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Jak wzmocni! dyscyplin" podatkow#?
Wp yw charakteru komunikatu perswazyjnego
i moralno$ci podatkowej na zachowanie podatników
Ma gorzata Niesiob"dzka
Uniwersytet Gda!ski, Instytut Psychologii

Celem bada% by o ustalenie, który rodzaj komunikatów perswazyjnych w najwi"kszym stopniu podnosi
dyscyplin" podatkow#. Badanie przeprowadzono w planie eksperymentalnym: 4 × rodzaj argumentów
wykorzystanych w komunikacie perswazyjnym (prawne, apel do poczucia obowi#zku obywatelskiego,
szkoda ogó u, szkoda konkretnych grup) × 2 poziomy moralno$ci podatkowej (niski vs. wysoki). Zmienn#
zale&n# by a wysoko$! kwoty nieuwzgl"dnionej w formularzu podatkowym. Najskuteczniejszy okaza si"
komunikat, w którym badanych zniech"cano do uchylania si" od opodatkowania, odwo uj#c si" do poczucia obowi#zku obywatelskiego. Uzyskane wyniki stanowi# obiecuj#c# perspektyw" w tworzeniu skutecznych narz"dzi perswazyjnych wzmacniaj#cych dyscyplin" podatkow#.
S owa kluczowe: uchylanie si" od opodatkowania, perswazja, moralno#$ podatkowa

Zjawisko uchylania si" od opodatkowania jest, zdaniem wielu ekspertów, jednym z najpowa&niejszych
problemów finansów publicznych we wspó czesnym
$wiecie. Coraz cz"$ciej badacze zajmuj#cy si" ograniczaniem zjawiska uchylania si" od opodatkowania podkre$laj# konieczno$! po #czenia dorobku ró&nych dyscyplin
naukowych, szczególnie w #czenia do modeli ekonomicznych dorobku socjologii i psychologii – nauk poszerzaj#cych p aszczyzn" analizy zachowania podatników.
P acenie podatków oznacza, po pierwsze, zg oszenie nale&nej kwoty podatków, po drugie, z o&enie formularza podatkowego w okre$lonym ustawowo czasie oraz,
po trzecie, zap acenie nale&nej kwoty podatków w przewidzianym przez prawo podatkowe czasie. Wi"kszo$!
przypadków uchylania si" od opodatkowania, podobnie
jak wi"kszo$! analiz badawczych, dotyczy nieujawnienia lub podania nieprawdziwego stanu faktycznego albo
prawnego, z którym jest zwi#zany obowi#zek podatkowy. Przejawem tego typu zachowa% jest niezg oszenie
obowi#zku podatkowego, zatajenie 'róde przychodów,
skorzystanie z ulg, które podatnikowi nie przys uguj#,
Ma gorzata Niesiob"dzka, Uniwersytet Gda%ski, Instytut Psychologii, ul. Ba&y%skiego 4, 80-952 Gda%sk,
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przedstawianie fa szywych wydatków, odlicze% amortyzacji z tytu u nieistniej#cych $rodków trwa ych, fa szowanie ksi#g podatkowych, rachunków, fikcyjny eksport
(Gomu owicz, Ma ecki, 2008). Dzia ania administracji skarbowej, których celem jest ograniczenie skali zjawiska uchylania si" opieraj# si" g ównie na za o&eniach
modeli oporu, akcentuj#cych rol" takich czynników, jak
surowo$! sankcji czy prawdopodobie%stwo kontroli dokumentów. Takiemu podej$ciu sprzyja rozwój technologii informacyjnych, dzi"ki którym administracja dysponuje coraz skuteczniejszymi technikami wykrywania przypadków uchylania si" od podatku. Na przyk ad
administracja skarbowa w Stanach Zjednoczonych od
lat 60. ubieg ego wieku analizuje dyscyplin" podatkow# za pomoc# programu TCMP: Taxpayer Compliance
Measurement Program (obecnie jego wersj# zmodyfikowan# – NRP: National Research Program; Slemrod,
2007). W stosunku do indywidualnych podatników program okre$la parametry typowania osób do kontroli
skarbowej w oparciu o ró&ne metody statystyczne (modele regresji, modele logitowe, analiz" dyskryminacji).
Koncentracja uwagi na wykrywaniu oszustw podatkowych sprawia, &e inne sposoby podnoszenia dyscypliny podatkowej s# rzadko stosowane. Uzupe nieniem
programów typowania mog# by! kampanie reklamowe
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zach"caj#ce do dobrowolnego i rzetelnego wype nienia obowi#zków podatkowych. W procesie komunikacji
spo ecznej niezwykle wa&n# kwesti# jest skuteczno$! argumentów oraz ich dostosowanie do okre$lonych grup
podatników. Tym zagadnieniom jest po$wi"cona niniejsza praca.
Podnoszenie dyscypliny podatkowej
w oparciu o argumenty bazuj ce na modelu oporu
Dominuj#ce zarówno czasowo, jak i przestrzennie sposoby i formy zapobiegania uchylaniu si" od opodatkowania stawiaj# g ównie na czynniki ekonomiczne. Za najlepsz# egzemplifikacj" tego podej$cia mo&na uzna! model oporu zaproponowany przez Michaela Allinghama
i Angara Sandmo na pocz#tku lat siedemdziesi#tych
(Allingham, Sandmo, 1972). Zgodnie z za o&eniami modelu dotkliwe kary oraz wysokie prawdopodobie%stwo
kontroli zniech"caj# do uchylania si" od opodatkowania,
poniewa& redukuj# oczekiwane korzy$ci zwi#zane z tak#
decyzj#. Wp yw wysoko$ci stawki podatkowej i wysoko$ci dochodów jest mniej jednoznaczny. Z jednej strony wysokie dochody i wysokie stawki podatkowe zach"caj# do uchylania si", poniewa& kwoty potencjalnych
zysków s# wy&sze. Z drugiej, malej#ca marginalna u&yteczno$! jednostki pieni"&nej zmniejsza subiektywnie
odczuwan# warto$! korzy$ci finansowych. Wyniki bada% sonda&owych i eksperymentalnych na ogó potwierdzaj# znacz#c# rol" wysoko$ci prawdopodobie%stwa
kontroli, wysoko$ci stawki podatkowej oraz wysoko$ci
dochodów (Alm, Jackson, McKee, 1992; Anderhub i in.,
2001; Baldry, 1987; Bayer, Sutter, 2009; Clotfelter, 1983;
Dubin, Wilde, 1988; Gërxhan, Schram, 2006; Joutfain,
Rider, 1996; Moser, Evans III, Kim, 1995; Niesiob"dzka,
2012; Pommerehne, Frey, 1992; Slemrod, Blumenthal,
Christian, 2001; Trivendi, Shehada, Lynn, 2003; Witte,
Woodbury, 1985). Jedynie nieliczne badania nie potwierdzi y wp ywu tych czynników na zachowanie podatników (Anderhub i in., 2001; Baldry, 1987; Feinstein, 1991;
Park, Hyuan, 2003).
