większości sytuacji podejmujemy decyzje szybko, bez wysiłku i głębokiej 

refleksji, powielając schematy zachowań z poprzednich okresów. Myślenie wolne – analityczne 

– uruchamiamy wyjątkowo, tylko wówczas gdy problem jest szczególnej wagi (Kahneman, 

2012). Im wyższa jest cena kupowanego dobra, tym konsument ma większą skłonność do 

przemyślanych decyzji.  

Pamięć ludzka zawiera ograniczoną ilość informacji o cenach, dlatego ich porównywanie 

jest trudne. Konsumenci, kupując towary i usługi, zazwyczaj replikują wybory z poprzednich 

okresów. W przypadku konsumentów, którzy w danym sklepie kupują towary określonych 

marek, zmiana ich nawyków jest tym trudniejsza, im tańsze są te towary. W odniesieniu do 

towarów, których cena jednostkowa jest niska, a ich znaczenie w budżecie konsumenta 

niewielkie, szczególnie ważną rolę odgrywa efekt przeniesienia.  

Niezależnie od przedstawionych powyżej wyjaśnień, zaobserwowaną zależność można 

również tłumaczyć kosztami, ponoszonymi zarówno przez kupujących jak i sprzedawców. 

Nabywcy porównujący ceny w różnych miejscach, ponoszą koszty. Wynikają one z tego, że 

komparacja jest czasochłonna i niekiedy wymaga poświęcenia czasu na odwiedzenie kilku 

sklepów. Porównywanie cen jest łatwiejsze dzięki Internetowi, ale nawet sprawdzanie cen w 

Internecie zabiera czas, który jest cenny. Rezygnacja z kontrolowania cen tanich towarów lub 

usług może być opłacalna.  

Koszty ponoszone przez sprzedawcę w związku ze zmianami cen również mogą być 

uzasadnieniem zaobserwowanej zależności. W Europie informacje o cenach podawane są 

konsumentom łącznie z podatkiem od wartości dodanej. Podwyżka stawki podatku powodująca 

wzrost cen generuje koszty. Koszty te są ponoszone nie tylko dlatego, że ceny na półkach muszą 

zostać zmodyfikowane, ale również dlatego, że niezbędna jest zmiana katalogów, ulotek, menu 

itp. Dla sprzedawców, którzy oferują szeroki asortyment, częste aktualizacje cen tanich 

towarów, dla których skala obrotów jest niewielka, generowałyby koszty dostosowywania cen 

niewspółmiernie wysokie w porównaniu z korzyściami wynikającymi ze zmian.  

Wniosek, że zakres przerzucalności podatku dla droższych towarów i usług jest mniejszy 

niż dla tańszych towarów i usług może przynajmniej częściowo podważać zasadność 

wykorzystywania podatku od wartości dodanej do celów redystrybucyjnych. Popyt na drogie 

dobra, które ze względów redystrybucyjnych mogłyby być opodatkowane wyżej, jest 

stosunkowo elastyczny. Cechy takich towarów i usług sprawiają, że przerzucenie podatku od 

wartości dodanej na ich nabywców jest trudne.  
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Przeprowadzona analiza dotyczyła nie tylko zakresu przerzucalności podatku na 

konsumentów, ale również momentu, kiedy do tego dochodzi. Z badań wynika, że w wypadku 

dóbr, na które popyt ma charakter sezonowy, okres przerzucalności podatku pokrywa się z 

czasem zwiększonego zapotrzebowania na te dobra.  

W rozprawie pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że ciężar podatku od wartości dodanej 

ponoszą częściowo pracownicy i dawcy kapitału. Przy podwyżce stawki podatku skutki jego 

przerzucalności na pracę i kapitał zaangażowane w danym subsektorze gospodarki mogą być 

łagodzone ze względu na zastosowanie stawki 0% w eksporcie. Dzięki konstrukcji podatku od 

wartości dodanej, sprzedającym towary za granicę łatwiej jest przejść przez okresy załamania 

popytu krajowego wynikającego z podwyżki stawki podatku, gdy warunki sprzedaży za granicą 

się nie zmieniają. Ten ostatni wniosek wynika z analizy poziomu wynagrodzeń czynników 

produkcji u producentów instrumentów muzycznych.  

Zakres przerzucalności podatku na pracowników i dawców kapitału zależy od struktury 

asortymentowej sprzedaży. Wniosek ten wynika w szczególności z analizy sytuacji wydawców 

książek. Rozkład ciężaru dla wydawców podręczników i wydawców niepodręczników 

przebiega inaczej. W wypadku niepodręczników, po podwyżce stawki podatku z 0 na 5% 

można jednoznacznie stwierdzić, że ciężar spadł na dawców kapitału obniżając ich rentowność 

o 3,4 - 4,4 p.p. Nie można również wykluczyć, że część ciężaru ponieśli także pracownicy. 

W wypadku wydawców podręczników nie ma podstaw, by twierdzić, że podatek obciążył 

dawców kapitału lub pracowników. Wniosek ten jest spójny z analizą przerzucalności podatku 

na konsumentów, z której wynika, że podatek w znaczącym stopniu obciążył nabywców 

podręczników, ale nie został przerzucony na czytelników pozostałych książek.  

Przeprowadzone badania pokazują, że nawet jeżeli określona grupa towarów lub usług jest 

zdefiniowana stosunkowo wąsko, to i tak zakres przerzucalności podatku na konsumentów nie 

musi być jednolity dla poszczególnych dóbr. Wyniki badań odnoszące się do wydawców 

książek pokazują dodatkowo, że różnice dotyczą również przerzucalności podatku na czynniki 

produkcji. Książki traktowane są jako tzw. dobra merytoryczne, czyli dobra, których 

konsumpcja wywołuje pozytywne efekty zewnętrzne. Obniżone stawki podatku na książki mają 

na celu wsparcie czytelnictwa. Przeprowadzona analiza pokazuje jednak, że wysokość stawki 

ma niewielki wpływ na ceny książek, których zakupy nie wynikają z zewnętrznego przymusu 

(podręczniki). Z badania można jednak wyciągnąć wniosek, że obniżone stawki podatku 

na książki stanowią wsparcie dla wydawców. Dzięki nim łatwiej utrzymać się na rynku 

oficynom niszowym, a to powoduje, że oferta wydawnicza może być szersza. 
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Obserwacje poczynione na podstawie analizy przerzucalności podatku na rynku książek 

mogą stanowić cenną wskazówkę przy kształtowaniu systemu podatkowego. Władza 

publiczna, różnicując stawki podatku od wartości dodanej, dąży do realizacji określonych 

celów. Gdyby stopień realizacji tych celów dla poszczególnych dóbr oraz czynników produkcji 

miał być podobny, wówczas istniałaby konieczność indywidualizowania stawek nawet w 

ramach wąsko zdefiniowanej grupy towarów lub usług. To z kolei miałoby sens tylko wówczas, 

gdy władza publiczna dysponowałaby pełną informacją i potrafiła doskonale przewidzieć 

konsekwencje zmiany stawek zarówno na rynku dóbr, jak i czynników produkcji. Spełnienie 

tych warunków doprowadziłoby do znaczącego zróżnicowania stawek, co z kolei skutkowałoby 

wieloma absurdami przy klasyfikacji poszczególnych towarów i usług oraz wzrostem kosztów 

administracyjnych i kosztów dostosowania, eliminując korzyści wynikające z tego 

różnicowania. Ograniczone możliwości osiągania celów za pomocą obniżonych stawek 

skłaniają do postawienia pytania o potencjał innych narzędzi. W niektórych sytuacjach zamiast 

stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług skuteczniejsze mogą być transfery 

lub odpowiednia konstrukcja podatku dochodowego.  

Z przeprowadzonych badań nad przerzucalnością podatku na rynku usług pracochłonnych 

wynika, że możliwości wpływania za pomocą podatku od wartości dodanej na ceny 

i zatrudnienie w sektorze są ograniczone. Obniżka stawki podatku na usługi fryzjerskie nie 

doprowadziła ani do spadku ich cen ani do wzrostu liczby osób zatrudnionych w subsektorze. 

Z badań wynika, że beneficjentami obniżenia stawki podatku byli dawcy kapitału (łącznie z 

władzą publiczną), którzy przechwycili od 43% do 62% wszystkich korzyści. Pozostałą część 

można przypisać pracownikom. Z modeli wynika, że w zależności od źródła danych i przyjętej 

metody spadek stawki podatku spowodował wzrost rentowności kapitału o 17,7-33,4 p.p oraz 

wzrost wynagrodzeń o 17%-29%. 

Próba realizacji funkcji pozafiskalnych za pomocą podatku od wartości dodanej w tym 

wypadku okazała się nieskuteczna. Rynek zareagował inaczej niż spodziewała się władza 

publiczna. Mimo spadku dochodów budżetowych cel w postaci wzrostu zatrudnienia nie został 

osiągnięty, co z kolei pozwala wyciągnąć wniosek o spadku dobrobytu. Teoria neoklasyczna 

podkreśla znaczenie efektywności w konstruowaniu systemów podatkowych. Należy w 

związku z tym zauważyć, że obniżka stawki, nie powodująca spadku cen dla konsumentów, nie 

będzie skutkowała również ograniczeniem dodatkowych strat w dobrobycie (excess burden), a 

tym samym nie spowoduje wzrostu efektywności systemu podatkowego.  

