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 Dobór instrumentów ekonomicznych realizacji polityki ekologicznej państwa i 

przedsiębiorstw zajmuje od dawna uwagę ekonomistów, prawników oraz pracowników 

administracji publicznej. Wśród tych instrumentów ważne znaczenie, przynajmniej w świetle 

teorii oddziaływania państwa na zachowanie się podmiotów gospodarczych, odgrywają  

instrumenty fiskalne. Mają one dostarczać z jednej strony dochodów państwu a z drugiej 

strony dostarczać sygnałów cenowych do podejmowania decyzji gospodarczych zgodnych z 

celami polityki ekologicznej. Nie ma, pomimo stosowania w ochronie środowiska wielu 

krajach różnych form narzędzi fiskalnych,  jednoznacznej oceny co do skuteczności tych 

narzędzi w realizacji celów fiskalnych i ekologicznych. Można pokusić się o stwierdzenie, że 

taką skuteczność potwierdzają częściej ekonomiści i prawnicy, rzadziej zaś politycy, w 

obawie o oskarżenia  nakładania na podmioty obciążeń finansowych. Ci  oferują częściej ulgi 

i zwolnienia (a więc preferencje podatkowe - subwencje), mniej akceptowane przez 

ekonomistów, jako wypaczające i przeszkadzające w realizacji celów ekologicznych.  

 W tym świetle intencją realizowanego tematu było pytanie: czy podatki ekologiczne 

stanowią bodźcowy (skuteczny) instrument realizacji polityki ekologicznej państwa, a 

jeśli tak to, czy instrument ten można projektować i stosować w polskim systemie 

podatkowym na wzór rozwiązań krajów zachodnich?  

 U podstaw tak sformułowanego pytania leży stwierdzenie, że w polskich 

rozwiązaniach instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska dominują inne � opłaty 

emisyjne, a od 2002 roku także opłaty produktowe, zaliczane niekiedy do szeroko pojętych 

podatków (parapodatków), ale w istocie nimi nie są . Są to raczej paraceny o ekwiwalentnym 

charakterze (chociaż dyskusyjna jest ich wysokość). W polskim systemie podatkowym 

istnieją jedynie bardzo rozdrobnione i skomplikowane ulgi i odliczenia w podatkach 

pośrednich, bezpośrednich i lokalnych, adresowane do działań ochronnych, których lista 

wyraźnie się kurczy. Nie ma natomiast podatków ekologicznych w rozumieniu prawa 

podatkowego, zasilających budżet państwa  czy też budżety lokalne. 

 Natomiast podatki (ale także narzuty, opłaty produktowe) związane z celami 

ekologicznymi są dość powszechne w krajach zachodnich. To ich analiza funkcjonowania, a 

zwłaszcza identyfikacja skutków (korzyści i zagrożeń) stanowi bazę odniesienia do 

formułowania propozycji podatków proekologicznych w Polsce. 

 Podejmując próbę określenia możliwości wprowadzenia bodźcowych podatków 

proekologicznych w Polsce, podjęto następującą problematykę: 
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• Zdefiniowano istotę podatków ekologicznych i kategorii podobnych: opłaty, subwencje w 

krajach zachodnich, stosujących te rozwiązania i w literaturze, 

• Zaprezentowano dyskusję i propozycję metod oceny skuteczności instrumentów 

ekonomicznych w realizacji celów ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki instrumentów fiskalnych, 

• Dokonano obszernego i wnikliwego przeglądu podatków i opłat ekologicznych w krajach: 

UE, OECD, oraz w krajach przygotowujących się do integracji z UE, 

• Dokonano wnikliwej analizy szczególnych rozwiązań fiskalnych, zwanych ekologiczną 

(lub zieloną) reformą podatkową w wybranych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem 

Niemiec, 

• Scharakteryzowano system specjalnych odpisów amortyzacyjnych od nakładów i 

urządzeń służących ochronie środowiska, jako rodzaj preferencji dla inwestorów w 

ochronę środowiska, w systemie podatków dochodowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Niemiec, 

• Dokonano analizy możliwości stosowania specjalnych odpisów amortyzacyjnych i innych 

preferencji podatkowych w świetle prawa o pomocy państwa dla przedsiębiorstw we 

Wspólnocie Europejskiej, 

• Dokonano bardzo wnikliwego i bardzo trudnego (z powodu ich ukrycia w gąszczu innych 

przepisów) przeglądu preferencji w systemie podatkowym Polski, związanych z 

działalnością ochronną, według stanu prawnego ze stycznia 2003 roku, 

• Przedstawiono system odpisów amortyzacyjnych w Polsce oraz związane z nimi 

preferencje, możliwe do wykorzystania przez inwestorów w ochronę środowiska,  

• Dokonano wnikliwej oceny skutków stosowania podatków proekologicznych w 

wybranych krajach, w tym w szczególności stosujących zieloną reformę podatkową, 

• Dokonano analizy dokumentów programowych i ustaw, przyjętych już przez Polskę w 

celu wskazania niezbędnych rozwiązań w systemie podatkowym, w nich przyjętych, 

• Wskazano na możliwości i warunki wdrożenia bodźcowych podatków proekologicznych 

w Polsce, w czterech obszarach: opłaty produktowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska, elementy zielonej reformy oraz podatki centralne i lokalne ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalnych odpisów amortyzacyjnych.  