Inaczej sytuacja przedstawia si" odno$nie do czynnika oporu, jakim jest wysoko$! sankcji. W wi"kszo$ci
przypadków wyniki bada% sonda&owych i eksperymentalnych demonstruj# brak zwi#zku mi"dzy surowo$ci#
kary a uchylaniem si" od opodatkowania (Bayer, Sutter,
2009; Elffers, Weigl, Hessing, 1987; Varma, Doob, 1998).
Wyj#tkiem s# prace Stevena Kleppera i Daniela Nagina
(1989) oraz Gregory’ego Carnesa i Teda Englebrechta
(1995). Co ciekawe, ustawodawcy oraz organy stosuj#ce prawo podatkowe, maj#c na uwadze redukcj" skali uchylania si" od opodatkowania, opieraj# swoje dziaania g ównie, o ile nie wy #cznie, na polityce karania

i kontroli, i w celu podnoszenia dyscypliny podatkowej
s# sk onni do zaostrzania intensywno$ci kontroli oraz surowo$ci sankcji. Przekonanie, &e te oba narz"dzia s# najlepszymi $rodkami do zmniejszania skali uchylania si"
od opodatkowania jest szeroko rozpowszechnione w elitach politycznych (Varma, Doob, 1998). A tymczasem
zaostrzenie kar mo&e nie przynie$! spodziewanych rezultatów, wi"cej – przez zmiany w moralno$ci podatkowej mo&e nasili! opór podatkowy. Przyk ad Argentyny
dowodzi ogranicze% polityki zaostrzania prawa podatkowego. W adze pa%stwa w obliczu stale zmniejszaj#cych si" wp ywów z podatków tak zmieni y prawo podatkowe, &e w cz"$ci przypadków zamiast grzywny zacz"to stosowa! kar" wi"zienia. Rozszerzenie zakresu
oddzia ywania prawa karnego przynios o znacz#cy spadek oszustw podatkowych, ale na krótko. Przed zaostrzeniem sankcji odsetek osób uchylaj#cych si" wynosi $rednio 60%, rok po wprowadzeniu zmian ju& tylko 35,6%,
dwa lata pó'niej 40,5%, a cztery lata po reformie wzrós
do 51% (Bergman, 1998).
Prowadzona przez pa%stwo polityka zwi"kszania dyscypliny podatkowej, opieraj#ca si" wy #cznie na czynnikach ekonomicznych, ma wp yw nie tylko na op acalno$! uchylania si", ale tak&e kszta tuje pogl#dy podatników na temat podatków, ich postrzeganie siebie w roli
obywateli, na ich poczucie zobowi#zania wobec pa%stwa, tym samym istotnie kszta tuje mentalno$! i moralno$! podatkow#.
Podnoszenie dyscypliny podatkowej
w oparciu o argumenty moralne
Zgodnie z za o&eniami modelu oporu podstawowym
kryterium podejmowania decyzji dotycz#cych p acenia lub uchylania si" od opodatkowania jest maksymalizacja bogactwa, a g ównym motywem dzia ania troska o dobro w asne. Nie zawsze jednak niskie prawdopodobie%stwo kontroli formularzy czy agodne sankcje
skutkuj# uchylaniem si" od opodatkowania. Wp yw tych
czynników na zachowanie jednostki w znacz#cy sposób ogranicza moralno$! podatkowa, czyli zinternalizowane poczucie zobowi#zania podatnika wobec pa%stwa
(Feld, Frey, 2005). Badania potwierdzi y bezpo$rednie negatywne zwi#zki #cz#ce moralno$! podatkow#
z uchylaniem si" od opodatkowania (Alm, McClelland,
Schulze, 1999; Alm, Torgler, 2006; Bosco, Mittone,
1997; Braithwaite, Ahmed, 2005; Cummings i in., 2009;
Dell’Anno, 2009; Eisenhauer, 2008; Feld, Frey, 2002;
Frey, 2003; Henderson, Kaplan, 2005; Lewis, 1982;
Torgler, 2003, 2004a, 2005a,b; Traxler, 2010). James
Alm i Benno Torgler (2006), wykorzystuj#c opracowane przez Friedricha Schneidera i Roberta Klinglmaira
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(2004) estymatory szarej strefy oraz dane z WVS, ujawnili istotny negatywny zwi#zek mi"dzy poziomem moralno$ci podatkowej i wielko$ci# szarej sfery. Rozmiar
szarej strefy jest najni&szy w takich krajach, jak Stany
Zjednoczone, Szwajcaria, Austria, czyli w pa%stwach
o wysokiej moralno$ci podatkowej. Analiza regresji wykaza a, &e moralno$! podatkowa wyja$nia ponad 20%
wariancji zakresu szarej strefy. Podobne wyniki uzyskali Weck (1983; za: Torgler, 2005), Riahi-Belkaoui (2004)
oraz Torgler (2001; za: Torgler, 2005). Ponadto moralno$! podatkowa zmienia si " oddzia ywania czynników o charakterze ekonomicznym. Badania wykaza y,
&e postrzegana wysoko$! prawdopodobie%stwa ujawnienia uchylania si" od opodatkowania ma wp yw jedynie
na zachowanie podatników aprobuj#cych zani&anie uzyskanych dochodów (niska moralno$! podatkowa; Ghosh,
Crain, 1996). Odrzucenie tego rodzaju post"powania
sprawia, &e prawdopodobie%stwo kontroli nie ma znaczenia – badanych pot"piaj#cych uchylanie si" od opodatkowania cechuje wysoka dyscyplina podatkowa zarówno
w warunkach wysokiego, jak i bardzo niskiego prawdopodobie%stwa kontroli dokumentów. ,rednia wysoko$!
