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Relacje podatnik – pa!stwo 

jako predyktory moralno"ci podatkowej

Ma gorzata Niesiob#dzka

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gda!ski

Dlaczego p acimy podatki? Zgodnie z dominuj$cymi do niedawna modelami oporu, przed uchylaniem si# 

od ich p acenia powstrzymuje podatników gro%ba wysokiej grzywny pieni#&nej, mo&liwo"' kontroli z o&o-

nych formularzy oraz przekonanie, &e jest to zachowanie nieetyczne. W modelach oporu moralno"' podat-

kowa jest ujmowana jako zmienna egzogeniczna, bezpo"rednio wp ywaj$ca na zachowanie podatników. 

W badaniach w asnych moralno"' podatników traktowano jako zmienn$ endogeniczn$, kszta towan$ przez 

polityk# Þskaln$ pa!stwa oraz post#powanie s u&b podatkowych. W przyj#tych hipotezach za o&ono, &e 

na moralno"' podatkow$ ma wp yw ewaluacja procedur, wyników, sposobu gospodarowania wp ywami 

z podatków oraz ocena wymiany mi#dzy jednostk$ i pa!stwem. Przyj#te za o&enia znalaz y odzwierciedle-

nie w zaproponowanym modelu teoretycznym. WeryÞkacji modelu dokonano za pomoc$ procedury mode-

lowania równa! strukturalnych AMOS. Rezultaty bada! w asnych akcentuj$ znaczenie relacji podatnik –

– instytucje pa!stwa, opartych na podmiotowo"ci, wzajemnym zaufaniu i szacunku, prowadz$ one bowiem 

do zmniejszenia dystansu spo ecznego mi#dzy podatnikami i reprezentantami w adzy oraz mog$ zapewni' 

legitymizacj# psychologiczn$ twórcom i egzekutorom prawa podatkowego. 

S owa kluczowe: moralno"' podatkowa, sprawiedliwo"' proceduralna, sprawiedliwo"' dystrybucyjna

Czynniki determinuj ce p!acenie podatków

Dlaczego p acimy podatki? Badacze udzielali ró&nych 

odpowiedzi na to pytanie. Dominuj$ce przez wiele lat 

(szczególnie w ekonomii) modele u&yteczno"ci oporu 

zak ada y, &e p acenie podatków zale&y od czterech czyn-

ników: wysoko"ci grzywny nak adanej przez instytucje, 

prawdopodobie!stwa kontroli z o&onych formularzy, 

wysoko"ci obowi$zuj$cych stawek podatkowych oraz 

dochodów jednostki (Andreoni, Erard i Feinstein, 1998; 

Antonides i Robben, 1995; Braak, 1983; Carnes i Engle-

brecht, 1995; Cowell, 1992; Jackson i Milliron, 1986). 

U podstaw tych modeli le&y za o&enie, &e celem jednostki 

jest maksymalizacja korzy"ci w asnych, na przyk ad dzi#-

ki uchylaniu si# od p acenia podatków. Przed takim zacho-

waniem powstrzymuj$ j$ jedynie mo&liwo"' kontroli do-

kumentów oraz sankcje karne. W tym uj#ciu zachowanie 

jednostki mo&na porówna' do zachowania gracza, który 

wybiera mi#dzy pewn$ strat$ (zap acenie ca ej, nale&nej 

kwoty podatków), mo&liwym zyskiem (uchylenie si# od 

podatków i nieodkrycie tego) lub mo&liw$ wysok$ strat$ 

(odkrycie uchylenia i na o&enie kary). Podatnicy porów-

nuj$ korzy"ci, jakie wi$&$ si# z p aceniem lub uchyla-

niem si# od podatków, i wybieraj$ opcj#, która zapewni 

im najwy&sze spodziewane rezultaty. Z kolei Stiglitz 

(1985) twierdzi, &e p acenie podatków to g ównie kwestia 

niedostatecznej wiedzy dotycz$cej mo&liwo"ci legalnego 

uchylania si#. Zgodnie z tym przypuszczeniem jedynie 

brak znajomo"ci luk w prawie podatkowym sprawia, &e 

zobowi$zania wobec pa!stwa s$ wype niane. Zatem teo-

retycznie mo&liwa jest sytuacja, w której wszyscy oby-

watele uchylaj$ si# od p acenia podatków – wystarczy 

albo wyposa&y' ich w wiedz#, jak to robi', albo wyso-

ko"' grzywny i kontrol# ograniczy' do minimum. Jednak 

w wi#kszo"ci krajów prawdopodobie!stwo kontroli oraz 

grzywny pieni#&ne nie s$ wysokie, a mimo to stosunkowo 

niewiele osób uchyla si# od p acenia podatków, np. w Sta-

nach Zjednoczonych prawdopodobie!stwo kontroli wy-

nosi 1%. Warto doda', &e obywatele zdecydowanie zawy-

&aj$ prawdopodobie!stwo bycia przy apanym, twierdz$c, 

Ma gorzata Niesiob#dzka, Instytut Psychologii UG, ul. Pomor-

ska 68, 80-343 Gda!sk, e-mail: psymn@univ.gda.pl

Praca Þnansowana ze "rodków Komitetu Bada! Naukowych 

w latach 2004–2006 jako projekt badawczy 1 H011F 039 27.



124      MA(GORZATA NIESIOB)DZKA

&e prawdopodobie!stwo kontroli formularzy wynosi oko-

 o 30% (Bosco i Mittone, 1997; Kirchler, 2007). Równie& 

wyniki licznych bada! weryÞkuj$cych za o&enia modelu 

u&yteczno"ci nie przynios y spodziewanych rezultatów. 

Ogólnie badania wykaza y, &e rola prawdopodobie!stwa 

kontroli, a szczególnie kar Þnansowych jest niewielka, 

cz#sto nie osi$ga poziomu istotno"ci statystycznej (Alm, 

Sanchez i deJuan, 1995; Fischer, Wartick i Mark, 1992; 

Kirchler, 2007).