Tworzywem pracy jest literatura, wyniki badań zagranicznych, dostępne najczęściej  w 

języku angielskim i francuskim, poprzednie prace eksperckie wykonywane przez członków 
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zespołu badawczego, a związane z niniejszym tematem oraz konsultacje ze specjalistami w 

Polsce i za granicą, którzy obserwują stosowanie analizowanych instrumentów.  

Analiza i badania pozwoliły rekomendować określone rozwiązania dla Polski, co się 

okazało niezwykle trudne, z uwagi na kryzysową sytuację finansów publicznych w Polsce 

oraz kondycję finansową gospodarki, a także niezbyt przychylną dla zmian podatkowych 

wolę polityczną rządu i samorządów lokalnych w tym względzie. Osobną kwestią jest 

pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, którym w 

żaden sposób nie należałoby dokładać nowych obciążeń, nawet i w imię spełniania celów 

ekologicznych. Z tego tez powodu proponowanie takich instrumentów jest niezwykle 

kontrowersyjne  i może mieć charakter głównie postulatywny. 

W wyniku studiów literatury, analizy doświadczeń krajów zachodnich oraz własnego 

dorobku badawczego Autorów opracowania, sformułowano następujące ustalenia i wnioski: 

1. Podatki ekologiczne nie są jednolicie definiowane ani w literaturze, ani w 

rozwiązaniach praktycznych. Wymieniane są one najczęściej obok opłat 

ekologicznych, jako instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i są one bardzo 

często opisywane łącznie jako płatności za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie 

do niego zanieczyszczeń. Przy czym jako podstawową różnicę między opłatą a 

podatkiem podaje się ekwiwalenty charakter opłaty i przymusowy charakter podatku, 

a ponadto zasilanie przez opłaty funduszy celowych, a przez podatki  budżetu państwa 

lub budżetów lokalnych. 

2. EUROSTAT definiuje podatek ekologiczny  jako świadczenia pieniężne, których 

podstawą są działania wywierające negatywny wpływ na środowisko.  

3. OECD określa podatek ekologiczny jako obowiązkową, bezzwrotną płatność na rzecz 

państwa, nakładaną na przedmiot związany z oddziaływaniem na środowisko 

naturalne. Natomiast opłaty ekologiczne � według OECD � to zwrotne płatności na 

rzecz państwa, w zamian za świadczone usługi, np. odprowadzanie ścieków, 

składowanie odpadów. 

4. Podobnie � jak OECD - określa podatki i opłaty ekologiczne Europejska Agencja 

Środowiska, stosując raczej określenia  �ekopodatki� i �ekoopłaty�.  

5. W klasyfikowaniu omawianych obciążeń panuje więc pewien zakres dowolności. Przy 

czym w statystykach OECD i EUROSTAT za podatki ekologiczne uważa się każdy 

podatek (narzut, opłatę), który ma korzystny wpływ na środowisko, bez względu na to 

jaka była intencja jego wprowadzenia.  
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6. W krajach Unii Europejskiej funkcjonują głównie podatki ekologiczne (choć opłaty 

też występują), które trafiają bezpośrednio do budżetu. W niektórych krajach UE 

stosuje się pewne rozróżnienia pomiędzy opłatą a podatkiem. Przykładowo w Danii � 

za podatki ekologiczne uważa się takie obciążenia, które zasilają budżet państwa, a 

opłaty ekologiczne � budżety lokalne. 

7. W krajach członkowskich OECD zidentyfikowano około 270 rodzajów podatków 

ekologicznych. Zwraca się jednocześnie uwagę na fakt, iż liczba najróżniejszego 

rodzaju szczegółowych tytułów tego opodatkowania w tych krajach jest jeszcze 

większa, gdyż wynosi ponad 900 pozycji. Największa liczba szczegółowych tytułów 

opodatkowania odnosi się do szerokiej grupy podatków związanej z transportem, to 

jest podatków (opłat) rejestracyjnych i użytkowych od pojazdów spalinowych. 