zatajanych dochodów przez osoby o niskiej moralno$ci
podatkowej w warunkach niskiego prawdopodobie%stwa
kontroli by a ponaddwukrotnie wy&sza ni& w warunkach
wysokiego ryzyka kontroli. Natomiast $rednia wysoko$!
zatajanych dochodów przez osoby o wysokiej moralno$ci
podatkowej w warunkach niskiego i wysokiego ryzyka
kontroli by a zbli&ona (Ghosh, Crain, 1996).
Zwi#zek moralno$ci podatkowej i dyscypliny podatkowej stanowi przes ank" do badania skuteczno$ci perswazji o charakterze moralnym. W przeprowadzonym
wspólnie z urz"dem skarbowym stanu Minnesota eksperymencie Joela Slemroda, Marshy Blumenthal i Charlesa
Christiana (2001) wybrani podatnicy (grupa eksperymentalna) otrzymali w okresie poprzedzaj#cym z o&enie
formularzy list zach"caj#cy do uczciwego p acenia podatków, w którym podkre$lono korzy$ci ca ego spo ecze%stwa p yn#ce z takiego post"powania. Podatnicy z grupy
kontrolnej nie otrzymali &adnego listu. Porównanie wysoko$ci dochodów deklarowanych w obu grupach w roku
sprzed i po manipulacji nie wykaza o istotnej ró&nicy:
perswazja odwo uj#ca si" do poczucia spo ecznej odpowiedzialno$ci okaza a si" nieskuteczna. Podobne rezultaty otrzymali John T. McGraw i Kathleen Scholz
(1991) oraz Benno Torgler (2004b). Torgler porówna
zachowanie dwóch grup podatników ze szwajcarskiej
gminy Trimbach: osób, do których wys ano list podpisany przez lokalnego komisarza podatkowego zawieraj#cy apel o rzetelne wype nianie zobowi#za% podatkowych, podkre$laj#cy korzy$ci takiego post"powania dla
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ca ej spo eczno$ci, oraz osób z grupy kontrolnej, która
nie otrzyma a &adnego listu. Analizowano dwa aspekty zachowa% podatników: terminowe z o&enie formularza podatkowego oraz terminowe zap acenie nale&nej
kwoty podatków. Warto$ci $rednich w przypadku obu
tych aspektów zachowa% by y prawie identyczne w grupie eksperymentalnej i kontrolnej. Równie& porównanie
zachowania cz onków grupy eksperymentalnej z okresu przed manipulacj# i po niej nie wykaza o znacz#cych
zmian w terminowym wype nianiu zobowi#za% jako podatnika. Odwo anie si" do sumie% podatników okaza o
si" ma o skuteczne g ównie dlatego, &e i tak zdecydowana wi"kszo$! badanych sk ada a swoje formularze (92%)
oraz p aci a podatki w wyznaczonym terminie (91%;
Torgler, 2004b).
Niska skuteczno$! perswazji bazuj#cej na poczuciu
moralno$ci podatkowej mo&e by! efektem oddzia ywania dwóch czynników: rodzaju wzbudzanej orientacji
etycznej oraz znaczenia wymiaru moralnego w ocenie
post"powania w asnego i innych. Apel do sumienia podatników to przejaw odwo ania si" do argumentacji deontologicznej, opartej na poj"ciu obowi#zku, s uszno$ci
albo prawa: uchylanie si" od opodatkowania jest samo
w sobie czynem nagannym. Ten typ argumentacji powinien by! skuteczny, zw aszcza gdy przekaz perswazyjny b"dzie odwo ywa si" do poczucia lojalno$ci i troski o pa%stwo, do obowi#zku obywatelskiego, czyli wewn"trznego przekonania jednostki o tym, jak obywatele
powinni post"powa! wobec instytucji pa%stwa wyznaczaj#cych zachowanie (Orviska, Hudson, 2002). W prezentowanych eksperymentach dotycz#cych perswazji
moralnej (McGraw, Scholz, 1991; Slemrod, Blumenthal,
Christian, 2001; Torgler, 2004b) badacze odwo ywali si"
wy #cznie do konsekwencjalizmu, orientacji, zgodnie
z któr# warto$! czynu bierze si" w pe ni z warto$ci jego
konsekwencji. W badaniach tych uchylanie prezentowano jako przyk ad zachowania naruszaj#cego dobro ogóu: oszukiwanie przy podatkach przynosi szkody wszystkim. Odwo anie si" do ogólnej, abstrakcyjnej kategorii
mo&e znacz#co obni&a! skuteczno$! tego rodzaju argumentacji, poniewa& przest"pstwa naruszaj#ce dobro bezosobowe – organizacji, pa%stwa – s# zazwyczaj oceniane znacznie agodniej ni& przest"pstwa naruszaj#ce dobro jednostkowe (Jasi%ska-Kania, 2002; McIntosh, Veal,
2001). Personifikacja szkody powinna wzmacnia! si "
oddzia ywania komunikatów perswazyjnych zgodnych
z konsekwencjalizmem. Je$li chodzi o podatki, personalizacja szkody b"dzie polega a na wyra'nym okre$leniu
w komunikacie grup, które ponios# skutki braku $rodków w bud&ecie, i z którymi atwo mo&e identyfikowa!
si" jednostka.