Zdaniem Bruno Freya (1997a, 1997b) post#powaniem 

jednostki kieruje nie tylko troska o dobro w asne, ale rów-

nie& poczucie obowi$zku obywatelskiego, czyli lojalno"' 

i troska o pa!stwo. I dlatego w teoretycznym "wiecie 

Stiglitza oraz Allinghama i Sandmo ci$gle byliby ludzie, 

którzy wybieraliby p acenie podatków zamiast uchylania 

si#. Poj#cie obowi$zku obywatelskiego pozwala zrozu-

mie' podwójny efekt technik s u&$cych wymuszaniu od-

powiedniego zachowania podatników: z jednej bowiem 

strony l#k przed byciem przy apanym oraz surowo"' kary 

zach#caj$ do przestrzegania prawa, ale z drugiej mog$ 

prowadzi' do poczucia wyobcowania i obni&a' ch#' 

wspó pracy, czyli redukowa' poczucie obowi$zku obywa-

telskiego (Orviska i Hudson, 2002). Obowi$zek ten wy-

p ywa z wewn#trznego przekonania jednostki o tym, jak 

obywatele powinni post#powa' wobec instytucji pa!stwa 

– które zachowania s$ dopuszczalne, a które nie mog$ by' 

usprawiedliwione. Tym samym poczucie obowi$zku oby-

watelskiego "ci"le  $czy si# z moralno"ci$ obywatelsk$, 

w tym moralno"ci$ podatkow$. Smith (1990) wykaza , &e 

spostrzegane prawdopodobie!stwo ujawnienia oszustwa 

w wi#kszym stopniu wp ywa na zachowania podatni-

ków, którzy aprobowali zani&anie uzyskanych dochodów. 

Z kolei odrzucenie tego rodzaju post#powania sprawia o, 

&e czynniki ekonomiczne traci y swoj$ moc regulacyjn$. 

Poj#cie moralno"ci podatkowej wprowadzi  w 1960 

roku Schmöders, deÞniuj$c je jako „postawy grupy albo 

ca ej populacji podatników dotycz$ce kwestii wype niania 

lub zaniedbywania swoich obowi$zków jako podatników 

zakotwiczone w mentalno"ci podatkowej i "wiadomo"ci 

bycia obywatelem” (za Kirchler, 2007, s. 99). Obecnie 

moralno"' podatkowa rozumiana jest jako zinternalizo-

wane zobowi$zanie (Feld i Frey, 2005) b$d% wewn#trzna 

motywacja do p acenia nale&nych podatków (Alm i Tor-

gler, 2006). 

Standardy moralne mog$ wp ywa' na zachowania 

podatników nie tylko w sposób bezpo"redni, lecz tak&e 

po"redni – przez wprowadzenie dodatkowej perspek-

tywy oceny: reakcji i opinii innych (Bosco i Mittone, 

1997; Erard i Feinstein, 1994; Hasseldine i Kaplan, 1992; 

Kaplan i Reckers, 1985; Reckers, Sanders i Roark, 1994; 

Wenzel, 2002, 2005). Subiektywne przekonania o zacho-

waniach innych podatników, a szczególnie o powszech-

no"ci uchylania si#, s$ wa&niejsze ni& obiektywne dane 

z raportów urz#dów skarbowych, stanowi$ bowiem pod-

staw# norm spo ecznych. W krajach o wysokiej etyce po-

datkowej osoby uchylaj$ce si# podejmuj$ ryzyko dwoja-

kiego rodzaju: Þnansowe oraz spo eczne. Pierwsze doty-

czy wysoko"ci grzywny, drugie stygmatyzacji spo ecznej. 

Spo eczne pi#tno jest wyra%ne wówczas, gdy jednostka 

jest przekonana, &e nale&y do niewielkiego grona osób, 

które w ten sposób post#puj$ (Bosco i Mittone, 1997). 

Badania Alma i Torglera (2006) wykaza y, &e moralno"' 

podatkowa jest najwy&sza w Stanach Zjednoczonych 

i Szwajcarii, czyli w krajach z bardzo silnymi tradycjami 

demokratycznymi. 

Zdaniem badaczy sposób traktowania podatników i mo&-

liwo"' wspó decydowania w kwestiach Þskalnych spra-

wiaj$, &e rozwija si# poczucie obowi$zku obywatelskiego 

"ci"le zwi$zane z moralno"ci$ podatkow$. Przedstawione 

badania nawi$zuj$ do prac Strümpla przeprowadzonych 

w latach 60. XX w. w wielu krajach Europy (za Hessing, 

Kinsey, Elffers i Weigel, 1989). Wed ug Strümpla zgoda na 

p acenie podatków zale&y od dwóch kategorii czynników: 

surowo"ci systemu i ch#ci wspó pracy. Pierwszy z nich 

obejmuje takie elementy, jak suma p aconych podatków, 

obowi$zuj$ce w danym kraju rodzaje sankcji karnych 

oraz dociekliwo"' s u&b podatkowych. Mo&na powie-

dzie', &e s$ to elementy okre"laj$ce rodzaj relacji mi#dzy 

administracj$ podatkow$ a podatnikiem. Na drugi czyn-

nik – ch#' wspó pracy – sk adaj$ si# indywidualne oceny 

systemu podatkowego oraz zajmowane postawy wobec 

podatków. Czynnik ten decyduje o tym, co Strümpl nazy-

wa mentalno"ci$ podatkow$ danego kraju (tax mentality). 

Gdy chodzi o surowo"' systemu, to czynnik ten wzbudza 

dwie odmienne reakcje. Z jednej strony, podobnie jak 

ch#' wspó pracy, mo&e zach#ca' do p acenia nale&no"ci. 

Z drugiej strony, surowe prawo podatkowe mo&e kreowa' 

negatywne reakcje podatników i tym samym sk ania' do 

oszustw podatkowych. Na przyk ad skuteczno"' niemiec-

kiego systemu podatkowego by a g ównie zas ug$ suro-

wego prawa, konsekwentnie realizowanego przez s u&by 

podatkowe. Równocze"nie jednak pojawi o si# poczucie 

wyobcowania u obywateli i obni&a a si# ch#' wspó pracy. 