Przeprowadzone studia nad przerzucalnością podatku od wartości dodanej pozwoliły 

zweryfikować zalety i wady tego podatku i określić wnioski dla konstruktora systemu 
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podatkowego. Podatek od towarów i usług jest podatkiem konsumpcyjnym, w tym sensie, że 

jego przedmiot nawiązuje do konsumpcji. Im wyższa jest wartość konsumpcji, tym wyższe 

powinny być dochody z tego podatku. Podatek od wartości dodanej nie jest jednak podatkiem 

konsumpcyjnym w tym sensie, że nie obciąża on wyłącznie konsumentów. Część ciężaru tego 

podatku ponoszona jest przez pracowników i dawców kapitału.  

Zjawisko przerzucalności podatku nie wpływa bezpośrednio na realizację funkcji fiskalnej 

przez podatek od wartości dodanej. Z perspektywy realizacji tej funkcji ważna jest wartość 

podatku związana z daną transakcją, a nie to, kto ponosi ciężar podatku. W tym kontekście na 

przykład wzrost znaczenia podatku od wartości dodanej w strukturze systemu podatkowego nie 

musi być traktowany jako rezygnacja z obciążeń pracy i kapitału. Podatek od wartości dodanej 

wpływa na poziom wynagrodzeń czynników produkcji i jako podatek implikowany (implicit 

tax) jest łatwiejszy do zaakceptowania dla pracowników i dawców kapitału niż podatki 

bezpośrednie. 

Fakt, że podatek od wartości dodanej obciąża pracę i kapitał na pośrednich etapach obrotu 

wpływa na ocenę jego efektywności. Według Diamonda i Mirrleesa warunkiem efektywności 

produkcji jest brak opodatkowania na pośrednich etapach obrotu. Z przeprowadzonych analiz 

przerzucalności podatku na rynku instrumentów muzycznych i na rynku książek wynika, że 

warunek ten nie jest spełniony.  

Podatek od wartości dodanej nie jest podatkiem idealnym. Analiza jego przerzucalności 

podważa możliwość zapewnienia jego pełnej efektywności, nie kwestionuje jednak faktu, że 

jest on wydajnym źródłem dochodów władzy publicznej i nadaje się do realizacji funkcji 

fiskalnej.  

Przedstawione w rozprawie wyniki badań nad przerzucalnością podatku od towarów i usług, 

z których wynika, że dla droższych dóbr ciężar ponoszony przez konsumentów jest mniejszy, 

pozwalają wyciągnąć wniosek, iż możliwości wykorzystania tego podatku do realizacji funkcji 

redystrybucyjnej są ograniczone. Za ważną wadę podatków konsumpcyjnych uznaje się to, że 

są one regresywne. Stosowane do pomiaru stopnia redystrybucji dochodów miary (takie jak 

współczynnik Giniego, czy krzywa Lorenza) zakładają, że ciężar podatków konsumpcyjnych 

ponoszony jest wyłącznie przez konsumentów. Gdyby do tych obliczeń przyjąć faktyczne 

udziały konsumentów w ciężarze podatkowym, można by przypuszczać, że podatek od 

wartości dodanej okazałby się jeszcze bardziej regresywny.  

Realizacja funkcji pozafiskalnych przez podatek od wartości dodanej może się okazać 

trudna, a czasami kompletnie nieskuteczna. Najlepszym przykładem takich działań było 

obniżenie stawki podatku na usługi pracochłonne, w oczekiwaniu na spadek cen i wzrost 
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zatrudnienia. Kształtowanie się cen na rynku usług fryzjerskich wyraźnie pokazuje, że intencje 

władzy publicznej mogą być ignorowane przez rynek.  

Tworząc system podatkowy należy przywiązywać wagę nie tylko do struktury tego systemu, 

ale również do dynamiki zmian, która także ma wpływ na reakcje sprzedawców i nabywców. 

Na podstawie zaobserwowanej asymetrii w reakcji na wzrost i spadek stawek można 

w szczególności wyciągnąć wniosek, że wprowadzanie tymczasowych podwyżek stawek 

podatku nie powinno nastąpić, gdyż w momencie obniżki stawki nie ma możliwości 

odwrócenia konsekwencji wcześniejszych podwyżek.  

Różnicowanie stawek ma w wielu wypadkach wyłącznie polityczne, a nie ekonomiczne 

uzasadnienie. Obniżenie stawki podatku można by uznać za umotywowane ekonomicznie, 

gdyby istniały przekonujące argumenty za tym, że wraz ze spadkiem stawki spadnie również 

cena. Przedstawione badania pokazują, że taka zależność nie jest oczywista.  

Autorski wkład w dyscyplinę finanse 

Istnieje w Polsce wiele książek i artykułów dotyczących podatku od towarów i usług. 

Większość z nich koncentruje się jednak na analizie prawnej konstrukcji podatku lub na ocenie 

jego znaczenia fiskalnego. Opracowania dotyczące podatku od wartości dodanej 

uwzględniające inne ekonomiczne aspekty tej daniny nie są w Polsce zbyt liczne. 

Przedstawiona do oceny dysertacja naukowa zawiera wiele wątków, które ułatwiają 

zrozumienie istoty podatku od wartości dodanej i jego ocenę. Po tym względem książka ta może 

być uznana za oryginalną.  

Na wartość tej książki wpływa między innymi ta jej część, która dotyczy przerzucalności 

podatków. Istnieją wprawdzie w literaturze polskiej opracowania, które opisują to zjawisko, ale 

nie ma opracowań, które byłyby równie kompleksowe i aktualne jak prezentowana dysertacja.  

Za szczególnie oryginalną część książki można uznać tę, w której prezentowane są wyniki 

badań nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w Polsce. Dotychczas w naszym kraju 

badania empiryczne dotyczące przerzucalności podatków pośrednich nie były realizowane. 

Przeprowadzone na podstawie danych dotyczących polskiego rynku analizy zwiększają wiedzę 

o przerzucalności podatku od wartości dodanej przede wszystkim w wymiarze krajowym. 

Doniesienia naukowców z różnych państw, w tym również z Polski, pomagają jednak 

dodatkowo stworzyć spójny obraz zjawiska w znaczeniu uniwersalnym. Za wyjątkowo 

nowatorską można uznać tę część badań, która dotyczy przerzucalności podatku od wartości 

dodanej na czynniki produkcji, gdyż liczba publikacji na świecie na ten temat jest niewielka.  

W monografii podkreślany jest wpływ czynników behawioralnych na przerzucalność 

podatku od wartości dodanej. Z badań wynika, że na zakres przerzucalności podatku na 
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konsumentów wpływ ma kierunek zmiany stawki podatku (wzrost, spadek) oraz poziom ceny.  

Inny interesujący wniosek wiąże się z momentem przerzucenia podatku. W wypadku towarów, 

na które popyt zmienia się wraz z porami roku, moment przerzucenia podatku przypada na 

początek nowego sezonu. Asymetria reakcji na wzrosty i spadki stawki podatku została 

dostrzeżona również w innych badaniach, natomiast studia nad wpływem poziomu ceny 

i sezonowości na zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich można uznać za 

całkowicie oryginalne. Łączenie wątków ekonomii neoklasycznej i ekonomii behawioralnej 

w finansach publicznych nie jest powszechne. Można mieć nadzieję, że przeprowadzone 

badania będą inspirujące dla innych, którzy chcieliby te wątki ze sobą wiązać. Nie można 

również wykluczyć, że wyniki zrealizowanych badań zachęcą innych naukowców do analizy 

przerzucalności pozostałych podatków obowiązujących w Polsce, w tym podatków 

dochodowych, czy majątkowych.  

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Artykuły i rozdziały w monografiach 

Opodatkowanie dochodu 

Począwszy od studiów magisterskich moje dokonania naukowo-badawcze są związane 

głównie z podatkami oraz reakcjami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na 

opodatkowanie. Istotny wpływ na moje zainteresowania i osiągnięte przeze mnie wyniki miał 

mój Mistrz - †Profesor Jan Sobiech oraz współpracownicy z Katedry Finansów Przedsiębiorstw 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To właśnie dzięki środowisku, w którym miałem 

i mam zaszczyt pracować, możliwy był mój rozwój. Opis moich pozostałych osiągnięć 

naukowo-badawczych pokazuje, jaką drogę przebyłem od obrony doktoratu do napisania 

książki habilitacyjnej.  