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Kolejn# kwesti# w analizie skuteczno$ci tego podej$cia
jest fakt zró&nicowania poziomu moralno$ci podatkowej
w spo ecze%stwie. Brak kontroli rygoryzmu vs. permisywizmu osób badanych w kwestii oszustw podatkowych
to podstawowy mankament bada% nad skuteczno$ci#
perswazji moralnej jako alternatywnej strategii podnoszenia dyscypliny podatkowej. Argumenty o charakterze
moralnym przekonuj# g ównie osoby, dla których wymiar moralny ma istotne znaczenie przy podejmowaniu
decyzji i które ponadto znajduj# si" na wy&szym poziomie rozwoju moralnego. Wed ug Lawrence’a Kohlberga
pe ny cykl rozwoju moralnego mo&na opisa! jako nast"pstwo sze$ciu stadiów po #czonych w trzy poziomy.
Na poziomie przedkonwencjonalnym i konwencjonalnym przestrzeganie regu ma charakter instrumentalny
oraz konformistyczny, dopiero na poziomie postkonwencjonalnym post"powaniem jednostki kieruj# uniwersalne
zasady etyczne. Interioryzacja i aprobata zasad umowy
spo ecznej skutecznie powstrzymuj# przed uchylaniem
si" od opodatkowania. O znaczeniu wymiaru moralnego w &yciu jednostki i poziomie rozwoju moralnego pozwalaj# wnioskowa! warto$ci wska'ników – U (utilizer
score) i P (principled morality score) w Te#cie definiowania zagadnie! (The Defining Issues Test, DIT) Jamesa
Resta (Go #b, 1999; Doyle, Frecknall-Hughes, Summers,
2009). DIT s u&y do diagnozy s#dów moralnych w oparciu o sposób podej$cia do dylematu moralnego, w którym s# sobie przeciwstawione dwie lub wi"cej norm spoecznych. Pierwszy wska'nik (U) odzwierciedla stopie%, w jakim jednostka wykorzystuje wymiar moralny
w procesie podejmowania decyzji, drugi (P) okre$la stopie% rozwoju moralnego. Wska'nik P ukazuje procentowy udzia dwóch stadiów z poziomu postkonwencjonalnego (stadium 5: aprobata zasad umowy spo ecznej,
stadium 6: uniwersalne zasady etyczne) w odpowiedziach udzielanych we wszystkich prezentowanych dylematach. Oba te wska'niki zosta y wykorzystane przez
Stevena E. Kaplana, Kaye’a J. Newberry’ego i Philipa
M. J. Reckersa (1997) w eksperymencie dotycz#cym
wp ywu perswazji moralnej na sk onno$! do uchylania
si" od opodatkowania. W badaniach uczestniczy y wy#cznie osoby, dla których wymiar moralny mia istotne znaczenie (wysokie warto$ci wska'nika U), znajduj#ce si" na ró&nych poziomach rozwoju moralnego (niski,
wysoki – klasyfikacja w oparciu o warto$ci wska'nika
P). Wyniki ujawni y, &e perswazja o charakterze moralnym nie ma wp ywu na sk onno$! do uchylania si" od
podatków osób o niskich warto$ciach wspó czynnika P,
w przeciwie%stwie do argumentacji akcentuj#cej prawne
skutki oszukiwania przy podatkach. W grupie badanych
o niskich warto$ciach wspó czynnika P $rednia kwota

ukrytych dochodów by a znacz#co ni&sza wówczas, gdy
stosowano argumenty prawne, ni& gdy odwo ywano si"
do sumie% jej cz onków. O ile podkre$lanie wysoko$ci
kar i mo&liwo$ci kontroli mia o wp yw na zachowanie
osób o niskim poziomie rozwoju moralnego, o tyle okaza o si" ca kowicie nieskuteczne w stosunku do osób
znajduj#cych si" na wy&szym poziomie rozwoju moralnego. Mo&na zatem oczekiwa! zró&nicowania wp ywu
perswazji moralnej na zachowanie osób badanych.
Celem bada% w asnych by o ustalenie, który rodzaj komunikatów perswazyjnych w najwi"kszym stopniu podnosi dyscyplin" podatkow#. Na podstawie wyników dotychczasowych bada% oczekiwano wi"kszej skuteczno$ci perswazji opartej na czynnikach ekonomicznych ni&
perswazji moralnej (hipoteza 1). W badaniu za o&ono,
&e w$ród komunikatów o charakterze moralnym skuteczniejsze b"d# komunikaty odwo uj#ce si" do sumienia obywatelskiego oraz akcentuj#ce spersonalizowan#
szkod" ni& komunikaty podkre$laj#ce szkod" ogó u (hipoteza 2). Za o&ono tak&e, &e perswazja oparta na czynnikach ekonomicznych (sankcje, kontrola) b"dzie mia a
wp yw wy #cznie na podatników aprobuj#cych zani&anie uzyskanych dochodów. Natomiast badanych pot"piaj#cych uchylanie si" od opodatkowania powinny w wi"kszym stopniu przekona! komunikaty odwo uj#ce si" do
argumentacji deontologicznej (poczucia obywatelskiego)
oraz konsekwencjalizmu (komunikaty akcentuj#ce spersonalizowan# szkod", szkod" ogó u) ni& argumenty podkre$laj#ce sankcje finansowe i karne (hipoteza 3).

METODA
Grupa badana i projekt badawczy
W badaniach wzi" y udzia 182 osoby: 69 m"&czyzn
i 113 kobiet w wieku 21–60 lat (M = 34,28; SD = 14,61)
z wykszta ceniem $rednim (n = 112) i wy&szym (n = 70).