8. Spotykane są  następujące podstawy (przedmioty) opodatkowania w obszarze 

podatków i opłat środowiskowych: 

• zmierzona lub szacunkowa wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

• zmierzona lub szacunkowa ilość zanieczyszczeń odprowadzonych do zbiorników 

wodnych, 

• produkty energetyczne: 

- produkty energetyczne wykorzystane do celów transportowych, 

- produkty energetyczne wykorzystane do celów innych niż transportowe, 

• transport: 

- od przejechanego kilometra, 

- podatki roczne, 

- inne (podatki od sprzedaży), 

• odprowadzanie ścieków do zbiorników wodnych (niezmierzone), 

• środki używane w rolnictwie (nawozy, pestycydy), 

• odpady: 

- wywożenie i utylizacja różnego rodzaju odpadów (opłaty pobierane od 

użytkowników), 

- poszczególne produkty (opakowania, baterie, opony, smary itd.), 

- ubożenie warstwy ozonowej, 

• hałas. 

Podatki ekologiczne mogą być również sklasyfikowane według funkcji, jakie mogą spełniać. 

Pod tym względem zaproponowana klasyfikacja wyróżnia następujące typy obciążeń:  
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• opłaty pokrywające koszty,  

• podatki stwarzające bodźce,  

• podatki mające na celu gromadzenie środków finansowych, 

9. Kolejną użyteczną klasyfikacją podatków środowiskowych jest ich podział na podatki od 

emisji i od produktu. Pierwsza kategoria obejmuje płatności bezpośrednio związane z 

rzeczywistym lub szacunkowym zanieczyszczeniem środowiska, czy to w postaci emisji 

do atmosfery, wody lub gleby, czy to związane z wytworzeniem hałasu. Drugą kategorię 

podatków stosuje się w odniesieniu do surowców i takich produktów jak nawozy 

sztuczne, żwir naturalny, wody gruntowe, a także gotowych produktów konsumpcyjnych 

takich jak baterie, opakowania bezzwrotne, opony czy torby plastikowe. 

10. W ujęciu rodzajowym daje się wydzielić:  

• podatki od energii i paliw: 

- podatek "węglowy", 

- podatki od paliw samochodowych i olejów napędowych, 

- podatki od energii elektrycznej, 

- podatek od węgla i koksu, 

- podatek od paliw lotniczych, 

• inne podatki dotyczące środowiska naturalnego: 

- podatki od pojazdów silnikowych, 

- podatki od końcowego zagospodarowania odpadów, 

- podatki od opakowań, 

- podatki od siarki, 

- inne podatki. 

11. Systemy czy też konfiguracje rozwiązań w zakresie podatków i opłat ekologicznych są 

niezwykle zróżnicowane w poszczególnych państwach. Samych bowiem nazw podatków, 

jak i tytułów (czy też podstaw opodatkowania) jest kilkaset.  

12. Obok podatków i opłat ekologicznych w krajach zachodnich stosowane są także inne 

rozwiązania fiskalne � zwłaszcza subwencje (głównie zwolnienia i ulgi podatkowe), 

dotacje oraz specjalne odpisy amortyzacyjne.  

13. W pracy rozpoznano formy i rodzaje podatków i opłat ekologicznych stosowane w 28 

krajach, w tym w UE, w OECD oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.  
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14. Podatki ekologiczne dostarczają w Krajach OECD od kilku do kilkunastu procent 

przychodów podatkowych ogółem oraz kilka procent PKB.  

15. Stawki podobnych podatków ekologicznych są bardzo zróżnicowane. Zwracają uwagę 

wysokie stawki podatków ekologicznych w krajach skandynawskich. Najbardziej 

restrykcyjny fiskalizm środowiskowy stosuje Dania. W Danii stosowany jest całkowity 

zakaz wykorzystywania opakowań ze stali i aluminium. Opłaty za zużycie wody pitnej 

stanowią w Danii wpływy budżetu lokalnego, a stawki opłat są zróżnicowane regionalnie. 

Nietypowym podatkiem w Danii jest tzw. podatek wodociągowy, za większe zużycie 

wody przez gospodarstwa domowe (powyżej określonej granicy). 

16. Ponadto można podkreslić bardzo wysokie opodatkowanie składowania odpadów w 

Austrii oraz znaczące opodatkowanie paliw do samochodów w Wielkiej Brytanii. 

17. W Holandii stosuje się szereg zwolnień w opodatkowaniu produktów energetycznych lub 

tez refundację podatków od dwutlenku węgla. Zwalnia się z podadku energię elektryczną 

wytwarzaną ze źródeł odnawialnych (głównie energię wiatrową). 

18. Francja � w miejsce pięciu podatków o charakterze emisyjnym wprowadziła 

zintegrowany podatek za działalność powodującą zanieczyszczenie środowiska (dotyczy 

odpadów, substancji lotnych, hałasu i przepracowanych olejów), z którego wpływy są 

kierowane do Francuskiej Agencji do Spraw Odpadów i Dozoru Energetycznego.  

19. Bardzo rozbudowany system podatków i opłat ekologicznych mają Niemcy. Do bardziej 

charakterystycznych należy tu podatek od spalania paliw, podatki od konsumpcji energii 

elektrycznej, powiązane z rekompensatami uboższym grupom zwiększonych kosztów 

energii. Restrykcyjne są także podatki w odniesieniu do transportu samochodowego. Ale 

w odniesieniu do zrzutu ścieków Niemcy stosują podobne opłaty jak w Polsce.  