Zatem zasady prawne oraz post#powanie administracji 

w znacz$cy sposób wp ywa y na moralno"' podatników. 

Rola sprawiedliwo"ci podatków 

w kszta!towaniu moralno"ci podatkowej

Jakie czynniki kszta tuj$ moralno"' podatkow$? Wyniki 

prac Strümpla, Felda i Freya (Feld i Frey, 2002, 2005) oraz 

Alma i Torglera (2006) sugeruj$, &e istotna rola w tym 

procesie przypada polityce Þskalnej pa!stwa oraz post#-
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powaniu s u&b podatkowych. Celem bada! w asnych by o 

ustalenie, jaki wp yw na moralno"' podatkow$ ma ocena 

sprawiedliwo"ci podatków. Zdaniem Tylera (1997, 2000) 

sposób post#powania w relacjach formalnych zale&y od 

ewaluacji sprawiedliwo"ci procedur wykorzystywanych 

przez w adz# do tworzenia swojej pozycji, autorytetu. 

Przekonania podatników, &e s u&by podatkowe wszystkich 

traktuj$ jednakowo, równo i sprawiedliwie, &e – podobnie 

jak rz$d – nie faworyzuj$ wybranych grup spo ecznych, 

powinny w znacz$cy sposób wp ywa' na moralno"' po-

datników, a w ko!cowym rezultacie na ch#' wspó pracy. 

I dlatego mo&na oczekiwa', &e ewaluacja procedur istot-

nie wp ywa na moralno"' podatkow$:

H1: Ocena sprawiedliwo"ci proceduralnej ma istotny 

wp yw na moralno"# podatkow$

Na ewaluacj# procedur sk ada si# ocena funkcjonowa-

nia urz#dów kontroli skarbowej (sprawiedliwe i &yczliwe 

traktowanie podatników) oraz ocena sprawiedliwo"ci pra-

wa podatkowego (przekonanie, &e obecnie obowi$zuj$ce 

stawki podatkowe pozwalaj$ na prawid owe, w a"ciwe 

roz o&enie obci$&e! podatkowych). S u&by podatkowe 

mog$ traktowa' b $d w deklaracji jako wyraz intencjo-

nalnego lub nieintencjonalnego uchylania si#. Sposób 

zawiadamiania podatnika, tre"' i forma listu wyra%nie 

ukazuj$ charakter relacji. Formalne, gro&$ce surowymi 

sankcjami powiadomienie sytuuje jednostk# w roli po-

dejrzanego, oszusta. Poczucie sta ej kontroli i brak za-

ufania negatywnie wp ywaj$ na wewn#trzn$ motywacj# 

podatników, na moralno"' obywatelsk$. W szczyc$cej si# 

wysok$ moralno"ci$ podatkow$ Szwajcarii zdecydowana 

wi#kszo"' inspektorów skarbowych uwa&a, &e ujawnione 

w deklaracjach nieprawid owo"ci s$ przede wszystkim 

wynikiem nieintencjonalnych pomy ek i dlatego w celu 

wyja"nienia nie"cis o"ci cz#sto telefonicznie kontaktuj$ 

si# z podatnikami b$d% zapraszaj$ do urz#dów, jednocze-

"nie akcentuj$c potrzeb# uzyskania dodatkowych infor-

macji, rzadko wspominaj$c o gro&$cych jednostce karach 

(Alm i Torgler, 2006).

H1a: Im bardziej pozytywna ocena sposobu funkcjono-

wania urz%dów kontroli skarbowej, tym silniejsze poczu-

cie sprawiedliwo"ci proceduralnej

H1b: Im bardziej pozytywna ocena obowi$zuj$cych 

stawek podatkowych, tym silniejsze poczucie sprawiedli-

wo"ci proceduralnej

Istotna jest równie& ocena sposobu gospodarowania 

wp ywami z podatków przez rz$d. Badania sonda&owe 

i eksperymentalne wykaza y, &e je&eli rz$d post#puje 

zgodnie z preferencjami podatników, tym mniejsza jest 

sk onno"' do uchylania lub unikania podatków (Alm i in., 

1999; Kirchler, 1997; Pocarno, 1988; Spicer i Lundstedt, 

1976). Nieefektywny, nieuwzgl#dniaj$cy potrzeb oby-

wateli sposób gospodarowania wp ywami z podatków 

podwa&a zaufanie do rz$du i negatywnie wp ywa na we-

wn#trzn$ motywacj# do p acenia podatków, czyli moral-

no"' podatkow$: 

H1c: Im bardziej pozytywna ocena sposobu gospodaro-

wania przez pa!stwo wp ywami z podatków, tym silniej-

sze poczucie sprawiedliwo"ci proceduralnej

Relacje podatnik – pa!stwo nie ograniczaj$ si# do per-

spektywy proceduralnej, ale obejmuj$ równie& ocen# wy-

miany i sprawiedliwo"' wyników, czyli sprawiedliwo"ci 

dystrybucyjnej. Pochodz$ce z wielu prac dane wskazuj$ 

na bezpo"redni pozytywny zwi$zek  $cz$cy sprawiedli-

wo"' dystrybucyjn$ z p aceniem podatków (Braithwaite, 

2003; Moser, Evans III i Kim, 1995; Spicer i Becker, 

1980; Verboon i van Dijke, 2007). Maj$c na uwadze 

zwi$zki  $cz$ce moralno"' podatkow$ z zachowaniem 

podatników, mo&na oczekiwa' istotnych relacji  $cz$cych 

sprawiedliwo"' dystrybucyjn$ z moralno"ci$ podatkow$: 

H2: Ocena sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej ma istotny 

wp yw na moralno"# podatkow$

Subiektywne poczucie sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej 

opiera si# na ewaluacji sprawiedliwo"ci poziomej i piono-

wej podatków oraz ocenie wymiany, jaka zachodzi mi#-

dzy jednostk$ a pa!stwem. Podatnicy porównuj$ w asne 

obci$&enia z obci$&eniami osób, które uzyskuj$ podobne 

(sprawiedliwo"' pozioma) lub odmienne (wy&sze, ni&sze) 

dochody (sprawiedliwo"' pionowa): 