Po obronie doktoratu moim pierwszym osiągnięciem było opublikowanie książki 

zawierającej wyniki badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej. Tytuł tej książki to 

„Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania”. W książce 

zaprezentowana została jedna z metod typowania podatników do kontroli, która oparta jest 

o procedurę statystyczną nazywaną analizą dyskryminacyjną. Ze względu na przekonanie 

o aplikacyjnym charakterze wniosków zawartych w książce, które mogłyby przyczynić się 

do wzrostu efektywności funkcjonowania administracji skarbowej, wynikami swoich badań 

starałem się zainteresować Ministerstwo Finansów, Izbę Skarbową w Poznaniu i Urząd 

Kontroli Skarbowej w Poznaniu.  
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Moje późniejsze osiągnięcia nie dotyczyły już zjawiska uchylania się od podatków 

dochodowych. Zmiana zainteresowań wynikała przede wszystkim z obserwacji, że badania nad 

podatkami dochodowymi prowadzi w Polsce wielu naukowców. Poszukiwania ważnego 

i oryginalnego obszaru badawczego rozpocząłem od obserwacji, że liczba ekonomistów 

zajmujących się podatkiem od wartości dodanej była stosunkowo niewielka. Postrzegałem to z 

jednej strony jako efekt przyjmowanego często założenia, że podatek od wartości dodanej jest 

neutralny, a z drugiej strony faktu, że zrozumienie funkcjonowania tego podatku, moim 

zdaniem, jest trudniejsze niż podatków dochodowych. Na zmianę przedmiotu moich badań 

wpłynęła również chęć samorozwoju. Chciałem także uniknąć ewentualnych zarzutów, że mój 

dorobek po obronie doktoratu jest wyłącznie rozwinięciem i kontynuacją wcześniejszych 

zainteresowań badawczych.  

Ostatnim moim osiągnięciem dotyczącym opodatkowania dochodów był rozdział w 

monografii - księdze pamiątkowej Profesor Alicji Pomorskiej - zatytułowanej „Nauka finansów 

publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju.” Redaktorzy tego 

opracowania zwrócili się z prośbą opracowania przygotowanych tematów do przedstawicieli 

środowiska finansowców. Celem tego opracowania miała być analiza i ocena dotychczasowego 

dorobku naukowego osób zajmujących się w Polsce finansami publicznymi i prawem 

finansowym. Mnie przypadł zaszczyt napisania rozdziału „Problemy odrębnego 

opodatkowania przedsiębiorców (działalności gospodarczej)”.  

 
Bernal, A., 2008, Problemy odrębnego opodatkowania przedsiębiorców (działalności gospodarczej), w: 

Głuchowski, J., Kosikowski, C., Szołno-Koguc, J. (red.) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce: 
dorobek i kierunki rozwoju: księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii 

Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin, s. 332-341. 

 

W rozdziale tym, powołując się wyłącznie na polską literaturę, zwracałem uwagę na kilka 

problemów, które są istotne z perspektywy tworzenia zasad opodatkowania przedsiębiorców. 

Problemy te przyporządkowałem do czterech obszarów zatytułowanych kolejno: równość 

przedsiębiorców; sfera osobista a sfera przedsiębiorstwa; wewnętrzne podwójne 

opodatkowanie oraz zasięg terytorialny regulacji podatkowych i problemy administracyjne. 

W rozdziale tym podkreślałem, że przy rozwiązywaniu problemu odrębnego opodatkowania 

przedsiębiorców potrzebna jest określona wizja funkcji, które przypisuje się podatkom i zasad, 

na których nakładanie, wymierzanie i pobór podatków są oparte. Współcześnie – w dobie 

gospodarki globalnej – nie wystarczy dokonać takiej analizy wyłącznie w odniesieniu do 

Polski, należy brać pod uwagę również istnienie innych państw. 
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Problem neutralności decyzyjnej podatku od wartości dodanej 

Moje kolejne osiągnięcia naukowe dotyczyły już prawie wyłącznie podatku od wartości 

dodanej. Na początku nie zajmowałem się jednak jego przerzucalnością. W tym okresie, 

próbując zrozumieć ten podatek, analizowałem sytuacje, w których nie jest on neutralny i ma 

wpływ na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje.  

Efektem tych prac jest w szczególności artykuł: 
 

Bernal, A., 2009, Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług, w: Lubińska, T., Szewczuk, 
A. (red.) Finanse: teoria i praktyka. Finanse Publiczne I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-14.  
 

Głównym celem tego artykułu była ocena konsekwencji stosowania szczególnych 

rozwiązań w podatku od towarów i usług odnoszących się do działalności rolniczej. Władza 

publiczna w Polsce starając się wspierać rolników, nakłada niższą stawkę podatku na 

podstawowe produkty spożywcze i ustanawia specjalną konstrukcję dla rolników. 

Wprowadzenie możliwości zryczałtowanego rozliczania się z podatku miało na celu 

złagodzenie obciążeń podatkowych rolników. W rzeczywistości, jak pokazuje przeprowadzona 

w artykule analiza, przyjęte rozwiązania mogą być dla rolników niekorzystne. Negatywne 

konsekwencje mogą polegać na ograniczaniu skłonności do inwestowania, dyskryminacji 

początkujących i drobnych rolników, dyskryminacji eksporterów i wewnątrzwspólnotowych 

dostawców towarów, wzroście ryzyka biznesowego i wzroście skali zjawiska uchylania się od 

opodatkowania. 

 

Bernal, A., 2011, Struktura czynników produkcji w działalności podmiotów zwolnionych z podatku od wartości 
dodanej, w: Wrzosek, S. (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Prace 

naukowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław, s. 537-545. 

 

Innym artykułem dotyczącym braku neutralności podatku od wartości dodanej jest ten 

opisujący strukturę czynników produkcji w działalności podmiotów zwolnionych z podatku od 

wartości dodanej. W artykule tym przedstawiam argumenty na poparcie tezy, że podmioty 

zwolnione (prowadzące działalność zwolnioną) z podatku od wartości dodanej, ze względu na 

to zwolnienie, będą wykazywały preferencje w zakresie zastępowania kapitału pracą. Dotyczy 

to zarówno przedsiębiorców występujących na pośrednich etapach obrotu, jak i 

przedsiębiorców na ostatnim etapie obrotu. 

 

Bernal, A., 2012, Negatywne konsekwencje wyboru przez małych podatników metody kasowej rozliczania podatku 
od towarów i usług, w: Famulska, T., Walasik, A. (red.) Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. 

Finanse publiczne, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 291-302. 

 

Kolejnym artykułem dotyczącym braku neutralności podatku jest ten, w którym analizowane 

i oceniane są konsekwencje opodatkowania małych podatników podatkiem od wartości dodanej 
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według metody kasowej. Uzasadnieniem szczególnego traktowania małych podatników jest 

między innymi fakt, że koszty dostosowania podatników w części mają charakter kosztów 

stałych i dlatego dla małych przedsiębiorców mogą być szczególnie dotkliwe. Z tego powodu 

dla małych podatników przewiduje się szczególne rozwiązania na gruncie podatku od wartości 

dodanej, w tym możliwość wyboru metody kasowej. Metoda ta może pomóc małym 

przedsiębiorstwom poprawić ich płynność, ale ma ona również wady. Ze względu na 

konieczność równoległego prowadzenia ewidencji opartej na zasadzie memoriału i zasadzie 

kasowej metoda ta może prowadzić do wzrostu kosztów dostosowania podatników. Stosowanie 

metody kasowej może również zniechęcać przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie 

memoriału do robienia zakupów od małych podatników. Kupując od małych podatników 

kontrahenci opóźniają moment odliczenia podatku naliczonego, co zwiększa ich koszty. 

W artykule przedstawiona została metoda kwantyfikacji tych kosztów.  

Wątek braku neutralności podatku od wartości dodanej kontynuowałem jeszcze w kolejnych 

latach. W 2015 r. opublikowałem dwa artykuły na ten temat. Pierwszy z nich dotyczył 

konsekwencji stosowania procedury marży w podatku od wartości dodanej.  

 
Bernal, A., 2015, Problem neutralności procedury marży w podatku od wartości dodanej, w: Iwin-Garzyńska, J., 

(red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 76 
t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 135-146. 

 

W artykule tym dowodzę, że procedura marży wynikająca z dyrektywy w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej obowiązującej w Unii Europejskiej, która 

została zaimplementowana również do polskiego ustawodawstwa, jest niezgodna z ideą 

podatku od wartości dodanej. Wybór za przedmiot opodatkowania marży handlowej w miejsce 

wartości dodanej podważa stosunek podatnika do prawa i zachęcając do uchylania się od 

opodatkowania. Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podatników 

korzystających z procedury marży narusza neutralność opodatkowania w odniesieniu do 

podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji. Postulowane w artykule zmiany, w tym 

zmiana podstawy opodatkowania w procedurze marży oraz wprowadzenie możliwości 

odliczania podatku naliczonego przez podatników korzystających z procedury marży, gdy 

dokonują zakupów od podmiotów opodatkowanych na ogólnych zasadach, mogłyby się 

przyczynić do poprawy funkcjonowania podatku od wartości dodanej. 

 

Bernal, A., 2015, Discrimination of domestic supplies relative to imports for the value added tax exemptions, w: 
Sokołowski, J., Sosnowski, M., (red.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 403/2015, 

Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-20. 
 