20. Dla Norwegii charakterystyczny jest podatek węglowy i siarkowy, o bardzo 

zróżnicowanych stawkach w poszczególnych gałęziach przemysłu. Opodatkowane jest tu 

także paliwo lotnicze w przelotach krajowych oraz różnego rodzaju opakowania. 

Występują także zwolnienia podatkowe, np. z podatku zwolniony jest węgiel stosowany 

do wytwarzania energii elektrycznej.  

21. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej funkcjonują podatki od paliw silnikowych 

(Czechy, Estonia, Słowacja). Nie ma zaś tutaj podatków od gazu ziemnego, energii 

elektrycznej oraz węgla (poza Słowenią, która opodatkowuje dwutlenek węgla w paliwach 

samochodwych). Natomiast spotyka się jeszcze dotacje (dopłaty) do gazu lub energii, 
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zużywanej w gospodarstwach domowych (np.Węgry). W krajach tych stosuje się liczne 

opłaty emisyjne i produktowe, podobnie jak w Polsce. 

22. W pracy interesuje nas głównie bodźcowość podatków ekologicznych, co można wiązać z 

funkcją stymulacyjną podatków. Jej realizację można opisać przez kryterium skuteczności 

(stopnia spełnienia określonego celu) oraz kryterium efektywności ( w tym zwłaszcza 

koszty osiągania danego celu). Skutki redystrybucyjne podatków są bardzo trudno 

mierzalne, a ich ocena wiąże się z doborem ewentualnych mechanizmów 

kompensacyjnych.  

23. Autorzy opracowania stanęli przed bardzo trudnym zadaniem zaproponowania 

modyfikacji polskiego systemu podatkowego, z uwzględnieniem zielonej reformy 

podatkowej i innych bodźcowych podatków proekologicznych funkcjonujących w krajach 

zachodnich. Ta trudność wynika z braku dobrego klimatu politycznego dla tego typu 

propozycji w aktualnych warunkach społeczno-gospodarczych kraju.  

24. Nie mamy podstaw aby obalać zagrożenia polityczne i gospodarcze związane z 

ewentualna reformą podatkową. Można tylko spodziewać się, że kłopoty finansów 

publicznych są znamienne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, także tych które 

stosują podatki proekologiczne oraz zieloną reforma podatkową z dobrym skutkiem. 

Dlatego też świadomi ograniczeń politycznych, niezależnych od wyników 

przeprowadzonej analizy, podejmujemy kontrowersyjną próbę wskazania głównych 

kierunków zmian  systemu podatkowego, dla realizacji celów ekologicznych. Zdajemy 

sobie sprawę z dyskusyjności propozycji, ale nie podejmowanie zmian obecnych 

rozwiązań podatkowych, zwłaszcza wobec spodziewanego przystąpienia Polski do UE, 

budzi jeszcze większe zastrzeżenia.  

25.  System prawny i ekonomiczny zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce formułuje i 

dopuszcza  stosowanie podatkowych instrumentów proekologicznych, do których 

zaliczyliśmy: opłaty ekologiczne, opłaty produktowe i depozytowe, podatki ekologiczne, 

preferencje w podatkach powszechnie stosowanych, takich jak VAT, akcyza podatek 

dochodowy od osób prawnych i fizycznych (w postaci ulg, zwolnień, różnicowania 

stawek podatkowych, specjalnych odpisów amortyzacyjnych itp.). Istnienie takich 

rozwiązań  w innych krajach uzasadnia ich stosowanie i wdrażanie w Polsce, jeśli istnieją 

argumenty merytoryczne w tym względzie. 

26.  Dokonany przegląd i analiza stosowania opłat i podatków ekologicznych w krajach 

zachodnich pozwoliła potwierdzić ich skuteczność w postaci: zmniejszenia poziomu 
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zanieczyszczeń, obniżenia zużycia zasobów nieodnawialnych oraz odnawialnych i 

surowców oraz produktów będących źródłem zanieczyszczenia (zwłaszcza węgla i 

energii, ale także wody, wyraźny wzrost stopnia recyklingu niektórych odpadów) zmiany 

struktury konsumpcji (np. wzrost udziału samochodów nowych, lepszej klasy, wzrost 

wykorzystania energii odnawialnej, rozwój technologii odsiarczania spalin i oczyszczania 

ścieków, inwestowanie w urządzenia oszczędzające wodę, wzrost przejazdów koleją, 

wzrost udziału zużycia opakowań wielokrotnego zastosowania itp.). Jednocześnie  

okazało się, że wysokie są koszty administracyjne wprowadzania i stosowania niektórych 

rozwiązań podatkowych. Obniżana jest także konkurencyjność gałęzi objętych opłatami i 

podatkami w stosunku do gałęzi, które  nie są płatnikami tych podatków. Obserwuje się  

też wzrost obciążeń podatkami (a więc i kosztami) tych gospodarstw domowych w 

których dominuje zużycie  węgla jako paliwa. Wyrównywanie skutków w zakresie 

obniżania konkurencyjności dokonuje się przez system ulg i zwolnień podatkowych, które 

stanowią nie tylko formę osłony finansowej, ale także są nakierowane na odpowiednie 

działania   ochronne (np. zwalnia się od podatku od energii, jeśli ta pochodzi z 

odnawialnych źródeł).  