H2a: Im bardziej pozytywna ocena w asnych obci$&e! 

w porównaniu z osobami o podobnych dochodach (spo-

strzegana sprawiedliwo"# pozioma podatków), tym sil-

niejsze poczucie sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej

H2b: Im bardziej pozytywna ocena w asnych obci$&e! 

w porównaniu z osobami o innych dochodach (spostrze-

gana sprawiedliwo"# pionowa podatków), tym silniejsze 

poczucie sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej

Inn$ kategori$ subiektywnej oceny sprawiedliwo"ci 

dystrybucyjnej podatków jest ocena wymiany mi#dzy jed-

nostk$ a pa!stwem. Zgodnie z teori$ równowagi Adamsa 

(Ba!ka, 2000) wa&n$ motywacj# jednostki stanowi po-

czucie sprawiedliwej wymiany. Jednostki porównuj$ 

wk ady, który wnosz$, z otrzymanymi rezultatami. Je&eli 

bilans wypada na niekorzy"' danej osoby, odczuwa ona 

silny dyskomfort. Im wi#kszy dyskomfort odczuwa jed-

nostka, tym silniejsza jest jej motywacja do redukcji tego 

stanu. W odniesieniu do podatków to równowaga mi#dzy 

korzy"ciami osi$ganymi przez jednostk# i jej wk adem 

sprawia, &e system podatkowy oceniany jest jako spra-

wiedliwy. Je&eli za" spostrzegany wk ad na rzecz pa!stwa 

przewy&sza spostrzegane zyski, wtedy jednostka mo&e 

zarówno ogranicza' w asny wk ad, jak i d$&y' do zwi#k-

szenia swoich korzy"ci: 
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H2c: Im bardziej pozytywna ocena wymiany mi%dzy 

jednostk$ a pa!stwem, tym silniejsze poczucie sprawie-

dliwo"ci dystrybucyjnej

Analizowane relacje mo&na uj$' w postaci modelu, 

który prezentuje Rysunek 1.

Metoda

Próba 

Badania zosta y przeprowadzone na reprezentatywnej 

próbie doros ych Polaków, mieszka!ców Bia egostoku, 

dobranych ze wzgl#du na p e', poziom wykszta cenia 

i wiek. W badaniach wzi# y udzia  402 osoby – 47% 

m#&czyzn i 53% kobiet. Wi#kszo"' badanych stanowi y 

osoby z wykszta ceniem "rednim (41%). Ponad jedna 

trzecia uczestników mia a wykszta cenie podstawowe 

(38%), a 17% osób posiada o dyplomy wy&szych uczelni. 

Zró&nicowanie wiekowe przedstawia o si# nast#puj$co: 

31% badanej próby stanowili ludzie m odzi, w przedziale 

wiekowym od 20. do 29. roku &ycia. Trzydziesto- i czter-

dziestolatków by o odpowiednio 23% (30–39 lat) i 27% 

(40–49 lat). Najmniej liczna grupa wiekowa to respon-

denci, którzy uko!czyli pi#'dziesi$t lat – 19%. W"ród 

uczestników badania dominowa y osoby o niskich docho-

dach, do 3 tysi#cy z  miesi#cznie (91%). Wi#kszo"' ba-

danych by a zatrudniona w Þrmach pa!stwowych (63%), 

jako pracownicy (86%). 

Procedura bada#

W badaniach wykorzystano kwotowy dobór próby na 

podstawie danych zgromadzonych przez urz$d statystycz-

ny, dotycz$cych zró&nicowania populacji mieszka!ców 

Bia egostoku pod wzgl#dem p ci, wieku i poziomu wy-

kszta cenia. Na pocz$tku okre"lono kwoty, czyli proporcje 

respondentów spe niaj$cych przyj#te kryteria (p e', wiek, 

poziom wykszta cenia). Nast#pnie ankieterzy otrzymali 

listy zawieraj$ce charakterystyk# osób, z którymi mieli 

przeprowadzi' wywiady indywidualne. Badani na ogó  
ch#tnie odpowiadali na wi#kszo"' pyta! zawartych w an-

kiecie, &ywo komentuj$c polityk# Þskaln$ pa!stwa. 

Narz$dzia badawcze

W prezentowanym projekcie narz#dziem s u&$cym do 

poznania spo ecznego obrazu systemu podatkowego oraz 

zachowa! zwi$zanych z p aceniem podatków w Polsce 

by  opracowany przez autork# kwestionariusz. Pomiaru 

moralno"ci podatkowej dokonano za pomoc$ skali za-

proponowanej przez Schmöldersa (Kirchler, 1997, 2007). 

Badani zapoznali si# z czterema scenariuszami opisuj$-

cymi zachowanie Þkcyjnej osoby A, która w ró&ny spo-

sób zani&a a lub zawy&a a wielko"' swoich dochodów, by 

nast#pnie na 5-punktowej skali typu Likerta oceni', na ile 

opisywany sposób post#powania jest w a"ciwy (np. oso-

ba A u&ywa swojego telefonu w 50% do celów s u&bowych 

i w 50% do celów prywatnych. Ca y miesi%czny rachunek 

telefoniczny zosta  przez ni$ zaksi%gowany jako wydat-

ki zwi$zane z prowadzeniem dzia alno"ci gospodarczej. 

Oce!, w jakim stopniu taki sposób post%powania mo&e by# 

usprawiedliwiony: 1 – zawsze, 5 – nigdy). Suma z czte-

rech pozycji tworzy a wska%nik moralno"ci podatkowej. 

Zdaniem Schmöldersa wykorzystanie mechanizmu pro-

jekcji uwalnia narz#dzie od wp ywu aprobaty spo ecznej, 

która mog aby znacz$co modyÞkowa' wyniki dotycz$ce 

uchylania si# od podatków. Uchylanie si# od podatków 

mo&e by' legalne (tax avoidance) albo nielegalne (tax 

evasion). Pierwsze polega na poszukiwaniu sposobów 

sprzecznym z duchem prawa i intencj$ prawodawcy, ale 

legalnych w rozumieniu litery prawa. Drugie obejmuje 

czynne oszukiwanie w adz skarbowych, takie jak zani&a-

nie i zatajanie uzyskanego dochodu, sk adanie fa szywie 

Rysunek 1. 