W innym artykule opublikowanym w 2015 r. dowodzę, że zwolnienie z podatku od wartości 

dodanej w dostawie krajowej i zwolnienie tych samych towarów, gdy są one importowane 
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oznacza preferencyjne traktowanie tych ostatnich. Neutralność wyboru pomiędzy dostawcami 

krajowymi i dostawcami, zagranicznymi zgodnie z regułą państwa przeznaczenia, osiąga się 

opodatkowując eksport według stawki 0% a dostawy krajowe oraz import według tych samych 

stawek. Ustanowienie zwolnienia w imporcie, gdy dostawa określonych towarów na terytorium 

państwa jest zwolniona z podatku od wartości dodanej, wbrew pozorom nie gwarantuje 

równości dostawców krajowych i zagranicznych. W wypadku gdy odbiorcą towarów jest 

konsument lub podmiot niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, to 

zwolnienie z podatku od wartości dodanej dotyczące zarówno importu towarów, jak i dostaw 

krajowych oznacza dyskryminację tych ostatnich. W artykule przedstawione zostały przykłady 

zwolnień w imporcie wynikające z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

które zdaniem autora mogą zachęcać do wyboru dostawców zagranicznych. 

Zwolnienie usług pośrednictwa finansowego z podatku od wartości dodanej 

Mój pierwszy pomysł na książkę habilitacyjną związany był z opodatkowaniem, 

a w zasadzie brakiem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej usług pośrednictwa 

finansowego. W październiku 2011 r. na prośbę †Profesora Jana Sobiecha na zebraniu Katedry 

Finansów Przedsiębiorstw zaprezentowałem koncepcję książki habilitacyjnej dotyczącej 

wspomnianego tematu oraz opracowanie dotyczące istoty stopy procentowej jako jednej 

z podstawowych kategorii w naukach ekonomicznych. Dzięki temu opracowaniu lepiej udało 

mi się zrozumieć teorię pieniądza oraz współczesną bankowość. Wiedza ta byłaby niezbędna 

w trakcie pisania książki o usługach pośrednictwa finansowego. Dyskusja nad koncepcją tej 

książki zniechęciła mnie jednak do tego, by kontynuować te rozważania. Wysiłek związany z 

opracowaniem tego tematu nie poszedł jednak na marne. Efektem pracy nad tą koncepcją był 

artykuł zatytułowany „Zasadność zwolnienia usług pośrednictwa finansowego z podatku od 

wartości dodanej”, który został opublikowany w Gospodarce Narodowej.  

 
Bernal, A., 2012, Zasadność zwolnienia usług pośrednictwa finansowego z podatku od wartości dodanej, 

Gospodarka Narodowa, nr 1-2, s. 117-133. 
 

Celem tego artykułu było przedstawienie przyczyn i konsekwencji zwolnienia usług 

pośrednictwa finansowego z podatku od wartości dodanej. Pośrednicy finansowi pozostają 

zwolnieni pomimo tego, że ich działalność stanowi bardzo znaczącą część gospodarki 

narodowej. Można wskazać szereg argumentów uzasadniających wspomniane zwolnienie. 

Istnieją wątpliwości, czy usługi pośrednictwa finansowego tworzą wartość dodaną, a jeśli 

przyjąć, że tworzą, to pozostaje problem ustalenia (pomiaru) wartości dodanej. Na wysokość 

stopy procentowej, która jest główną kategorią w usługach pośrednictwa finansowego, wpływa 

wiele czynników, spośród których nie wszystkie tworzą wartość dodaną. Obok trudności 
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związanych z ustaleniem podstawy opodatkowania, istnieje jeszcze problem zdefiniowania 

podmiotu biernego. W artykule wskazane zostały również konsekwencje obowiązującego 

zwolnienia z podatku i to zarówno dla podmiotów świadczących te usługi jak i podmiotów 

korzystających z tych usług. Zwolnienie usług pośrednictwa finansowego może wpływać na 

decyzje podmiotów świadczących te usługi w zakresie: proporcji wykorzystania czynników 

produkcji, sposobu wykonywania czynności pomocniczych w przedsiębiorstwie lub poza nim, 

współpracy podmiotów działających w branży, wyboru charakteru podmiotu świadczącego 

usługi pośrednictwa finansowego (specjalizacja vs. uniwersalizacja), wyboru miejsca, 

z którego dostarczane są towary, wyboru miejsca siedziby i struktury organizacyjnej 

usługodawcy. Zwolnienie usług pośrednictwa finansowego wpływa również na klientów 

pośredników na przykład w zakresie: wyboru struktury kapitału, wyboru narzędzi zarządzania 

ryzykiem, możliwości konkurowania za granicą przez przedsiębiorców korzystających z usług 

pośrednictwa finansowego, międzyokresowego wyboru skali konsumpcji, subsydiowania przez 

przedsiębiorców kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe. 

Badania nad przerzucalnością podatku od towarów i usług na rynku książek 

W trakcie prac nad opodatkowaniem usług pośrednictwa finansowego studiowałem również 

dzieła przedstawicieli tzw. szkoły austriackiej. Charakterystyczne dla tego nurtu ekonomii jest 

przekonanie, że podatki mogą być przerzucane wyłącznie wstecz, gdyż w gospodarce rynkowej 

ceny dla konsumentów ustalone są na poziomie optymalnym i nie ma miejsca na przerzucalność 

podatku w przód. Pogląd ten jest szczególnie eksponowany przez Eugena von Böhm-Bawerka 

i Murraya Rothbarda. Rozważania tych wybitnych uczonych skłoniły mnie do przeprowadzenia 

badań empirycznych nad przerzucalnością wstecz podatku od wartości dodanej.  

Warunkiem prowadzenia analizy przerzucalności podatku na czynniki produkcji była 

identyfikacja subsektora gospodarki, którego oferta jest homogeniczna. Cała sprzedaż takiego 

subsektora powinna być opodatkowana jedną stawką podatku od wartości dodanej, a wysokość 

tej stawki powinna być zróżnicowana w różnych państwach i najlepiej, gdyby zmieniała się 

w czasie. Wszystkie wspomniane warunki były spełnione w wypadku przedsiębiorstw 

zajmujących się wydawaniem książek (kod NACE 58.11). Dodatkową zaletą analizy oficyn 

wydawniczych jest to, że rynek książki ma generalnie, ze względów językowych, charakter 

narodowy. Książki traktowane są jako tzw. dobra merytoryczne, których sprzedaż według teorii 

opodatkowania powinna być przez władzę publiczną wspierana. Analiza przerzucalności 

podatku od wartości dodanej na czynniki produkcji pozwala stwierdzić, czy korzyści ze 

stosowanie obniżonej stawki na książki trafiają tylko do czytelników.  
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W momencie, gdy rozpoczynałem badania nad przerzucalnością wstecz podatku od wartości 

dodanej, nie istniały jeszcze żadne prace empiryczne dotyczące tego zagadnienia. 

Przeświadczeniu o oryginalności pomysłu towarzyszył jednak problem ustalenia właściwej 

metody badania. Pierwszy z serii artykułów o incydencji podatku od wartości dodanej na rynku 

książek dotyczył przerzucalności podatku na kapitał w państwach Europy Środkowo-

Wschodniej.  

 
Bernal, A., 2012, The incidence of value added tax in the book market in Central and Eastern European Countries, 

w: International Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education” November 15, 
Vilnius, http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/paper/view/64. 

 

Analiza obejmowała Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Wybór ten wynikał z dostępności 

danych i podobieństw pomiędzy tymi państwami. Wspólnym mianownikiem dla tych państw 

jest ich współczesna historia, poziom rozwoju, kultura, moment wprowadzenia podatku od 

wartości dodanej czy struktura systemu podatkowego. 

Źródłem danych o wydawcach książek była baza danych Amadeus należąca do Bureau van 

Dijk. Analiza przedstawiona w artykule dotyczyła lat 2003 – 2010. W badaniach tych za miarę 

przerzucalności podatku na kapitał przyjęto trzy wskaźniki rentowności: rentowność sprzedaży 

(ROS), rentowność aktywów (ROA) i rentowność kapitału własnego (ROE). Zastosowana 

analiza regresji ograniczała się do modeli panelowych sporządzonych według klasycznej 

metody najmniejszych kwadratów (bez efektów indywidualnych). Weryfikacji podlegała 

hipoteza, że im niższa jest stawka podatku od wartości dodanej na książki, tym wyższa jest 

rentowność wydawnictw. Efektem badań jest wniosek, że korzyści z obniżonej stawki na 

książki przynajmniej częściowo są przechwytywane przez dawców kapitału.  

Merytoryczne recenzje artykułu i dyskusja nad nim na konferencji Contemporary Issues in 

Business Management and Education, która obywała się w Wilnie w listopadzie 2012 r. nie 

tylko pomogły mi rozwinąć warsztat, ale również zachęciły do dalszej pracy nad tematem. Dwa 

lata później, na tę samą konferencję przygotowałem kolejny artykuł dotyczący przerzucalności 

podatku od wartości dodanej na rynku książek w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 
Bernal, A., 2014, Shifting value added tax to labor – the case of the book market in Central and Eastern European 

Countries, VADYBA Journal of Management, 25(2), s. 88-95. 
 