27. Postulat, aby wszelkie zmiany systemu podatkowego były zintegrowane z jego 

elementami, a nie polegały tylko na likwidacji lub dokładaniu  danego rodzaju podatków, 

spełniony jest w konstrukcji tzw. zielonej reformy podatkowej. Stosują jej rozwiązania 

liczne kraje (Niemcy z największym odwagą) i istnieją dowody na jej pozytywne rezultaty 

zarówno w dziedzinie ochrony środowiska, jak i w sferze gospodarczej i społecznej. W 

ogólnym ujęciu zielona reforma podatkowa polega na wprowadzaniu nowych podatków 

ekologicznych z jednej strony, zaś z drugiej strony na ograniczeniu innych obciążeń 

podatkowych � zwłaszcza narzutów na wynagrodzenia. W ten sposób zapewnia się 

neutralność budżetową wprowadzanych rozwiązań ( a nawet wzrost dochodów 

budżetowych netto), a jednocześnie osiąga się cele ekologiczne i społeczne, poprzez 

odciążenie podatkowe wynagrodzeń, co ma znaczenie dla kosztów pracodawcy, jak i dla 

dochodów pracowników i co skutkuje zwłaszcza zwiększaniem liczby miejsc pracy. 

28. Rozwiązania zielonej reformy podatkowej są źródłem  - przynajmniej według niektórych 

ekonomistów i ocen � tzw. podwójnej dywidendy. Oznacza ona, przy zachowaniu 

neutralności dochodów  budżetowych, powstawanie dwóch grup korzyści: ekologicznych 

- przez wymuszanie określonych zachowań ochronnych, spowodowanych działaniem 

podatku ekologicznego (np. od zużycia węgla) oraz ekonomicznych i społecznych - 

poprzez wzrost dochodów zatrzymanych pracodawców i pracowników, będących źródłem 
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pokrywania zwiększonych   obciążeń ekologicznych oraz będących motywacją do 

przysparzania nowych miejsc pracy (spadek bezrobocia). Ta równowaga może mieć 

miejsce tylko w ujęciu makroekonomicznym, podczas gdy w ujęciu mikroekonomicznym 

mogą niektóre podmioty lub gałęzie gospodarki osiągać efekt netto lub stratę netto. W 

tym upatruje się przesłanek do alokacji zasobów � inwestorzy mogą poszukiwać takich 

dziedzin aktywności gospodarczej, w której osiągną korzyści netto.  

29.  Mierzenie rezultatów ekologicznej reformy podatkowej jest niezwykle utrudnione, nawet 

jeśli się stosuje tak poważne narzędzie jak model równowagi ogólnej lub też inne modele 

ekonometryczne. Przeprowadzona analiza funkcjonowania podatków ekologicznych w 

krajach Europy Zachodniej oraz inne, wcześniejsze prace analityczne przeprowadzone w 

Polsce, pozwalają stwierdzić, że niewątpliwymi rezultatami wprowadzania ekologicznej 

reformy podatkowej jest poprawa stanu środowiska  (zwłaszcza spadek emisji dwutlenku 

węgla), wzrost liczby miejsc pracy, zwłaszcza przy jednoczesnej redukcji podatków na 

ubezpieczenia społeczne (ale efekty z tym związane mogą pojawiać się w okresie nie 

dłuższym niż 10 lat). Nie potwierdza się natomiast jednoznacznie szansa wzrostu PKB, 

zwłaszcza z powodu osłabienia aktywności inwestycyjnej, która w niektórych 

symulacjach towarzyszy wprowadzaniu podatków ekologicznych. Istnieje tez groźba 

wzrostu inflacji i powstania ujemnego efektu dystrybucyjnego w bardziej 

energochłonnych gospodarstwach domowych. Te ustalenia nie zaprzeczają celowości 

wprowadzania ekologicznej reformy podatkowej. Raczej przemawiają za jej 

koniecznością stosowania, zwłaszcza w odniesieniu do osiągania celów ekologicznych w  

gospodarce  paliwowo-energetycznej, przy jednoczesnym uzupełnieniu rozwiązań 

reformy o inne rozwiązania, w tym zwłaszcza pobudzania aktywności inwestycyjnej oraz 

hamowanie inflacji, a także przez system osłon socjalnych dla gospodarstw domowych.  