Model spodziewanych zale&no"ci mi#dzy sprawiedliwo"ci$ proceduraln$ i dystrybucyjn$ oraz moralno"ci$ podatkow$
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udokumentowanych zezna! podatkowych, korzystanie 

z ulg, które podatnikowi nie przys uguj$. Prezentowane 

w scenariuszach zachowania dotycz$ wy $cznie nielegal-

nego uchylania si# od podatków. Warto"' psychometrycz-

na skali zawieraj$cej pi#' itemów by a niska (' = 0,61) 

i dlatego w celu jej poprawienia, na podstawie wyników 

analizy rzetelno"ci, zdecydowano si# na usuni#cie jednej 

z pozycji (Osoba A kupi a pewne dobra, które nast%pnie 

sprzeda a z zyskiem i nie uwzgl%dni a zysku w swoim for-

mularzu podatkowym). Dzi#ki temu zabiegowi warto"' 

wspó czynnika ' Cronbacha wzros a do 0,68. 

Subiektywne poczucie sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej 

podatków opiera o si# na ewaluacji sprawiedliwo"ci po-

ziomej i pionowej podatków oraz ocenie wymiany, jaka 

zachodzi mi#dzy jednostk$ a pa!stwem. Sprawiedliwo"' 

pozioma i pionowa podatków by y oceniane za pomoc$ 

pojedynczych itemów na 5-punktowej skali typu Likerta 

(Moim zdaniem osoby, które osi$gaj$ podobny do mojego 

dochód, w porównaniu ze mn$ p ac$: 1 – o wiele mniej-

sz$ kwot% podatków, 5 – o wiele wi%ksz$ kwot% podatków. 

Kwota podatków, któr$ musz% p aci# w porównaniu do 

osób, które osi$gaj$ dochód inny ni& mój jest: 1 – bar-

dzo niska, 5 – bardzo wysoka*; * – skala odwrócona). 

Im ni&sze wyniki uzyskiwa a jednostka, tym w wi#kszym 

stopniu by a przekonana, &e obci$&enia podatkowe nie s$ 

sprawiedliwie roz o&one mi#dzy obywateli. 

Pomiaru sprawiedliwo"ci wymiany dokonano za po-

moc$ skali autorstwa Kirchlera (Kirchler, 1997, 2007). 

Badani oceniali swój udzia  w Þnansowaniu wydatków 

pa!stwa, opieki zdrowotnej, wysoko"' obci$&e! podatko-

wych (trzy itemy, np.: Mój udzia  w Þnansowaniu systemu 

opieki zdrowotnej jest: 1 – bardzo wysoki, 5 – bardzo ni-

ski) oraz dost#p do zysków pa!stwa, instytucji u&ytecz-

no"ci publicznej i korzy"ci zwi$zanych z system opieki 

zdrowotnej (trzy itemy, np.: Mój dost%p do korzy"ci zwi$-

zanych z systemem opieki zdrowotnej jest: 1 – bardzo 

niski, 5 – bardzo wysoki). Ró&nica sumy punktów z po-

zycji dotycz$cych zysków i wk adów tworzy a wska%-

nik spostrzeganej sprawiedliwo"ci wymiany. Dodatnie 

warto"ci wska%nika "wiadczy y o tym, &e spostrzegane 

zyski zdecydowanie przewy&szaj$ wk ady w asne, ujem-

ne wskazywa y na przewag# wk adów. Zgodnie z teori$ 

równowagi Adamsa poczucie niesprawiedliwej wymiany 

pojawia si#, gdy bilans zysków i wk adów wypada na nie-

korzy"' jednostki (im ni&sze warto"ci ujemne wska%nika 

wymiany, tym silniejsze poczucie niesprawiedliwo"ci). 

Poczucie sprawiedliwo"ci wi$&e si# ze stanem wzgl#d-

nej równowagi mi#dzy korzy"ciami i wk adami (warto"ci 

wska%nika wymiany dodatnie i bliskie zera). Rzetelno"' 

skali wynosi w przypadku podskali wk adów ' = 0,67 

i ' = 0,71 dla skali zysków i jest ni&sza ni& wersji orygi-

nalnej (' = 0,79 i ' = 0,83). 

Subiektywne poczucie sprawiedliwo"ci proceduralnej 

podatków opiera o si# na ewaluacji wydatkowania zreali-

zowanych wp ywów podatkowych, post#powania s u&b 

podatkowych oraz stawek podatkowych. Sposób dystry-

bucji obci$&e! mi#dzy obywateli by  oceniany za pomoc$ 

pojedynczego itemu (Obowi$zuj$ce w polskim systemie 

podatkowym stawki pozwalaj$ na prawid owe, w a"ciwe 

roz o&enie obci$&e! mi%dzy obywateli; 1 – ca kowicie nie 

zgadzam si%, 5 – ca kowicie zgadzam si%). 

Do oceny sposobu wydatkowania zrealizowanych wp y-

wów podatkowych wykorzystano skal# sk adaj$ca si# 

z 26 itemów. Badani szacowali, ile pieni#dzy (1 – bardzo 

ma o, 5 – bardzo du&o) z uzyskanych wp ywów podat-

kowych pa!stwo przeznacza i ile powinno przeznaczy' 

na ró&ne obszary &ycia spo ecznego: szkolnictwo i edu-

kacj#, nauk# i badania, zdrowie, przemys , rolnictwo, 

kultur# i sztuk#, obron#, opiek# spo eczn$, bezpiecze!-

stwo publiczne, budow# i modernizacj# dróg, transport, 

budownictwo czynszowe oraz administracj# pa!stwow$. 

Ró&nica sumy punktów z pozycji dotycz$cych wydatków 

aktualnych oraz wydatków po&$danych tworzy a wska%-

nik oceny gospodarowania wp ywami uzyskanymi z po-

datków. Rzetelno"' okre"lona na podstawie zgodno"ci 

wewn#trznej (' Cronbacha) wynosi w przypadku skali 

aktualnych wydatków ' = 0,78 i ' = 0,86 dla skali po&$-

danych wydatków. 