Tym razem badałem przerzucalność podatku od wartości dodanej nie na dawców kapitału, 

tylko na pracowników. Poziom wynagrodzeń pracowników był wyrażony za pomocą trzech 

miar, które w swojej konstrukcji nawiązywały do wskaźników rentowności sprzedaży, 

aktywów i kapitału własnego. Wskaźniki poziomu wynagrodzeń były liczone jako wartość 

kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oficynach wydawniczych do 

http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2012/paper/view/64
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przychodów ze sprzedaży, aktywów ogółem i kapitału własnego tych wydawnictw. 

W porównaniu do poprzedniego badania wydłużeniu o dwa lata uległ okres analizy, obejmując 

lata 2003 – 2012. Istotne zmiany w porównaniu z poprzednim artykułem dotyczyły również 

metody badania. Analiza danych panelowych tym razem uwzględniała już efekty 

indywidualne. W artykule weryfikacji podlegała hipoteza, że im wyższa jest stawka podatku 

od wartości dodanej, tym niższe są koszty wynagrodzeń pracowników. Z przeprowadzonych 

badań można wyciągnąć wniosek, że pracownicy, przynajmniej częściowo, ponoszą ciężar 

podatku od wartości dodanej. Artykuł dotyczący przerzucalności podatku na pracę został 

opublikowany w litewskim czasopiśmie VADYBA Journal of Management, które wydawane 

jest przez Litewskie Kolegium Biznesu w Kłajpedzie.  

Doświadczenia w badaniach przerzucalności podatku na czynniki produkcji zaangażowane 

w oficynach wydawniczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystałem do 

kompleksowej analizy przerzucalności podatku na rynku książek w Polsce.  

 

Bernal, A., 2014, Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny, nr 4, s. 297-315. 

 

Warunkiem przeprowadzenia badań empirycznych ograniczonych przestrzennie do 

terytorium jednego państwa była zmiana stawki podatku na książki. Ta nastąpiła na początku 

2011 r. Dzięki reformie możliwa była jednoczesna analiza przerzucalności podatku zarówno na 

czytelników książek jak i na pracowników i dawców kapitału zaangażowanych 

w przedsiębiorstwach zajmujących się wydawaniem książek. Dane dotyczące przeciętnych, 

detalicznych cen książek w ujęciu rocznym pochodziły z raportu o rynku książek 

przygotowanego przez Bibliotekę Analiz. Z tego samego źródła pochodziły również dane 

dotyczące ilości sprzedanych w poszczególnych latach książek. Wnioski dotyczące 

nadprzerzucalności podatku na czytelników zostały wyciągnięte na podstawie modeli regresji, 

w których zmienną objaśnianą był logarytm przeciętnej ceny detalicznej i ceny hurtowej 

książek. 

Analiza przerzucalności podatku na dawców kapitału i pracowników została 

przeprowadzona na podstawie danych o oficynach wydawniczych pochodzących z bazy danych 

Amadeus. Poziom wynagrodzenia dawców kapitału mierzyłem za pomocą miar już wcześniej 

przeze mnie stosowanych, czyli rentowności sprzedaży (ROS), rentowności aktywów (ROA) 

i rentowności kapitału własnego (ROE). Wnioski dotyczące przerzucalności podatku na 

dawców kapitału wyciągałem zestawiając w pary wspomniane wskaźniki rentowności dla roku 

bezpośrednio poprzedzającego zmianę stawki i roku następującego tuż po zmianie stawki. 

Wniosek o istotnych statystycznie różnicach w poziomie średnich (median) wskaźników 
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rentowności wynikał z testów t- Studenta i testów U Manna-Whitneya. Dodatkowo, na 

podstawie analizy regresji, w której zmienną objaśnianą był poziom obrotu, wyciągnięty został 

wniosek, że spadek rentowności wydawców wynikał ze spadku ilości sprzedanych książek. 

Wniosek dotyczący konsekwencji zmiany ilości jest szczególnie cenny, gdyż w analizie 

przerzucalności kwestia ilości sprzedanych towarów jest zazwyczaj pomijana ze względu na 

ograniczenia w dostępie do danych. 

W artykule dotyczącym incydencji podatku na rynku książek w Polsce, w porównaniu do 

poprzedniego artykułu, udoskonalony został sposób pomiaru poziomu wynagrodzeń 

pracowników. Obliczono go jako wartość kosztów wynagrodzeń w oficynach wydawniczych 

podzielonych przez liczbę pracowników tych oficyn. Porównanie poziomu wynagrodzeń 

pracowników w roku poprzedzającym podwyżkę stawki i w roku po zmianie stawki powala 

stwierdzić, że wynagrodzenia spadły, ale przeprowadzone testy t- Studenta i U Manna-

Whitneya nie wskazują na to, że różnice w poziomie wynagrodzeń są istotne statystycznie. Nie 

można zatem wyciągnąć jednoznacznego wniosku, że efektem wzrostu stawki podatku był 

spadek wynagrodzeń.  

Ostatni mój artykuł dotyczący incydencji podatku od wartości dodanej na rynku książek 

ponownie dotyczył państw Europy Środkowo-Wschodniej. Został on opublikowany w 

czasopiśmie znajdującym się na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Pomogła mi w tym również dyskusja nad pierwszą wersją tego artykułu na konferencji 

organizowanej przez International Institute of Public Finance, która odbyła się w sierpniu 

2015 r. w Dublinie.  

 

Bernal, A. 2018, The value added tax incidence – the case of the book market in CEE Countries, Finance a Úvěr 
- Czech Journal of Economics and Finance, 68(2), 144-164. 

 

Finance a Úvěr - Czech Journal of Economics and Finance to czeskie czasopismo wydawane 

przez Uniwersytet Karola w Pradze. Impact Factor tego czasopisma w 2017 r., czyli 

w momencie składania artykułu, wynosił 0,604.  

W artykule równolegle analizowana jest przerzucalność podatku na konsumentów, 

pracowników i dawców kapitału w latach 2003 - 2012. Dane dotyczące cen książek pochodziły 

z Eurostatu. Do badania przerzucalności podatku na czytelników wykorzystana została metoda, 

którą wcześniej zastosował Carbonnier (2007) w artykule opublikowanym w Journal of Public 

Economics. Z przeprowadzonych analiz regresji wynika, że generalnie zmiana stawki podatku 

nie wpłynęła na ceny książek dla konsumentów, przynajmniej w okresie pierwszych pięciu 

miesięcy po zmianie stawki. Źródłem informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników i 

dawców kapitału zaangażowanych w wydawnictwach była baza danych Amadeus. 
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Zastosowane w artykule metody obejmowały zarówno testowanie hipotez o różnicy w 

poziomie średniego (medianowego) poziomu wynagrodzeń czynników produkcji przed i po 

zmianie stawki jak i analizę danych panelowych. Ta ostatnia obejmowała zarówno analizę 

regresji bez efektów indywidualnych jak i z efektami stałymi i losowymi. Przedstawione 

w artykule modele wskazują na to, że miała miejsce przerzucalność podatku na kapitał i pracę. 

Na podstawie modeli ekonometrycznych ustaliłem, że wzrost stawki podatku o 1 punkt 

procentowy spowodował spadek rentowności kapitału własnego wydawców książek pomiędzy 

0,43 a 0,76 punktu procentowego. Pomimo tego, że wynagrodzenia są sztywne również 

pracownicy ponoszą część ciężaru podatku. Na podstawie analizy regresji możliwa była 

konkluzja, że wzrost stawki podatku na książki o 1 punkt procentowy prowadzi do redukcji 

przeciętnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w wydawnictwach o 0,84% - 0,92%.  

Badania nad przerzucalnością podatku od wartości dodanej na konsumentów 

Moje pierwsze badania dotyczące przerzucalności podatku od wartości dodanej na 

konsumentów dotyczyły rynku obuwia.  

 

Bernal, A., 2013, Przerzucalność w przód podatku od towarów i usług na rynku obuwia dziecięcego, W: Kopiński, 
A., Kowalik, P. (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace naukowe Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu nr 321, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-25. 
 

Analiza rynku obuwia była możliwa z dwóch powodów. Po pierwsze, 1 stycznia 2012 r. 

wzrosła z 8% na 23% stawka podatku od towarów i usług na obuwie dziecięce. Po drugie, 

Główny Urząd Statystyczny upublicznia dane o przeciętnych cenach butów męskich 

i damskich, ale również dziecięcych. Przystępując do tych badań za największą trudność 

uważałem właściwy dobór metody. Ostatecznie metoda, którą zastosowałem miała charakter 

autorski i polegała na analizie regresji, w której zmienną zależną była logarytmiczna zmiana 

cen obuwia dziecięcego, natomiast zmienną objaśniającą logarytmiczna zmiana stawki podatku 

od towarów i usług na obuwie dziecięce. Stosowana przeze mnie w późniejszym okresie metoda 

analizy przerzucalności podatku od wartości dodanej na konsumentów, nawiązująca do 

dorobku Carbonniera (2007), nie różniła się znacząco od metody zastosowanej w tych 

badaniach. Ważną częścią tego artykułu była analiza momentu przerzucalności podatku. 