30. Analiza stosowania podatków ekologicznych i skutków zielonej reformy, pozwala przyjąć 

za najbardziej skuteczny ekologicznie i efektywny ekonomicznie, podatek węglowy (od 

paliw) i/lub energii. Problemem decyzyjnym pozostaje dobór podstawy opodatkowania. 

Jedni odnoszą opodatkowanie do emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla, inni do 

zużycia paliw i energii,  jeszcze inni łączą obie te podstawy. Z uwagi na komplikacje 

występujące często przy monitoringu emisji, a ponadto brak możliwości jej ustalania dla 

gospodarstw domowych, które należałoby  także objąć podatkami ekologicznymi, stoimy 

na stanowisku obciążania podatkiem ekologicznym zużycia pięciu nośników energii: 

węgiel kamienny i brunatny, energię elektryczną, benzynę, olej napędowy, olej opałowy. 

Pomijamy gaz, bardziej przyjazny dla środowiska i już bardzo drogi w Polsce, aby 
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umożliwić  spodziewany efekt zmiany struktury zużycia nośników energii z bardziej 

zanieczyszczających na mniej zanieczyszczające.  

31. Każda zmiana systemu podatkowego musi być bardzo mocno osadzona w istniejących 

realiach gospodarczych i społecznych, a przede wszystkim  w obowiązującym systemie 

prawnym. Jego głębokie naruszenie, przy braku koordynacji z aktami prawnymi 

regulującymi inne dziedziny życia gospodarczego,  narazić może, nawet najbardziej 

pożyteczne zmiany, na ryzyko niepowodzenia i niespodziewanych kosztów. Pamiętać 

należy, że jakiekolwiek innowacje systemu podatkowego mają swoje konsekwencje we 

wszystkich innych obszarach ekonomiki przedsiębiorstwa i gospodarki narodowej ( w tym 

struktury PKB). Dlatego bardzo ważne jest  poprawne  rozpoznanie  obowiązującego 

prawa i jego dotychczasowych regulacji. W tym celu dokonaliśmy analizy polskiego 

systemu podatkowego i jego powiązania z ochroną środowiska.  

32. Charakterystyczne dla Polski jest to, że  podstawowe obciążenia związane z ochroną 

środowiska, to jest opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjne kary pieniężne 

regulowane są przez prawo ochrony środowiska, a nie przez prawo podatkowe. Ponadto 

wprowadzone od 1 stycznia 2002 roku opłaty produktowe i depozytowe mają swoje 

odrębne uregulowanie w ustawie  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania  niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. 

Natomiast zasadnicze ustawy podatkowe  o podatku od towarów i usług, akcyzie, podatku 

dochodowym od osób prawnych i fizycznych, podatkach lokalnych, nie mają 

bezpośredniego odniesienia do działalności ochronnej. W ich obszernych regulacjach 

udało się zidentyfikować nieliczne preferencje adresowane do działalności ochronnej, w 

postaci zwolnień podatkowych, odliczeń i ulg, zresztą dość wyraźnie likwidowane w 

ostatnich latach. Nie stanowią one samodzielnego systemu, tkwią w gąszczu ogólnych 

przepisów i można jedynie z trudem je odnajdywać. Przedsiębiorcy ich � na ogół � nie 

znają i nie stosują. Nie znają ich także pracownicy aparatu skarbowego. Te ustalenia 

stanowią argument do modyfikacji obwiązującego systemu opłat produktowych i 

depozytowych oraz opłat za korzystnie ze środowiska, przy jednoczesnym zaleceniu 

likwidacji preferencji w systemie podatkowym (które można zaliczyć do szkodliwych 

albo nie znanych subwencji). Natomiast istnieją argumenty aby proponować system 

specjalnych odpisów amortyzacyjnych od nakładów i urządzeń ochronny środowiska, 

który zastąpiłby inne preferencje w podatku dochodowym i był skutecznym narzędziem 

podejmowania inwestycji na rzecz ochrony środowiska. 
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33. Propozycje zmian systemu podatkowego muszą przestrzegać nie tylko wymogów traktatu 

z Maastricht, lecz także prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. 

Każda innowacja w systemie podatkowym, związana zwłaszcza z tworzeniem 

określonych preferencji (zwolnienia, ulgi, niższe stawki podatkowe) stanowi potencjalne 

źródło uznania ich za zakazaną pomoc publiczną, na którą zgody może udzielić tylko 

Komisja Europejska ( w przypadku kraju członkowskiego) lub obecnie w Polsce Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzona analiza aktów prawnych w tym 

zakresie � europejskich i polskich, pozwala stwierdzić, że najważniejszym kryterium, 

którym należy  się kierować przy proponowaniu preferencji podatkowych, w tym także i 

obniżaniu składek na ubezpieczenia społeczne, jest ich wpływ na konkurencyjność 

podmiotów � podatników. Za zakazaną uznaje się bowiem każdą pomoc państwa (w 

formie subsydiów, dotacji, zaniechania poboru podatku, obniżek stawek  podatkowych i 

składek na ubezpieczenia społeczne, udzielanie gwarancji, obniżanie odsetek od kredytów 

i pożyczek itd.), która pogarsza pozycję konkurencyjną podmiotu lub sektora gospodarki.  