Funkcjonowanie urz#dów kontroli skarbowej oceniano 

za pomoc$ dyferencja u semantycznego, którego jeden 

biegun opisywa y przymiotniki: uczciwy i przyjazny po-

datnikom, a drugi ich przeciwie!stwa (' = 0,81). 

Wyniki

Analiza danych uzyskanych ze zmodyÞkowanej skali 

Schmöldersa umo&liwi a diagnoz# moralno"ci podatko-

wej w badanej próbie. Wi#kszo"' badanych (66%) ak-

ceptuje oszustwa podatkowe, jedynie 11% respondentów 

odrzuca zani&anie i zatajanie uzyskanego dochodu oraz 

przedk adanie fa szywie udokumentowanych zezna!. 

Je&eli z badanej grupy wy $czymy osoby niezdecydowa-

ne, wahaj$ce si#, przewaga podej"cia permisywnego jest 

wyra%na – 86% osób akceptuje oszustwa podatkowe i za-

ledwie 14% ich nie aprobuje.

Badani uznali, &e obowi$zuj$ce w polskim systemie 

stawki podatkowe nie pozwalaj$ na w a"ciwe roz o&e-

nie obci$&e! podatkowych mi#dzy obywateli (M = 2,42; 

SD = 0,84). Respondenci byli przekonali, &e ich obci$&e-

nia s$ wy&sze w porównaniu do obci$&e! osób z innych 

grup podatkowych (M = 2,13; SD = 0,74), ale jednocze-

"nie uwa&ali, &e osoby uzyskuj$ce podobne dochody 
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p ac$ tak$ sam$ kwot# podatków (M = 2,84; SD = 0,51). 

Wymiana jednostka – pa!stwo zosta a oceniona w spo-

sób umiarkowanie pozytywny (M = –2,20; SD = 2,81). 

Uczestnicy badania ocenili równie& sposób wydatkowa-

nia zrealizowanych wp ywów podatkowych oraz funk-

cjonowanie s u&b podatkowych. Na podstawie warto"ci 

"rednich mo&na stwierdzi', &e badani mieli pewne trud-

no"ci z ocen$ uczciwo"ci (M = 2,50; SD = 1,09) i skutecz-

no"ci urz#dów skarbowych (M = 2,70; SD = 1,16; oce-

na "rodkowa (3) na dyferencjale wskazywa a na wybór 

opcji: ani skuteczne, ani nieskuteczne), ale nie z ocen$, 

na ile instytucje te s$ przyjazne podatnikom (M = 2,07; 

SD = 1,09). W opinii respondentów podej"cie do podatni-

ka ze strony urz#dów kontroli skarbowej jest raczej nie-

przyjazne. Badani byli równie& niezadowoleni ze sposobu 

zarz$dzania wp ywami uzyskanymi z podatków: poziom 

dóbr i us ug dostarczanych przez pa!stwo (M = 30,17; 

SD = 6,71) by  szacowany jako istotnie ni&szy od po-

ziomu po&$danego (M = 46,16; SD = 7,51) we wszyst-

kich obszarach &ycia spo ecznego (szczegó owa analiza: 

Niesiob#dzka, 2007a, 2007b). 

W przyj#tych hipotezach za o&ono, &e na moralno"' po-

datkow$ wp yw ma ocena sprawiedliwo"ci proceduralnej 

oraz dystrybucyjnej (sprawiedliwo"' wyników). Przyj#te 

za o&enia znalaz y swoje odzwierciedlenie w zapropo-

nowanym modelu teoretycznym. WeryÞkacji modelu 

dokonano za pomoc$ procedury modelowania równa! 

strukturalnych AMOS. W zbudowanym modelu zmien-

nymi egzogenicznymi by y: spostrzegana sprawiedliwo"' 

procedur oraz spostrzegana sprawiedliwo"' wyników. 

Zmienne te by y zmiennymi latentnymi. Wska%nikiem 

spostrzeganej sprawiedliwo"ci procedur by a ocena 

sposobu traktowania podatników przez urz#dy kontroli 

skarbowej, ocena sprawiedliwo"ci prawa podatkowego, 

czyli obecnie obowi$zuj$cych stawek podatkowych, oraz 

ocena sposobu gospodarowania przez pa!stwo wp ywa-

mi z podatków. Wska%nikiem spostrzeganej sprawiedli-

wo"ci wyników by a ocena sprawiedliwo"ci pionowej 

i poziomej podatków oraz spostrzegana sprawiedliwo"' 

wymiany mi#dzy jednostk$ a pa!stwem. Status zmien-

nej endogenicznej oprócz moralno"ci podatkowej, mia y 

równie& zmienne b#d$ce wska%nikami zmiennych ukry-

tych. Wykres 1 przedstawia uzyskane wyniki. 

Wyniki analizy "cie&ek ujawni y, &e moralno"' podat-

kowa zale&y wy $cznie od subiektywnej oceny sprawie-

dliwo"ci proceduralnej (( = 0,16; p < 0,01). Na moralno"' 

* zale&no"' istotna na poziomie p < 0,01

** zale&no"' istotna na poziomie p < 0,001

 ,² = 29,56; df = 14; p = 0,10; ,²/df = 2,11

Rysunek 2. 

Model równa! strukturalnych demonstruj$cy wp yw elementów konstruuj$cych sprawiedliwo"' proceduraln$ i dystrybucyj-

n$ na moralno"' podatkow$ (wyniki standaryzowane)
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podatkow$, wbrew przyj#tym za o&eniom, nie ma wp y-

wu subiektywna ocena sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej 

(( = 0,04; p > 0,01). Ewaluacja sprawiedliwo"ci proce-

duralnej opiera si# przede wszystkim na ocenie sprawie-

dliwo"ci prawa podatkowego, bazuj$cej na przekonaniu, 

&e obecnie obowi$zuj$ce stawki podatkowe pozwalaj$ na 

prawid owe, w a"ciwe roz o&enie obci$&e! podatkowych 

(( = 0,80; p < 0,001). Istotna jest równie& ocena sposo-

bu traktowania podatników przez urz#dy kontroli skar-

bowej (( = 0,25; p < 0,001), nie ma za" znaczenia ocena 

zarz$dzania wp ywami z podatków (( = 0,060; p > 0,01). 