Eksperyment przeprowadzono w projekcie badawczym
porówna% mi"dzygrupowych: 4 × (rodzaj argumentów
wykorzystanych w komunikacie perswazyjnym: ekonomiczne, apel do poczucia obowi#zku obywatelskiego,
szkoda ogó u, szkoda konkretnych grup) × 2 poziom moralno$ci podatkowej (niski vs. wysoki). Zmienn# zale&n# by a wysoko$! kwoty nieuwzgl"dnionej w formularzu
podatkowym.
Materia!y i procedura
Badanie sk ada o si" z cz"$ci kontrolnej, cz"$ci eksperymentalnej oraz z cz"$ci opartej na pomiarze kwestionariuszowym. W cz"$ci kontrolnej dokonano pomiaru uchylania si" przed wprowadzeniem komunikatów
perswazyjnych. Potem nast"powa y zadania buforowe, oddzielaj#ce cz"$! kontroln# od eksperymentalnej.
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W cz"$ci eksperymentalnej wprowadzono komunikat
perswazyjny zniech"caj#cy do uchylania si" od opodatkowania, manipuluj#c rodzajem argumentów zawartych w przekazie perswazyjnym: argumenty ekonomiczne, apel do poczucia obowi#zku obywatelskiego, szkoda ogó u, szkoda konkretnych grup. Nast"pnie ponownie
dokonano pomiaru uchylania si" od p acenia podatku.
W cz"$ci kwestionariuszowej zbadano moralno$! podatkow#.
Pomiar uchylania si" w warunkach kontrolnych
przed wprowadzeniem komunikatów perswazyjnych.
Na pocz#tku badania respondentów proszono, aby zapoznali si" z sytuacj# opisuj#c# post"powanie pewnej osoby, która b"d#c w a$cicielem du&ej, ogólnopolskiej firmy, zaplanowa a trzydniowy wyjazd z rodzin# do Pragi,
a nast"pnie koszty wyjazdu (3500 z ) zaksi"gowa a w cao$ci koszty jako koszty s u&bowe. Po zapoznaniu si"
z opisem proszono badanych, aby wyobrazili sobie siebie
na miejscu danej osoby i podali wysoko$! kwoty, któr#
zaksi"gowaliby jako koszty s u&bowe.
Zadania buforowe. W dalszej cz"$ci badania jego
uczestnicy wype niali zadania buforowe oddzielaj#ce
cz"$! kontroln# od eksperymentalnej: wskazywali, kto
ma najwi"ksze szanse, by zosta! w a$cicielem firmy (np.
kobieta vs. m"&czyzna; osoba m oda vs. w $rednim wieku vs. starsza) oraz szeregowali w a$ciwo$ci niezb"dne
do odniesienia sukcesu w &yciu zawodowym (np. inteligencja, kreatywno$!, sk onno$! do ryzyka).
Manipulacja rodzajem argumentów zawartych
w przekazie perswazyjnym. Po wype nieniu zada% buforowych proszono badanych, aby uwa&nie przeczytali
informacj" o podatkach, sposobach zapobiegania uchylaniu si" od opodatkowania (komunikat perswazyjny),
a nast"pnie odpowiedzieli na pytanie, dlaczego niektórzy nie p ac# podatków. Ka&da z grup eksperymentalnych zapoznawa a si" z ogólnym opisem systemu podatkowego, w którym akcentowano fiskalny cel podatków
(„Wprowadzenie wzorowanego na krajach rozwini"tej
gospodarki rynkowej systemu podatkowego stanowi o
wa&ne do$wiadczenie spo eczne, pokaza o bowiem, i&
g ównym 'ród em dochodów pa%stwa s# obywatele i ich
aktywno$!. Pieni#dze podatników zast#pi y pa%stwowe pieni#dze. Jednym z podstawowych 'róde wp ywów
bud&etowych pa%stwa s# wp ywy z podatków dochodowych od osób fizycznych [PIT] i osób prawnych, firm
[CIT]”) oraz wybranym rodzajem komunikatu perswazyjnego zach"caj#cego do uczciwego p acenia podatków. W komunikacie adresowanym do pierwszej grupy
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eksperymentalnej (n = 45) akcentowano czynnik ekonomiczny („Ustawodawca wyposa&y organy skarbowe
w szereg instrumentów, których celem jest podnoszenie dyscypliny podatkowej. Urz"dy skarbowe nak adaj# sankcje finansowe i karne na osoby zani&aj#ce swoje dochody czy zawy&aj#ce koszty, wysoko$! odpisów.
Osoba, która uchyli a si" od opodatkowania, musi zap aci!: [a] w a$ciw# kwot" podatków, [b] odsetki od tej
kwoty, [c] kar" pieni"&n# i [d] odsetki od kary finansowej […]”). W drugiej grupie (n = 47) odwo ano si" do
poczucia obowi#zku obywatelskiego, sumienia obywateli („W demokracji pa%stwo nale&y do obywateli. To obywatele s# odpowiedzialni za jego finansow# stabilno$!.
Osoby, które uchylaj# si" od opodatkowania, po prostu
nie p ac# swojego wk adu. Takie osoby trudno uzna! za
odpowiedzialnych obywateli, niezale&nie od sposobu
wyja$nienia zasadno$ci takiego post"powania”). W grupie trzeciej (n = 45) podkre$lano ogólne szkody, jakie niesie za sob# uchylanie si" od opodatkowania („[…] ka&dy
taki akt podwa&a zaufanie do system opartego na dobrowolnej wspó pracy obywatela z urz"dem. Uchylanie si"
od podatku zach"ca innych do podobnego dzia ania, do
spadku odpowiedzialno$ci za wspólne dobro, w efekcie
w obliczu spadaj#cych wp ywów niezb"dnym krokiem
mo&e sta! si" podniesienie podatków wszystkim, tak&e
tym, którzy uczciwie p ac# swoje podatki”). W czwartej
grupie (n = 45) wyra'nie prezentowano szkody poszczególnych grup („[…] Taki sposób post"powania sprawia,
&e straty ponosi ka&dy z nas: jako kierowcy je'dzimy po
gorszych drogach, jako pasa&erowie jeste$my skazani na
tabor komunikacyjny niskiej jako$ci – przestarza e poci#gi i autobusy komunikacji miejskiej, nasze dzieci ucz#
si" w gorszych warunkach”).