34. Biorąc pod uwagę te argumenty zaproponowano kierunki zmian w systemie podatkowych 

instrumentów ochrony środowiska w Polsce (Tablica 1), które powinny być przedmiotem 

dalszej dyskusji, zwłaszcza w resorcie ochrony środowiska, i finansów, a mianowicie : 

• Modyfikacja opłat produktowych i depozytowych poprzez ich nakładanie na produkty 

i opakowania (tak jak to mam miejsce w krajach zachodnich), a nie wiązanie ich z 

poziomem recyklingu i odzysku (raczej przeznaczanie środków z nich pochodzących 

na takie cele) oraz poprzez poszerzenie listy produktów nimi objętych.  

• Modyfikacja opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, 

poprzez objęcie niektórymi z nich gospodarstw domowych,  różnicowanie stawek 

opłat, podnoszenie opłat za pobór wody, wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za 

ścieki (od tzw. zanieczyszczenia netto), stopniowa likwidacja  niektórych z opłat na 

korzyść stosowania  opłat produktowych i wyższych podatków ekologicznych. 

• Stopniowe wprowadzenie elementów proekologicznej reformy podatkowej, dla 

różnych wariantów jej zakresu i wysokości obciążeń podatkami ekologicznymi i 

różnej wysokości zmniejszania składek na ubezpieczenia społeczne. 

• Uporządkowanie preferencji podatkowych w podatkach pośrednich i bezpośrednich, 

centralnych i lokalnych poprzez ich stopniową likwidację, przy wprowadzeniu 

systemu specjalnych odpisów amortyzacyjnych. 
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Tablica 1: Założenia proponowanych zmian systemu opłat i podatków  proekologicznych w Polsce 
Obszar zmian � 

rodzaj instrumentu 
Zakres zmian Adresaci zmian Przeznaczenie środków i zasady ich 

wykorzystania 
Rodzaj prawa 

niezbędnego do 
wprowadzenia zmian 

I. Opłaty 
produktowe i 
depozytowe 

Utrzymanie wprowadzonych rozwiązań przy 
dokonaniu następujących zmian: 
Podstawa naliczania opłat produktowych  � sprzedaż 
opakowań i innych produktów objętych opłatami 
produktowymi  
Lista produktów objętych opłatami  produktowymi � 
dotychczasowa poszerzona o: nawozy sztuczne, 
pestycydy,  
Wprowadzenie opłat produktowo-depozytowych na: 
opony, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory 
ołowiowe (kwasowe), chłodziarki i zamrażarki, a w 
dalszym okresie także: telewizory i komputery. 

Przedsiębiorcy � 
importerzy, producenci, 
handel � przy sprzedaży 
danych opakowań i 
produktów  

Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej � 30% 
NFOŚiGW � 70 % 
Propozycja utworzenia Agencji ds. 
Gospodarki Odpadami, podlegającej 
Ministrowi Środowiska, jako uczestnika 
procesów redystrybucji dochodów. 
Wpływy z opłat przeznaczane na 
przedsięwzięcia odzysku i recyklingu 
odpadów, funkcjonowanie systemu opłat 
produktowo-depozytowego ( w tym 
wsparcie organizacji odzysku odpadów) 

Ustawa o 
obowiązkach 
przedsiębiorców i 
opłacie produktowej i 
depozytowej 
Prawo ochrony 
środowiska 
(ewentualne 
powołanie Agencji ds. 
Gospodarki 
Odpadami) 
Ustawa o odpadac\h  

II. Opłaty za 
korzystanie ze 
środowiska  i 
administracyjne 
kary pieniężne  

Rozszerzenie opłat za korzystanie ze środowiska na 
gospodarstwa domowe i inne podmioty nie objęte 
nimi dotąd 
Wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za 
odprowadzanie ścieków do wód i ziemi ( w tym z 
chowu lub hodowli ryb) 
Wprowadzenie zasady wymierzania opłaty za 
odprowadzanie ścieków za zanieczyszczenia netto 
Podniesienie opłat za pobór wody  
Wprowadzenie opłat za składowanie odpadów 
komunalnych i wywóz ścieków przez gospodarstwa 
domowe poprzez egzekwowanie obowiązku 
dokumentowania korzystania z usług gminnych lub 
upoważnionych zakładów do odbierania odpadów 
komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
Obniżenie opłat podwyższonych za brak pozwolenia 
na emisję do powietrza, pobór wody lub 
odprowadzenie ścieków 
Stopniowa likwidacja niektórych opłat za korzystanie 
ze środowiska, w miarę zastępowania ich opłatami 
produktowymi i podatkami ekologicznymi 
  