Analiza reakcji przedsiębiorców na różne zdarzenia o charakterze prawnym (moment uznania 

stawki podatku na obuwie dziecięce w Polsce za niezgodną z Dyrektywą, moment wpłynięcia 

do Sejmu projektu ustawy, moment opublikowania ustawy i moment wejścia w życie ustawy) 

prowadzi do wniosku, że przerzucenie podatku na konsumentów można uznać za bezpośrednią 

reakcję wyłącznie na rzeczywistą zmianę stawki. Bezpośrednią konsekwencją wzrostu stawki 

podatku o 15 p.p. był wzrost cen butów dziecięcych w porównaniu z męskimi i damskimi 



41 | S t r o n a  

 

jedynie o 1,5%. Z tego można wyciągnąć wniosek, że podatek w stosunkowo niewielkim 

zakresie obciążył konsumentów.  

Ważnym etapem w moich badaniach nad przerzucalnością podatku od wartości dodanej na 

konsumentów było przygotowanie i prezentacja referatu zatytułowanego „The extent and 

moment of the value added tax shifting to consumers: the case of Poland”. Dyskusja nad tym 

referatem obyła się w sierpniu 2016 r. w Lake Tahoe, w Stanach Zjednoczonych, na konferencji 

organizowanej przez International Institute of Public Finance. 

 
Bernal, A., 2016, The extent and moment of the value added tax shifting to consumers: the case of Poland. 

Materiały konferencyjne 72st Annual Congress of the International Institute of Public Finance "Entrepreneurship, 
Innovation and Public Policy”, 9-11 sierpnia 2016, Lake Tahoe, Nevada, USA, http://www.iipf.org/cng16.htm 

 

Wyniki badań zamieszczone w tym referacie nie zostały opublikowane w formie artykułu, 

ale stanowiły podstawę przy pisaniu rozdziału czwartego książki habilitacyjnej. Zarówno w 

referacie, jak i w książce zostały przedstawione wyniki analizy przerzucalności podatku na 

konsumentów tylko dla sytuacji, gdy wzrost lub spadek stawki podatku był znaczny. W książce 

pominięte zostały konsekwencje niewielkich zmian stawek.  

Jedna z takich małych zmian stawek stała się podstawą do napisania artykułu pod tytułem 

„Do small value-added tax rate decreases on groceries imply lower prices for consumers”. 

Artykuł ten zanim został opublikowany, wcześniej był dyskutowany na „International 

Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice”, która 

odbyła się w październiku 2016 r. w Poznaniu.  

 
Bernal, A., 2016, Do small value added tax rate decreases on groceries imply lower prices for consumers? 

Prezentacja na konferencji International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory 
Meets Practice (ICAFFI 2016), która odbyła się w dniach 19-21 października 2016 r. w Poznaniu.  

 

Referat po poprawkach został opublikowany w Eastern European Economics. Czasopismo 

to wydawane jest przez Routledge (Taylor & Francis Group) i znajduje się na liście A 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Impact Factor tego czasopisma w 2017 r., czyli 

w momencie składania artykułu, wynosił 0,620. 

 

Bernal, A. 2018, Do small value-added tax rate decreases on groceries imply lower prices for consumers, Eastern 
European Economics, 56(1), 81-98. 

 

W większości państw, w których obowiązuje podatek od wartości dodanej, podstawowe 

artykuły spożywcze są opodatkowane według obniżonych stawek. Ich zadaniem jest 

utrzymywanie cen detalicznych na niskim poziomie i poprawianie dostępności towarów dla 

najuboższych konsumentów. Niestety, przypisywane obniżonym stawkom cele nie zawsze są 

osiągane. W artykule prezentuję konsekwencje obniżki stawki z 7% na 5% na podstawowe 

artykuły spożywcze, która miała miejsce w Polsce w styczniu 2011 r. Chcąc ustalić, czy w 

http://www.iipf.org/cng16.htm
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efekcie obniżki stawki podatku spadła cena dla konsumentów, zastosowałem metodę badania 

przerzucalności podatku, której twórcą jest Carbonnier (2007). Na podstawie przeprowadzonej 

analizy regresji wyciągnąłem wniosek, że konsumenci, co do zasady, nie byli beneficjentami 

wspomnianej obniżki stawki podatku. Brak redukcji cen jest w artykule wyjaśniony na gruncie 

ekonomii behawioralnej. Wpływ na brak obniżek cen dla konsumentów mógł mieć fakt, że  

 analizowana była obniżka stawki a nie podwyżka, 

 zmiana stawki dotyczyła towarów, których cena jednostkowa nie jest wysoka, 

 zmiana stawki była niewielka i wynikała z reklasyfikacji towarów z grupy towarów 

objętych wyższą stawką obniżoną do grupy towarów objętych niższą stawką obniżoną,  

 równolegle z reklasyfikacją analizowanych towarów miała miejsce ogólna podwyżka 

stawki podatku o 1 p.p. 

Metody badania przerzucalności podatków 

Otrzymując grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Badania 

empiryczne nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w latach 2000 – 2012” 

zobowiązałem się zrealizować zadanie polegające na usystematyzowaniu i ocenie metod 

badania zjawiska przerzucania podatków. Efektem realizacji tego zadania było obszerne, 

liczące kilkadziesiąt stron, opracowanie o metodach badania. Jedną z jego części, zatytułowaną 

„Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji”, prezentowałem na 

konferencji Finanse – Problemy – Decyzje 2016 organizowanej przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, a później opublikowałem w formie artykułu. 

 

Bernal, A., 2016, Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji, Studia Ekonomiczne. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, nr 273, s. 19-32. 
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_273/02.pd

f 
 

W artykule tym pokazałem jak ewoluowały metody badania incydencji podatku 

dochodowego od korporacji w okresie ostatnich 50 lat. W tym czasie poszukiwania naukowców 

zmierzały głównie do odpowiedzi na pytanie, czy podatek, który odnosi się do dochodów 

z kapitału, rzeczywiście obciąża kapitał, czy przerzucany jest na pracę. Rozważania nad 

przerzucalnością tego podatku prowadzone były w dwóch nurtach – teoretycznym 

i empirycznym. Pokazana w artykule ewolucja zarówno w zakresie modeli teoretycznych, jak 

i badań empirycznych uświadamia, że doskonalenie metod było możliwe dzięki dyskusji, która 

toczyła się wewnątrz każdego z nurtów, jak i dzięki licznym interakcjom między nimi. 

Przygotowanie opracowania o metodach badania zjawiska przerzucania podatków pomogło 

mi w przygotowaniu trzeciego rozdziału książki habilitacyjnej, zatytułowanego 

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_273/02.pdf
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_273/02.pdf


43 | S t r o n a  

 

„Przerzucalność podatków jako konsekwencja istnienia rynku”. W rozdziale tym opisane 

zostały w szczególności wyniki badań przerzucalności podatków pośrednich w podziale na 

modele teoretyczne i badania empiryczne.  

Próbując zainteresować szerszą publiczność tematyką przerzucalności podatków 

zdecydowałem się jeden z podrozdziałów swojej książki „Podatek od wartości dodanej – 

studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału” 

zaprezentować na Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się we wrześniu 2018 r. 

w Toruniu. Poprawiony referat został opublikowany jako artykuł pod tytułem „Kierunek, 

zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań empirycznych”.  

 

Bernal, A. 2018, Kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań 

empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 532, s. 31-42. 
 

Luka w podatku od wartości dodanej  

Luka w podatku od wartości dodanej to jeden z ważniejszych aktualnie problemów 

polskiego systemu podatkowego. Pomimo świadomości znaczenia tego problemu z 

premedytacją unikałem publikacji na ten temat. Po pierwsze, nie chciałem, by mój dorobek po 

doktoracie był wiązany z uchylaniem się od podatków, a po drugie, co uważałem za ważniejsze, 

nie chciałem, by moje publikacje stanowiły dla potencjalnych przestępców inspirację do 

wyłudzania tego podatku. Z radością przyjąłem natomiast propozycję ówczesnego Ministra 

Finansów – Pawła Szałamachy, bym przygotował krótkie opracowanie o możliwych metodach 

ograniczania przestępstw karuzelowych.  

 
Bernal, A. 2016, Metody ograniczania przestępstw karuzelowych – niepublikowane opracowanie z dnia 31 marca 

2016 r. przygotowane na prośbę ówczesnego Ministra Finansów Pawła Szałamachy. 
 

Wykonane przeze mnie opracowanie przesłałem Ministrowi Finansów w marcu 2016 r. 

Opracowanie to nie było publikowane. Z satysfakcją odnotowałem natomiast, że część 

postulowanych przeze mnie zmian została wprowadzonych w życie. W szczególności 

wyeliminowana została możliwość kwartalnych rozliczeń z podatku od towarów i usług przez 

podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, wprowadzono możliwość elektronicznej 

weryfikacji statusu podatkowego kontrahentów w ogólnodostępnym systemie, czy 

wprowadzono metodę podzielonej płatności.  

Inne opracowanie odnoszące się do luki podatkowej w podatku od wartości dodanej, którego 

byłem współautorem, nosiło tytuł „Nieraportowana sprzedaż a luka w podatku od wartości 

dodanej”. Mój udział w powstawaniu tego artykułu nie był wielki i polegał głównie na 
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porządkowaniu prawie gotowego opracowania. Wpłynąłem tylko trochę na jego koncepcję 

i założenia oraz interpretację wyników i przegląd literatury.  