Z kolei ewaluacja sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej opie-

ra si# na subiektywnej ocenie kwoty p aconych podat-

ków przez osoby o podobnych (( = 0,30; p < 0,001) 

i odmiennych dochodach (( = 0,20; p < 0,01). Mo&na 

zatem stwierdzi', &e osoby, które by y przekonane, i& 

obowi$zuj$ce stawki podatkowe pozwalaj$ na prawid o-

we, w a"ciwe roz o&enie obci$&e! podatkowych mi#dzy 

obywateli i które uzna y, &e urz#dy kontroli skarbowej s$ 

uczciwe i przyjazne podatnikom oraz by y przekonane, 

&e inni p ac$ zbli&on$ kwot# podatków – w mniejszym 

stopniu akceptowa y oszustwa podatkowe. Testowany 

model mo&na uzna' za potwierdzony, poniewa& warto"' 

RMSEA = 0,053, a NFI = 0,91.W literaturze przyjmuje 

si#, &e warto"' RMSEA < 0,05 wskazuje na bardzo dobre 

dopasowanie modelu do danych (podobnie jak w przy-

padku warto"ci wska%nika NFI powy&ej 0,9), warto"' 

< 0,08 na do"' dobre, a powy&ej 0,1 na z e dopasowanie 

(Arbucle, 2005). 

Dyskusja

W wielu krajach podstawowym sposobem odpowiedzi 

administracji zarz$dzaj$cej na spadek dochodów pa!-

stwa zwi$zany ze "ci$galno"ci$ podatków jest wzrost 

sankcji karnych oraz nasilenie kontroli dokumentów. 

Taka polityka to efekt dominacji modeli u&yteczno"ci, 

zgodnie z którymi celem jednostki jest wy $cznie mak-

symalizacja korzy"ci w asnych. Jedynie surowe sankcje 

sprawiaj$, &e wype nia ona swoje zobowi$zania wobec 

pa!stwa. Psychologowie zajmuj$cy si# t$ problematyk$ 

wprowadzaj$ dodatkowe perspektywy analizy zachowa! 

obywateli w roli podatników. Zdaniem badaczy sposób 

traktowania podatników i mo&liwo"' wspó decydowania 

w kwestiach Þskalnych sprawiaj$, &e rozwija si# poczu-

cie obowi$zku obywatelskiego "ci"le zwi$zane z moral-

no"ci$ podatkow$. Poczucie obowi$zku obywatelskiego, 

czyli lojalno"' i troska o pa!stwo, wyp ywa z wewn#trz-

nych przekona! jednostki, jak obywatele powinni post#-

powa' wobec instytucji pa!stwa, które zachowania s$ 

dopuszczalne, a które nie mog$ by' usprawiedliwione 

(Frey, 1997a, 1997b). Poczucie obowi$zku obywatelskie-

go znacz$co wp ywa na moralno"' podatkow$ (Orviska 

i Hudson, 2002), która z kolei "ci"le wi$&e si# z p ace-

niem nale&nych podatków (Alm i in., 1995; Alm i Tor-

gler, 2006; Bosco i Mittone, 1997; Frey, 1997a; Lewis, 

1982; Pommerehne, Hart i Frey. 1994; Reckers i in., 

1994; Scholz, McGraw i Steenbergen, 1992; Torgler, 

2002, 2003). Celem bada! w asnych by o poznanie czyn-

ników kszta tuj$cych moralno"' podatkow$. W pracy 

skoncentrowano si# na roli subiektywnej sprawiedliwo"ci 

dystrybucyjnej i proceduralnej podatków. Wyniki ana-

lizy "cie&ek ujawni y, &e moralno"' podatkowa zale&y 

przede wszystkim od subiektywnej oceny sprawiedli-

wo"ci proceduralnej. Osoby, które by y przekonane, &e 

obowi$zuj$ce stawki podatkowe pozwalaj$ na prawid o-

we, w a"ciwe roz o&enie obci$&e! podatkowych mi#dzy 

obywateli i które uzna y, &e urz#dy kontroli skarbowej s$ 

uczciwe i przyjazne podatnikom, w mniejszym stopniu 

akceptowa y oszustwa podatkowe. Uzyskane dane zgod-

ne s$ z wynikami prac Torglera (2004), który wykaza , &e 

sprawiedliwo"' proceduralna determinuje efektywno"' 

argumentów moralnych zach#caj$cych do p acenia po-

datków. Podatnicy s$ wra&liwi na apele natury moralnej 

jedynie wówczas, gdy maj$ poczucie, &e administracja 

traktuje ich sprawiedliwie i z szacunkiem. Przekonania 

o niesprawiedliwym traktowaniu jednostki prowadz$ do 

uzewn#trzniania poczucia winy oraz kierowania nieza-

dowolenia w kierunku innych. W efekcie zmniejsza si# 

osobista odpowiedzialno"' jednostki za w asne post#po-

wanie. Relacje  $cz$ce sposób prze&ywania winy, spra-

wiedliwo"' proceduraln$ i moralno"' podatkow$ demon-

struj$ wyniki bada! przeprowadzonych w grupie osób 

oskar&onych o oszustwa podatkowe (Murphy, 2003). 

Podatnicy przekonani, &e administracja skarbowa traktu-

je ich niesprawiedliwe byli w wi#kszym stopniu sk onni 

do uzewn#trzniania poczucia winy. S$dzili tak&e, &e nie 

powinni w swoich zeznaniach uwzgl#dnia' wszystkich 

dochodów oraz &e mog$ korzysta' z nieprzys uguj$cych 

im ulg.