Emitenci zanieczyszczeń, 
w tym gospodarstwa 
domowe i gospodarka 
komunalna  

NFOŚiGW,  WFOŚiGW, budżety 
powiatów i gmin, zgodnie z 
dotychczasowym kluczem podziałowym. 
Przeznaczenie zgodnie z zasadami 
określonymi w prawie ochrony 
środowiska   

Prawo ochrony 
środowiska 
Prawo wodne 
Ustawa o odpadach  
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Cd. Tablicy 
III. Elementy 
zielonej 
reformy 
podatkowej 

Stopniowe (4 lata) wprowadzenie podatków na wybrane 
nośniki energii: węgiel kamienny i brunatny, energię 
elektryczną, benzynę, olej napędowy,  olej opałowy;  przy 
stopniowym zmniejszaniu składki na ubezpieczenia 
społeczne i emerytalno-rentowe,  odpowiednio dla 
pracodawcy i pracownika  
  

Wszyscy nabywcy nośników energii, bez 
względu na jej pochodzenie (krajowe lub z 
importu), w tym także zużycie przez 
producentów nośników energii na własne  
potrzeby,  z wyłączeniem energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
Płatnikami podatków są sprzedający 
(dostawcy) dane nośniki energii  
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podobne 
do rozliczenia z tytułu VAT   
W drugim wariancie tylko gospodarstwa 
domowe za węgiel i energię elektryczną oraz 
wszyscy nabywcy benzyny i olejów (przy 
zwiększonej stopie podatkowej za te ostatnie  

Budżet państwa, z 
możliwością kierowania 
części dochodów na 
określone subfundusze i 
przedsięwzięcia 
ekologiczne  oraz na 
zwiększone świadczenia dla 
FUS, wobec spadku 
dochodów z  tytułu 
obniżenia składek 
ubezpieczeniowych 

Ustawa o 
ubezpieczeniu 
społecznym 
Nowa ustawa o 
wprowadzeniu 
podatków 
ekologicznych w 
poszczególnych 
obszarach (dla 
poszczególnych 
nośników 
energii) 

IV. Podatki 
centralne i 
lokalne 
(bezpośrednie i 
pośrednie) 

Stopniowa likwidacja mało istotnych i nie stosowanych ulg 
i odliczeń stosowanych w różnych podatkach 
Utrzymanie zasady różnicowania stawek podatku 
akcyzowego dla benzyn, olejów napędowych i biopaliw (te 
ostatnie mimo, że są zaliczane do wyrobów akcyzowych 
nie podlegają w Polsce naliczaniu akcyzy) � zgodnie z 
zaleceniem art. 283 prawa ochrony środowiska  
Likwidacja istniejących jeszcze zwolnień i odliczeń 
związanych z działalnością ochronną w podatku 
dochodowym od osób prawnych  a także ulg w podatkach 
lokalnych i zastąpienie ich systemem specjalnych odpisów 
amortyzacyjnych od nakładów i środków trwałych 
służących ochronie środowiska.  
Powiązanie specjalnych odpisów amortyzacyjnych z 
obiektami i urządzeniami, które w ponad 60% służą celom 
ekologicznym, pod warunkiem zainwestowania 
zatrzymanego dochodu w nowe urządzenia i technologie 
skierowane na działalność ochronną.  
Rozważenie dokonywania specjalnych odpisów lub 
ponoszenia opłat od gruntu, związanego z działalnością 
gospodarczą (wobec jego wyłączenia z odpisów 
amortyzacyjnych)  

Podmioty podlegające obciążaniu podatkiem 
dochodowym, użytkownicy obiektów i 
urządzeń służących ochronie środowiska 
wewnątrz zakładu i jego otoczeniu 
Właściciele i użytkownicy gruntu związanego 
z działalnością gospodarczą   

Zmniejszenie dochodów do 
budżetu centralnego i 
budżetów lokalnych z 
dochodów z działalności  
gospodarczej, ale możliwy 
wzrost podatków z 
działalności inwestycyjnej, 
wspieranej przez specjalny 
system odpisów 
amortyzacyjnych. 
Zatrzymany dochód przez 
podatnika powinien być 
zainwestowany  w następne 
urządzenia i technologie 
ochronne, co przysporzy 
następnych podatków z 
pracy i z działalności 
gospodarczej, w tym też 
podatku od nieruchomości 

Wszystkie 
ustawy 
podatkowe, w 
tym zwłaszcza o 
podatku 
dochodowym od 
osób prawnych,  
Ustawa o 
rachunkowości w 
kwestii 
specjalnej 
amortyzacji, 
Klasyfikacja 
Środków 
Trwałych, w celu 
wyodrębnienia 
środków 
służących 
ochronie 
środowiska  
 

Źródło: Opracowanie własne  