 
Pietrzak, P., Białek-Jaworska, A., Bernal, A., Leszczyłowska, A., Bukowska, G. 2018, Nieraportowana sprzedaż a 

luka w podatku od wartości dodanej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 532, s. 267-279. 

 

Celem artykułu było ustalenie zależności pomiędzy nieraportowanymi przychodami ze 

sprzedaży a wielkością luki w podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem uwarunkowań 

makroekonomicznych i instytucjonalnych. W artykule weryfikacji podlegała hipoteza: im 

większa luka w podatku od wartości dodanej, tym większa jest skala nieraportowanej przez 

przedsiębiorców sprzedaży. Do analizy regresji zostały wykorzystane dane z badania Business 

Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) przeprowadzonego wśród 

wybranych przedsiębiorstw z państw Europy i Azji. Wyniki wskazują między innymi na 

ujemną zależność pomiędzy wielkością luki w podatku od wartości dodanej a 

nieraportowaniem przychodów ze sprzedaży. Wyjaśnieniem może być to, że zaniżanie 

sprzedaży jest tylko jedną z form uchylania się od podatku, a natura poszczególnych form jest 

różna. Skala luki podatkowej powstałej w efekcie zaniżenia sprzedaży jest stosunkowo 

niewielka w porównaniu ze skalą luki podatkowej wynikającej z pozostałych form. 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

Część mojego dorobku jest związana z finansami przedsiębiorstw. W latach 2009 – 2013 

uczestniczyłem w pracach zespołu realizującego grant rozwojowy NCBiR. Jednym z efektów 

realizacji tego grantu była książka „Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. 

Program komputerowy: Cash Flow System”. Mój udział w tworzeniu tej książki polegał na 

napisaniu dwóch podrozdziałów: 3.3 i 4.2. Pierwszy z nich zatytułowany był „Przepływy 

pieniężne w predykcji upadłości”.  

 
Bernal, A., 2013, Przepływy pieniężne w predykcji upadłości w: Wajszczuk. K., (red.), Rachunek przepływów 

pieniężnych w teorii i praktyce: program komputerowy: Cash Flow System, Difin, Warszawa, s. 132-146. 
 

W podrozdziale tym opisałem znaczenie predykcji upadłości dla interesariuszy 

przedsiębiorstwa, a także analizę dyskryminacji jako metodę, która jest wykorzystywana do 

predykcji upadłości. W podrozdziale zaprezentowany zostały również wybrane modele 

predykcji upadłości, zarówno zagranicznych jak i polskich autorów. W przedstawionych 

modelach eksponowane są te wskaźniki, których konstrukcja związana jest z przepływami 

pieniężnymi.  

Drugi z napisanych przeze mnie podrozdziałów był zatytułowany „Przepływy pieniężne dla 

potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową”.  
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Bernal, A., 2013, Przepływy pieniężne dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową, w: 
Wajszczuk. K., (red.), Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce: program komputerowy: Cash Flow 

System, Difin, Warszawa, s. 189-202.  
 

Podrozdział ten rozpoczyna się od opisu metod pomiaru wartości przedsiębiorstwa. Ważną 

częścią tego fragmentu książki jest wyjaśnienie sposobu ustalania przepływów pieniężnych, 

które powinny być brane pod uwagę przy wycenie przedsiębiorstwa. W rozdziale tym znajduje 

się również charakterystyka takich kategorii jak stopa dyskontowa czy wartość rezydualna, 

które są podstawowe z perspektywy wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową. Podrozdział 

ten kończy fragment o metodach uwzględniania w wycenie przedsiębiorstwa ryzyka 

prowadzonej działalności.  

W latach 2009 – 2013 miałem również zaszczyt być członkiem międzyśrodowiskowej grupy 

badawczej, której inicjatorem był †Profesor Zbigniew Galor - socjolog. Efektem kilku lat badań 

tej grupy była książka pod tytułem „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta”. 

Zróżnicowany charakter publikacji wynikał z międzyśrodowiskowego charakteru badań, 

łączącego w jeden zespół zarówno pracowników naukowych jak i praktyków, wywodzących 

się z poznańskich instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze społecznego 

wykluczenia. W książce tej znalazł się również rozdział zatytułowany „Ukryta gospodarka 

Poznania i jego margines społeczny”. Jego autorami byli Tomasz Kujaczyński, Zbigniew 

Galor, Sławomir Kalinowski i Arkadiusz Bernal.  

 
Kujaczyński, T., Bernal, A., Galor, Z., Kalinowski, S., 2014, Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny 

w: Galor, Z., Goryńska-Bittner, B., Kalinowski, S., (red.), Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, 
Societas pars mundi, Bielefeld, s. 645-666. 

 

W rozdziale tym zdefiniowano pojęcie szarej strefy, przedstawiono relacje pomiędzy szarą 

gospodarką a marginesem społecznym, opisane zostały metody szacowania skali szarej strefy. 

Zaprezentowane zostały również przyczyny i sposoby uchylania się od podatków przez 

przedsiębiorców, ale również przez gospodarstwa domowe. Ważną częścią tego rozdziału była 

analiza i interpretacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców 

Poznania. Dzięki tej ankiecie możliwa była charakterystyka osób funkcjonujących w szarej 

strefie, co ułatwiło wyciąganie wniosków dotyczących metod jej ograniczania.  

Cytowania 

Liczba cytowań moich publikacji na dzień 9 marca 2019 r. na podstawie Web of Science 

wynosi 13 (cytowania dotyczą 3 artykułów). 

Liczba cytowań moich publikacji na dzień 9 marca 2019 r. na podstawie Google Scholar 

wynosi 137 (cytowania dotyczą 13 artykułów), a indeks Hirscha na podstawie Google Scholar 

wynosi 3.  
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Granty 

Moje osiągnięcia związane są również z realizacją grantów. Pierwsze doświadczenie w tym 

zakresie zdobyłem będąc wykonawcą projektu badawczego promotorskiego, którego 

kierownikiem był †Profesor Jan Sobiech. Tytuł tego projektu pokrywał się z tytułem mojej 

rozprawy doktorskiej i brzmiał „Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody 

jego ograniczania” Środki na sfinansowanie tego projektu, realizowanego w latach 2005 – 

2006, przyznane zostały przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Nr 1 H02C 040 29).  

W latach 2009 – 2013 byłem jednym z wykonawców grantu przyznanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie uniwersalnego programu komputerowego 

służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o 

rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR7)” 

(Nr N R11 0025 06). Projekt ten był realizowany przez pracowników Politechniki Poznańskiej, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 

przedsiębiorstwa HLB M2Audyt Sp. z o.o. Efektem realizacji tego grantu był: 

 program komputerowy „Cash Flow System” ułatwiający sporządzenie rachunku 

przepływów pieniężnych tym, którzy nie mają takiego obowiązku,  

 książka „Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program 

komputerowy: Cash Flow System” oraz 

 ogólnopolska konferencja naukowa „Rachunek przepływów pieniężnych może być 

łatwy!”, która odbyła się 12 czerwca 2013 r. w Warszawie.  

Mój pierwszy samodzielny grant uzyskałem z Narodowego Centrum Nauki w konkursie 

OPUS 7 (UMO-2014/13/B/HS4/00215). Projekt badawczy, którego byłem kierownikiem 

i jedynym wykonawcą nosił tytuł „Badania empiryczne nad przerzucalnością podatku od 

towarów i usług w latach 2000-2012”. Grant ten był realizowany w latach 2015 – 2018. To 

właśnie dzięki niemu możliwy był zakup danych niezbędnych do badań empirycznych, których 

wyniki zostały zaprezentowane w książce i artykułach. Dzięki środkom z NCN-u mogłem 

również sfinansować wyjazdy na konferencje, w tym te międzynarodowe. Bez grantu nie 

mógłbym wziąć udziału w szczególności w trzech dorocznych kongresach organizowanych 

przez International Institute of Public Finance, które odbywały się kolejno w Irlandii, Stanach 

Zjednoczonych i Japonii. To właśnie na tych kongresach miałem okazję spotkać naukowców z 

całego świata zajmujących się problematyką incydencji podatkowej.  
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Konferencje i seminaria 

Umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej uczyłem się w pierwszej kolejności na 

comiesięcznych zebraniach Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu i seminariach doktorskich organizowanych przez †Profesora Jana Sobiecha. W tych 

ostatnich brałem udział do końca 2015 r.  

W okresie po obronie doktoratu byłem uczestnikiem wielu konferencji i seminariów 

organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Stosunkowo regularnie brałem udział w 

corocznych zjazdach finansowców z całej Polski odbywających się pod szyldem Konferencji 

Katedr Finansów. Konferencja ta odbywa się corocznie i jest organizowana przez różne ośrodki 

badawcze z Polski. W latach 2007 – 2018 uczestniczyłem w siedmiu takich spotkaniach: 

- 2007 r. w Łodzi, 

- 2008 r. w Toruniu, 

- 2009 r. w Szczecinie, 

- 2010 r. w Poznaniu, 

- 2011 r. we Wrocławiu, (Kudowa Zdrój) 

- 2012 r. w Katowicach, 

- 2018 r. w Toruniu. 