Sprawiedliwo"' dystrybucyjn$ kszta tuj$ spostrzega-

na sprawiedliwo"' pozioma oraz pionowa podatków. Im 

bardziej pozytywna ocena w asnych obci$&e! w porów-

naniu z osobami o podobnych oraz innych dochodach, 

tym silniejsze poczucie sprawiedliwo"ci dystrybucyjnej. 

Otrzymane rezultaty zgodne s$ z wynikami prac innych 

badaczy (Braithwaite, 2003; Dornstein, 1987; Kirchler, 

1997; Lea, Tarpy i Webley, 1987; Rawlings, 2003; Scholtz 

i in., 1992; Wahlund, 1989). Wbrew oczekiwaniom bada-

nia nie potwierdzi y wp ywu sprawiedliwo"ci dystrybu-

cyjnej na moralno"' podatkow$. Pochodz$ce z wielu prac 

dane wskazuj$ na bezpo"redni pozytywny zwi$zek  $cz$-

cy sprawiedliwo"' dystrybucyjn$ z p aceniem podatków 
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(Braithwaite, 2003; Moser i in., 1995; Spicer i Becker, 

1980; Verboon i van Dijke, 2007). Wniosek p yn$cy 

z zestawienia danych dotycz$cych sprawiedliwo"ci dys-

trybucyjnej i p acenia podatków oraz rezultatów bada! 

w asnych jest nast#puj$cy: przekonanie o zbyt wysokich 

obci$&eniach w asnych powoduje wy $czenie moralnej 

perspektywy oceny dzia ania. Jej miejsce zajmuje ocena 

post#powania wy $cznie w kategoriach sprawno"ciowych 

– dylematy wolno, nie wolno ust#puj$ miejsca rozwa&a-

niom, co robi', aby traci' mniej. Uchylanie si# mo&e by' 

w tych warunkach widziane jako konieczna obrona sie-

bie, jako s uszne dzia anie wbrew nies usznym zasadom. 

Oznacza to, &e niezale&nie od stopnia aprobaty oszustw 

podatkowych sk onno"' do zani&ania swoich dochodów 

nasila si# wraz ze spadkiem poczucia sprawiedliwo"ci dys-

trybucyjnej. W dalszych badaniach analiza relacji  $cz$-

cych sprawiedliwo"' proceduraln$, dystrybucyjn$ i mo-

ralno"' podatkow$ powinna zosta' wzbogacona o dane 

dotycz$ce zachowania podatników. Legitymizacja praw-

na, jak$ posiadaj$ w adze, nie gwarantuje legitymizacji 

psychologicznej. Jednostki i grupy oceniaj$ instytucje 

rz$dowe przez pryzmat celów i "rodków wykorzysta-

nych do ich realizacji. Ewaluacje te podzielane i akumu-

lowane w czasie wyznaczaj$ pozycje zajmowane wobec 

w adz, okre"laj$ dystans spo eczny mi#dzy jednostk$, 

grup$ i reprezentantami w adzy. Spo ecznie kreowane 

i podzielane zbiory przekona! staj$ si# cz#"ci$ &ycia spo-

 ecznego. Moscovici (1984, 1988) okre"la je jako spo-

 eczne reprezentacje, Braithwaite (2001, 2003) pos uguje 

si# terminem „motywacyjne postawy”, analizuj$c zbiory 

przekona! podatników. Na podstawie uzyskanych wyni-

ków badaczka wyodr#bni a pi#' typów motywacyjnych 

postaw podatników: zgod#, kapitulacj#, opór, uwolnienie 

i gr#. Dwie pierwsze odzwierciedlaj$ przekonania o ko-

nieczno"ci p acenia podatków, &yczliwo"ci i  agodno"ci 

urz#dów skarbowych w roli prawomocnego autorytetu. 

Zdaniem Braithwaite ostatnie trzy motywacyjne postawy 

maj$ charakter dewiacyjny, wyra&aj$ bowiem w$tpliwo"ci 

dotycz$ce sprawiedliwego traktowania podatników przez 

administracj# podatkow$, dystans wobec instytucji two-

rz$cych i egzekwuj$cych prawo podatkowe, spostrzega-

nie uchylania si# od podatków w kategoriach gry dostar-

czaj$cej wra&e! i przyjemno"ci. Postawy motywacyjne 

"ci"le  $cz$ si# z zachowaniami podatników, postawy de-

wiacyjne cz#"ciej wyst#puj$ w"ród osób uchylaj$cych si# 

od podatków. Prezentowane wyniki oraz rezultaty bada! 

w asnych akcentuj$ znaczenie relacji podatnik – instytucje 

pa!stwa opartych na podmiotowo"ci, wzajemnym zaufa-

niu i szacunku, prowadz$ bowiem one do zmniejszenia 

dystansu spo ecznego mi#dzy podatnikami i reprezentan-

tami w adzy oraz mog$ zapewni' legitymizacj# psycholo-

giczn$ twórcom i egzekutorom prawa podatkowego. 
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Taxpayer – state relations as predictors of Þscal morality
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Abstract

Why do we pay taxes? According to the deterrence models that prevailed until recently, taxpayers make 

payments due to the threat of high Þnes, the possibility of inspection of the revenue forms submitted, and the 

conviction that such behaviour is not ethical. In resistance models tax morality is presented as an exogenous 

variable that directly inßuences the behaviour of taxpayers. In the author’s studies the morality of taxpayers 

was treated as an endogenous variable, shaped by state Þscal policy and the activity of Þscal services. The 

hypotheses assumed that tax morality is inßuenced by the evaluation of procedures, results, the manner 

of administration of the income from taxes and the evaluation of exchange between an individual and the 

state. The assumptions were reßected in the proposed theoretical model. The veriÞcation of the model was 

performed with the aid of the AMOS structural equation modelling procedure. The results of the author’s 

own studies emphasize the importance of the relations between taxpayer and state institutions based on 

subjectivity and mutual trust and respect, for they lead to decreasing social distance between the taxpayers 

and the representatives of the authority and may ensure psychological legitimisation of the creators and 

executors of Þscal law.
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Z o&ono: 9.10.2008

Z o&ono poprawiony tekst: 11.08.2009

Zaakceptowano do druku: 17.09.2009