Pomiar uchylania si" w warunkach eksperymentalnych po wprowadzeniu komunikatów perswazyjnych. Po przeczytaniu tekstu o podatkach i komunikatu
perswazyjnego badani zapoznali si" z opisem uchylania
si" od opodatkowania w sytuacji wynajmu mieszkania („Anna D"browicz jest mened&erem w du&ej firmie, podobnie jak jej m#& Piotr. Dwa lata temu Pa%stwo
D"browiczowie odziedziczyli du&e, dwupokojowe
mieszkania po dziadkach pani Anny. Obecnie wynajmuj# je za 1700 z . Pieni#dze za wynajem w ca o$ci p yn#
do ich kieszeni, poniewa& nie uwzgl"dniaj# ich w swoim formularzu podatkowym”). Nast"pnie badani podali
kwot" (w z otych) z wynajmu, któr# uwzgl"dniliby w tej
sytuacji w swoim formularzu podatkowym.
Pomiar moralno#ci podatkowej. Po zapoznaniu si"
z komunikatem perswazyjnym i ponownym pomiarze
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uchylania si" od opodatkowania, na ko%cu badania dokonano pomiaru moralno$ci podatkowej, korzystaj#c z oryginalnego narz"dzia zaproponowanego przez Cynthi"
Blanthorne i Stevena Kaplana (2008). W badaniu wykorzystano t umaczenie pozycji skali dokonane niezale&nie przez dwie osoby – psychologa i filologa. Wykonano
tak&e t umaczenie zwrotne uzgodnionej wersji skali przez dwie niezale&ne osoby. Tak przygotowan# wersj" narz"dzia wykorzystano w badaniu. Skala sk ada a
si" z czterech pozycji ocenianych na siedmiostopniowej
skali Likerta, w której 1 oznacza zupe nie si" nie zgadzam, a 7 ca kowicie zgadzam si" (np. „Zani&anie dochodów w formularzu podatkowym jest nieetyczne”;
„Zani&anie dochodów w formularzu podatkowym k óci si" z moimi zasadami”). Eksploracyjna analiza czynnikowa ujawni a, podobnie jak w przypadku wersji oryginalnej, jednoczynnikow# struktur" skali. Czynnik ten
wyja$nia 64,04% wariancji. (adunki czynnikowe pozycji uzyska y satysfakcjonuj#ce warto$ci, które zawiera y
si" w przedziale od 0,79 do 0,91. Analiza rzetelno$ci testem % Cronbacha wskaza a wysok# rzetelno$! polskiej
wersji skali % = 0,92.
Zmienne zale$ne
Wska'nikiem uchylania si" w warunkach kontrolnych
by a wysoko$! kwoty zaksi"gowanej jako wydatki s u&bowe w sytuacji wyjazdu prywatnego. Maksymalna wysoko$! wska'nika uchylania si" od opodatkowania w warunkach przed manipulacj# wynosi a 3500 z .
Wska'nikiem uchylania si" w warunkach eksperymentalnych (po wprowadzeniu komunikatu perswazyjnego) by a ró&nica mi"dzy wysoko$ci# rzeczywistej kwoty
wynajmu (1700 z ) a kwot# deklarowan# przez jednostk" w formularzu podatkowym (np. wska'nik uchylania
si" wynosi 700 z , gdy osoba badana deklarowa a kwot" z najmu w wysoko$ci 1000 z ). Maksymalna wysoko$!
wska'nika uchylania si" od opodatkowania w warunkach po manipulacji wynosi a 1700 z (gdy deklarowana w formularzu podatkowym kwota z najmu mieszkania wynosi a 0 z ).
Poniewa& w warunkach kontrolnych i eksperymentalnych by y ró&ne warto$ci wska'ników uchylania si"
od opodatkowania, w celu ich ujednolicenia warto$ci
wska'nika uchylania si" w warunkach kontrolnych podzielono przez 2,0588 (stosunek maksymalnej kwoty
uchylania si" w warunkach kontrolnych do maksymalnej
kwoty uchylania si" w warunkach eksperymentalnych:
3500/1700).
Badania mia y charakter anonimowy i zosta y przeprowadzone grupowo oraz indywidualnie w trakcie zjazdów studentów studiów zaocznych i podyplomowych

trójmiejskich uczelni. Uczestnikami bada% byli studenci oraz osoby im towarzysz#ce w trakcie zjazdów. Na pocz#tku badacz przedstawia cel (badania dotycz#ce podatków), a nast"pnie przekazywa kopert" z w a$ciwym
dla danej grupy zestawem narz"dzi badawczych. Po ich
wype nieniu zaklejone koperty by y przekazywane badaczowi, który ujawnia prawdziwy cel badania oraz
w razie pyta% udziela wyja$nie%.

WYNIKI
W ca ej badanej grupie w warunkach kontrolnych
przed wprowadzeniem argumentów zniech"caj#cych do
uchylania si" od opodatkowania odsetek osób uchylaj#cych si" (wszystkie osoby, które zadeklarowa y wydatki prywatne jako koszty s u&bowe niezale&nie od wysoko$ci kwoty – 79,7%) by istotnie wy&szy (&2(1) = 25,35;
p < 0,001) ni& w warunkach eksperymentalnych (wszystkie osoby, które nie uwzgl"dni y dochodów z najmu
w formularzu podatkowym niezale&nie od wysoko$ci
kwoty – 69,2%).