Atutem tych zjazdów są referaty wybitnych naukowców, w tym laureatów nagrody 

im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Takie wystąpienia miały miejsce w 2010 r. w 

Poznaniu, gdzie przemawiał Robert Mundell - twórca koncepcji optymalnego obszaru 

walutowego oraz w 2018 r. w Toruniu, gdzie swój referat wygłosił Robert F. Engle - twórca 

modelu autoregresji z warunkową heteroskedastycznością– ARCH. 

Oprócz Konferencji Katedr Finansów, której organizacja ma charakter rotacyjny, odbywają 

się w Polsce również inne cykliczne konferencje naukowe, w których brałem udział.  

Inicjatorem jednej z takich konferencji jest Zakład Finansów na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedra Finansów i Prawa 

Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyka tych spotkań obejmuje różne 

zagadnienia z zakresu finansów publicznych i opodatkowania. Jedna z tych konferencji pod 

nazwą „Nauka finansów publicznych - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju” odbyła 

się w maju 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Na ten zjazd przygotowałem referat 

zatytułowany „Problemy odrębnego opodatkowania przedsiębiorców (działalności 

gospodarczej)”.  
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Inną konferencją naukową, na którą przygotowałem referat była ta organizowana cyklicznie 

przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością oraz Katedrę Finansów 

Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod hasłem 

Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka (ZAFIN, aktualnie WROFIN). W trakcie 

zjazdu, który odbywał się w maju 2013 r. prezentowałem artykuł pod tytułem „Przerzucalność 

w przód podatku od towarów i usług na rynku obuwia dziecięcego”. 

Kolejną cykliczną konferencją naukową o tematyce ekonomiczno-finansowej w której 

brałem udział jest ta organizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą „Problemy ekonomii, polityki 

ekonomicznej i finansów publicznych”. We wrześniu 2015 r. na tej konferencji prezentowałem 

artykuł zatytułowany “Discrimination of domestic supplies relative to imports for the value 

added tax exemptions”. 

Następną cykliczną konferencją naukową, na którą napisałem artykuł była ta organizowana 

przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod nazwą 

„Opodatkowanie przedsiębiorstw”. Na jednej z tych konferencji, we wrześniu 2015 r. 

zaprezentowałem referat „Brak neutralności procedury marży w podatku od wartości dodanej”. 

Inną konferencją naukową, która obejmuje szeroko rozumianą problematykę finansów jest 

odbywająca się co drugi rok konferencja Finanse – Problemy – Decyzje. Jej organizatorem jest 

Katedra Finansów Publicznych oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 

Gospodarczych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach. W październiku 2016 na tej konferencji miałem możliwość wygłoszenia referatu 

„Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji”. 

W latach 2009 – 2013 będąc członkiem międzyśrodowiskowej grupy badawczej „Margines 

Społeczny Poznania 2010 – 2012” brałem udział w kilku seminariach organizowanych przez tę 

grupę. Na jednym z takich spotkań (w styczniu 2010 r.) prezentowałem referat „Zjawisko 

uchylania się od podatków dochodowych”. Funkcjonowanie tej grupy zakończyło się 

konferencją, która odbyła się 28 listopada 2014 r. w Poznaniu pod hasłem „Życie na skraju – 

marginesy społeczne wielkiego miasta” Na tę konferencję razem z Tomaszem Kujaczyńskim, 

Zbigniewem Galorem, i Sławomirem Kalinowskim przygotowałem artykuł zatytułowany 

„Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny”. 

W dniach 25-26 marca 2019 r. odbyły się warsztaty naukowe „Struktura i efektywność 

polskiego systemu podatkowego”, które były organizowane przez Centrum Analiz Społeczno-

Ekonomicznych we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią 

Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W trakcie tych 
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warsztatów przedstawiałem referat zatytułowany „Badania empiryczne nad przerzucalnością 

podatku od towarów i usług w latach 2000 – 2012”. 

W okresie po obronie rozprawy doktorskiej brałem również udział w kilku konferencjach 

naukowych, na które nie przygotowywałem referatu.  

- 16-17 września 2010 r. konferencja naukowa „Ekonomia – wczoraj, dziś i jutro” 

zorganizowana przez Katedrę Teorii i Historii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu.  

- 17 października 2012 r. konferencja naukowa „Podatki oraz prawo podatkowe wobec 

zjawisk kryzysogennych” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

- 6 marca 2014 r. konferencja naukowa „Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego 

w Polsce do 1939 roku” zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Uczestniczyłem także w trzech seminariach, których głównym organizatorem było Centrum 

Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 

- 22 czerwca 2017 r. „System podatkowy dla Polski” (współorganizatorem był mBank i 

Uczelnia Łazarskiego), 

- 26-27 marca 2018 r. „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego” połączone 

z panelem dyskusyjnym „Ekonomia zróżnicowanych stawek VAT” (współorganizatorem było 

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Komisja Europejska i Uczelnia Łazarskiego), 

- 7 grudnia 2018 r. „Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw w oparciu o Mirrlees Review” 

(współorganizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

Pierwszą zagraniczną konferencją, w której brałem udział, była ta organizowana przez 

Vilnius Gediminas Technical University zatytułowana „Contemporary Issues in Business 

Management and Education 2012”. W listopadzie 2012 r. w trakcie tej konferencji 

prezentowałem główne tezy swojego artykułu „The incidence of value added tax in the book 

market in Central and Eastern European Countries”. Poziom dyskusji i uwagi, które dostałem 

w trakcie tej konferencji zachęciły mnie do wzięcia udziału w kolejnej konferencji z tego cyklu, 

która odbywała się w listopadzie 2014 r. Na ten zjazd przygotowałem referat zatytułowany 

„Shifting value added tax to labor – the case of the book market in Central and Eastern European 

Countries.” 

Za ważne osiągnięcie uznaję to, że w latach 2015 – 2017 moje referaty zostały 

zaklasyfikowane do prezentacji w trakcie trzech kolejnych kongresów organizowanych przez 
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International Institute of Public Finance z siedzibą w Monachium. Historia tych kongresów 

sięga 1938 r. Kongres ten gromadzi prominentnych badaczy z całego świata.  

- 71 doroczny kongres IIPF odbywał się w dniach 20-23 sierpnia 2015 r. w Dublinie pod 

hasłem „Taxation in a Global Economy". W trakcie tego kongresu w sesji zatytułowanej „Value 

Added Taxation and Information Exchange” prezentowałem referat zatytułowany „The value 

added tax incidence – the case of the book market in CEEC”. Poprawioną wersję tego referatu 

udało mi się opublikować w czasopiśmie z listy A MNiSW. 

- 72 doroczny kongres IIPF odbywał się w dniach 9-11 sierpnia 2016 r. w Lake Tahoe, w 

Stanach Zjednoczonych pod hasłem „Entrepreneurship, Innovation and Public Policy”. Warto 

podkreślić, że swój referat zatytułowany „The extent and moment of the value added tax 

shifting to consumers: the case of Poland” miałem możliwość zaprezentowania w ramach sesji 

zatytułowanej „Incidence of Value Added Taxes”. 

- 73 doroczny kongres IIPF odbywał się w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. w Tokio pod hasłem 

„Fiscal Reform”. W ramach sesji zatytułowanej „Consumption” wygłosiłem referat „Are labour 

and capital beneficiaries of the VAT rate reduction? Evidence based on hairdressing services 

in Poland”. Wyniki badań prezentowanych na dwóch ostatnich kongresach zostały 

zamieszczone w monografii.  

Organizatorem dwóch międzynarodowych konferencji, w których brałem udział była moja 

katedra (Katedra Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). 

Pierwsza z nich współorganizowana przez Katedrę Rachunkowości UEP odbywała się w 

dniach 19-21 października 2016 r. w Poznaniu pod hasłem „International Conference on 

Accounting, Finance, and Financial Institutions. Theory Meets Practice” (ICAFFI 2016). 

W konferencji wzięło udział 120 uczestników z 16 państw. W jej trakcie odbyło się 12 sesji 

anglojęzycznych oraz 3 sesje w języku polskim. W trakcie sesji zatytułowanej „Taxation and 

Public Economics” wygłosiłem referat „Do small value added tax rate decreases on groceries 

imply lower prices for consumers?”, który później został opublikowany w czasopiśmie z listy A 

MNiSW. W trakcie tej konferencji miałem również zaszczyt przewodniczyć sesji zatytułowanej 

„Finanse publiczne i samorządowe”. 

Druga międzynarodowa konferencja współorganizowana przez moją katedrę, w której 

brałem udział, to „16th INFINITI Conference on International Finance”, która odbyła się w 

Poznaniu w dniach 11 - 12 czerwca 2018 r. Współorganizatorami tej konferencji były Trinity 

College z Irlandii i Monash University z Australii. W trakcie tej konferencji nie prezentowałem 

żadnego referatu. 