Do analizy wyników zastosowano model analizy wariancji wielozmiennowej (GLM). W oparciu o warto$!
mediany (Me = 18) badanych podzielono na dwie grupy
ró&ni#ce si" nat"&eniem moralno$ci podatkowej: osoby
o ni&ej i wy&szej moralno$ci podatkowej. Wyniki analizy wariancji wskaza y na efekt g ówny charakteru perswazji i moralno$ci podatkowej. Rodzaj argumentów
wykorzystanych w komunikatach perswazyjnych istotnie wp ywa na wysoko$! wska'nika uchylania si" od
opodatkowania jedynie w warunkach eksperymentalnych [F(3, 178) = 3,62; p < 0,01; '² = 0,06], w warunkach
kontrolnych ten wp yw by nieistotny [F(3, 178) = 0,54;
p < 0,6]. W warunkach eksperymentalnych test post hoc
HSD Tukeya (p < 0,02) wskaza na istotn# ró&nic" wy#cznie mi"dzy grup#, w której zastosowano argumenty ekonomiczne (M = 1051,91 z ; SD = 678,09 z ) i grup#, któr# zach"cano do p acenia podatków, odwo uj#c si"
do poczucia obowi#zku obywatelskiego (M = 622,98 z ;
SD = 684,65 z ; rysunek 1).
Poziom moralno$ci istotnie wp ywa na warto$! wska'nika uchylania si" zarówno w warunkach kontrolnych
[F(1, 181) = 25,27; p < 0,001; '² = 0,13], jak i eksperymentalnych [F(1, 181) = 40,65; p < 0,001; '² = 0,19]; warunki
kontrolne: Mmoralno$! niska = 1213,01 z ; SD = 558,17 z ;
Mmoralno$! wysoka = 752,04 z ; SD = 661,24 z ; warunki eksperymentalne: Mmoralno$! niska = 1108,83 z ;
SD = 641,93 z ; Mmoralno$! wysoka = 523,70 z ;
SD = 617,06 z (rysunek 2). Osoby o ni&szej moralno$ci
podatkowej w obu warunkach charakteryzowa y si"
istotnie s absz# dyscyplin# podatkow# ni& osoby o wy&szej moralno$ci podatkowej.
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Rysunek 1. ,rednia warto$! wska'nika uchylania si" w grupach zach"canych do p acenia podatków za pomoc# argumentów o charakterze ekonomicznym i moralnym (warunki eksperymentalne).
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Rysunek 2. ,rednia warto$! wska'nika uchylania si" w grupie osób o ni&szej i wy&szej moralno$ci podatkowej przed
wprowadzeniem komunikatów perswazyjnych i po ich wprowadzeniu.

Analiza wariancji nie wykaza a istotnych efektów interakcji w warunkach eksperymentalnych mi"dzy charakterem perswazji, poziomem moralno$ci podatkowej
a uchylaniem si" od opodatkowania [F(3, 178) = 1,25; p <
0,29; Eta² = 0,02)].

WNIOSKI
Zjawisko uchylania si" od opodatkowania ma charakter globalny, wyst"puje w wielu regionach $wiata, tyle &e
z ró&nym nasileniem. Od pocz#tku lat osiemdziesi#tych
XX wieku ekonomi$ci, socjologowie i psychologowie zaproponowali szereg czynników zach"caj#cych i zniech"caj#cych do p acenia podatków, cz"sto uj"tych w postaci

modeli. W#skie modele ekonomiczne akcentuj# rol" $rodków przymusu, szersze modele – behawioralne – odwouj# si" do poj"cia dobrowolnej, uwzgl"dniaj#cej interes
ogó u ch"ci wspó pracy, zgodnej z liter# i duchem prawa.
W ostatnich latach nie tylko badacze, lecz tak&e przedstawiciele administracji podatkowej coraz cz"$ciej dostrzegaj# mo&liwo$! zwi"kszenia dyscypliny podatkowej
dzi"ki $cis ej wspó pracy obu $rodowisk. Dostosowanie
polityki kontroli i polityki informacyjnej do mentalno$ci i moralno$ci podatkowej mo&e by! skutecznym $rodkiem podnoszenia dyscypliny podatkowej. Wyniki bada% w asnych potwierdzaj# konieczno$! podejmowania
przez administracj" skarbow# dzia a% zmierzaj#cych do
ograniczania zjawiska uchylania si" od opodatkowania.
W warunkach przed wprowadzeniem argumentów zniech"caj#cych do uchylania si" od opodatkowania odsetek
osób uchylaj#cych si" by wy&szy.
Wbrew przyj"tym za o&eniom i wynikom dotychczasowych bada%, skuteczniejsza od perswazji opartej na argumentach wyprowadzonych z modelu oporu – prawdopodobie%stwie kontroli formularzy oraz surowo$ci sankcji fiskalnych i prawnych – okaza a si" perswazja oparta
na argumentach moralnych. Co ciekawe, $rednia wysoko$! wska'nika uchylania si" by a najwi"ksza w a$nie
w grupie, której prezentowano argumenty ekonomiczne. By! mo&e dlatego, &e komunikat mia charakter ogólny, wspomniano w nim o mo&liwo$ci kontroli i sankcjach
skarbowych, ale nie podano szczegó owych danych dotycz#cych typowania do kontroli, wyników w poszczególnych grupach podatników, liczby i zakresu na o&onych sankcji itp. Najskuteczniejszy okaza si" komunikat, w którym badanych zniech"cano do uchylania si",
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odwo uj#c si" do poczucia obowi#zku obywatelskiego. Nie potwierdzi a si" hipoteza 2, w której za o&ono,
&e w$ród komunikatów o charakterze moralnym skuteczniejsze b"d# komunikaty odwo uj#ce si" do sumienia obywatelskiego oraz akcentuj#ce spersonalizowan# szkod" ni& komunikaty podkre$laj#ce szkod" ogó u.
Ró&nice mi"dzy grupami, w którym zastosowano komunikaty oparte na konsekwencjalizmie i podej$ciu deontologicznym, by y nieistotne. Personifikacja szkody nie
zmienia a tak&e si y oddzia ywania komunikatów perswazyjnych zgodnych z konsekwencjalizmem.
Efektywno$! argumentów odwo uj#cych si" do wewn"trznego przekonania jednostki o tym, jak powinno si" post"powa! wobec instytucji pa%stwa oraz akcentuj#cych spersonalizowane szkody nie by a dot#d
przedmiotem bada%. Uzyskane wyniki stanowi# obiecuj#c# perspektyw" w tworzeniu skutecznych narz"dzi
wzmacniania dyscypliny podatkowej. W $wietle wyników przeprowadzonego badania, dzia ania egzekutorów
prawa podatkowego winny koncentrowa! si" na kampaniach wzmacniaj#cych poczucie obowi#zku obywatelskiego. Wyniki bada% dowodz# tak&e, &e wbrew przekonaniom wi"kszo$ci twórców i egzekutorów prawa podatkowego akcje i komunikaty demonstruj#ce si " w adz
skarbowych nie s# najskuteczniejszym sposobem podnoszenia dyscypliny podatkowej. Co wi"cej, akcentowanie czynników podkre$laj#cych si " w adz skarbowych
mo&e przynie$! efekt odwrotny do zamierzonego, a to
w przypadku osób cechuj#cych si" wysok# moralno$ci# podatkow#. Polityka zaostrzania sankcji i intensyfikacji kontroli mo&e bowiem zosta! uznana za przejaw
podejrzliwo$ci i postrzegania podatników jako „z odziei,
oszustów”, a administracji jako „policjantów”. W efekcie, zgodnie z zaproponowanym przez Ericha Kirchlera
(2007) modelem równi pochy ej (slippery slope model),
spada zaufanie uczciwych obywateli do w adz skarbowych, ale tak&e poczucie wewn"trznego zobowi#zania
wobec pa%stwa. Dobr# praktyk# winno by! zatem zró&nicowanie komunikatów perswazyjnych adresowanych
do osób o wysokiej i niskiej moralno$ci podatkowej.
Uzyskane wyniki nie potwierdzi y efektu interakcji
mi"dzy charakterem perswazji, poziomem moralno$ci
podatkowej a uchylaniem si" od opodatkowania (hipoteza 3). Zarówno w grupie o ni&szej, jak i wy&szej moralno$ci podatkowej $rednia warto$! wska'nika uchylania
si" by a najwy&sza, gdy zastosowano perswazj" opart# na
czynnikach ekonomicznych (sankcje, kontrola), a najni&sza, gdy wykorzystano komunikaty stosuj#ce argumentacj" deontologiczn#. Oznacza to, &e podstawow# strategi# podnoszenia dyscypliny podatkowej w obu grupach
mo&e by! odwo ywanie si" do poczucia wewn"trznego

zobowi#zania obywateli wobec pa%stwa, podkre$lanie
etycznego aspektu ich zachowa%.
Przyk adem implementacji strategii ró&nicowania oddzia ywania opartej na analizie mentalno$ci podatkowej
jest responsywny model p acenia podatków, opracowany
i wdro&ony do praktyki przez australijski urz#d skarbowy. Model ów powsta w $cis ej wspó pracy z badaczami
zajmuj#cymi si" problematyk# podatków i karania (Job,
Stout, Smith, 2007). Zgodnie z za o&eniami jego twórców, administracja skarbowa powinna dopasowa! swoje dzia ania do typu regulacji i motywacyjnych postaw
wobec p acenia podatków (zaanga&owanie, kapitulacja,
opór, kontestacja, gra). Model mo&na przedstawi! w postaci piramidy, której jedna strona reprezentuje motywacyjne postawy wobec p acenia podatków, druga typ regulacji stosowany przez administracj" skarbow#, a trzecia
opcje post"powania w stosunku do osób uchylaj#cych si"
od opodatkowania. Mo&liwo$ci post"powania s# zró&nicowane: u podstawy tej $ciany piramidy znajduj# si" takie $rodki, jak edukowanie, perswazja, listy ostrzegawcze, a na szczycie sankcje o charakterze finansowym
oraz karnym. U podstawy $ciany odnosz#cej si" do typu
regulacji mamy do czynienia z samoregulacj#, wraz z zaostrzaniem si" sankcji regulacja ma charakter wymuszony, na szczycie jest wyra'nie nakazowa. Dopasowanie
poszczególnych p aszczyzn piramidy w spójn# ca o$!
powinno, zadaniem twórców modelu, stanowi! podstaw" dzia ania administracji skarbowej. Ze wzgl"du na powszechno$! wyst"powania postawy zaanga&owania, wysi ek administracji nie tyle zmierza w kierunku zaostrzania sankcji i regulacji nakazowej, ile raczej mia na celu
umacnianie zachowa% zgodnych z prawem. Wi"kszo$!
podatników wymaga a jedynie minimalnej kontroli zewn"trznej, w postaci monitoringu oraz przede wszystkim
pomocy i zrozumienia w sytuacji, gdy pojawia y si" problemy z wype nianiem zobowi#za%. Skutki implementacji
praktyk wyp ywaj#cych z modelu wykroczy y poza sfer" finansow#: reforma zaowocowa a zarówno wzrostem
dyscypliny podatkowej, jak i popraw# relacji obywatel–
urz#d skarbowy (Job, Stout, Smith, 2007).
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How to enhance Þscal discipline?
The impact of nature of persuasive message
and tax morale on taxpayers’ behavior
Ma gorzata Niesiob"dzka
University of Gda!sk, Institute of Psychology

ABSTRACT
The purpose of the study was to determine which type of persuasive messages enhances Þscal discipline.
The study was conducted in an experimental plan: 4 kinds of arguments used in a persuasive communicate (legal sanctions, appeal to a sense of civic duty, the damage of one and all, the damage of speciÞc
groups) × 2 levels of tax morale (low vs. high). The dependent variable was the amount not included in the
tax return. The most effective message was the message appealing to the sense of civic duty. The results
are a promising prospect in developing effective persuasive tools to enhance Þscal discipline.
Keywords: tax evasion, persuasion, tax morale
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