
Wykład:

Przestępstwa podatkowe

a stan finansów publicznych



“Historia opodatkowania pokazuje, iż podatki 
nadmierne nie są płacone. Wysokie stawki 
w sposób nieunikniony wywierają presję na 
podatnika, zmuszając go do wycofania kapitału 
z produkcyjnych zastosowań i zainwestowania 
go w zwolnione z podatków papiery wartościowe 
lub znalezienia innych, zgodnych z prawem metod 
unikania realizacji podlegającego opodatkowaniu 
dochodu. W rezultacie źródła dochodu do 
opodatkowania wysychają”.

Andrew Mellon – sekretarz skarbu w rządzie W. Hardinga

Andrew Mellon o podatkach



Udział akcyzy w dochodach podatkowych, 2011 

W 2018 r. wpływy z tytułu akcyzy wyniosły 72,1 mld PLN, 
co stanowiło 19% dochodów budżetowych.

Ministerstwo Finansów



Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2016 i 2017 r.



Wybrane stawki podatku akcyzowego (od 1.01.2019)

Źródło: Ministerstwo Finansów, 2019.



Wybrane stawki podatku akcyzowego (od 1.01.2019) cd.

Źródło: Ministerstwo Finansów, 2019.



Struktura ceny paczki papierosów (w zł)

Źródło: Fundacja Republikańska, 2012.



Źródło: BCC, 2017.

Stopień obłożenia papierosów podatkami

Do ceny 13,60 zł za paczkę (20 sztuk papierosów) akcyza jest stała i wynosi 8,41 zł / paczkę. 
Wynika to z faktu że do tej ceny działa minimalna stawka akcyzy policzona poprzez 
zastosowanie stawek: kwotowej i procentowej do ceny 679,87 zł / 1000 sztuk (jest to średnia 
ważona cena detaliczna z okresu styczeń – październik 2016). Jeśli jednak cena jest wyższa to 
dodatkowo do budżetu, w formie akcyzy, trafia 31,41% każdej nadwyżki ponad 13,60 zł. 



Wolumen i wartość rynku papierosów

Źródło: Fundacja Republikańska, 2012.



W sumie 22-24% wszystkich wyrobów tytoniowych konsumowanych w Polsce jest 
nielegalna. Jest to łącznie 12-13 mld sztuk papierosów gotowych oraz wykonanych 
samodzielnie z tytoniu. Szacowane, roczne straty budżetowe wynikające z istnienia 
szarej strefy wyrobów tytoniowych wynoszą 6-7 miliardów złotych (akcyza i VAT). 

Źródło: BCC, 2017.

Wielkość legalnego rynku papierosów w Polsce 
i wpływy budżetowe z akcyzy



Źródło: 
Pracodawcy RP, 2014.

Średnia cena paczki 20 papierosów w 2013 r. 
(w euro)

Cena paczki 
tanich 
papierosów 
na Białorusi 
0,2 euro.



Skala szarej strefy w branży tytoniowej 
(udział w spożyciu w %)

Zgodnie z danymi Służby Celnej, w ostatnich latach liczba wykrytych nielegalnych (bez polskich 
znaków akcyzy) papierosów waha się od ok. 500 mln sztuk (w 2005 r.) do ok. 800 mln (w 2008 
r.). W 2010 r. Służba Celna wykryła 563 mln sztuk, a łącznie organy ścigania ok. 744 mln. 
Wartości te stanowią tylko 8% wielkości podaży papierosów w szarej strefie.

Źródło: Pracodawcy RP, 2011. Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.



Znaczne obciążenia podatkowe, a także różnice w obciążeniach 
podatkowych i wynikających z nich cenach dla ostatecznego 
konsumenta pomiędzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami, 
są głównym czynnikiem rozwoju nielegalnego rynku.

Przyczyny występowania szarej strefy 
w branży tytoniowej 



Polska: 2009 rok, nielegalna fabryka papierosów w Kuźnicy Piaskowej; 
wyroki: od kilku miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu do 3,5 
roku pozbawienia wolności, 100 tys. zł grzywny i obowiązek 
częściowego naprawienia szkody (w kwocie 100 tys. zł). 

Polska: 2009 rok; nielegalna fabryka w Kożuchowie i Dobiegniewie; 
wyroki: od 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata do 2 
lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, grzywny w kwotach 
po 50 tys. zł, obowiązek częściowego naprawienia szkody (w kwotach 
po 8 tys. zł). 

Czechy: 2009 rok; nielegalna fabryka w czeskiej miejscowości Cheb; 
wyroki: po 7,5 roku pozbawienia wolności, około 80 tys. euro 
grzywny. 

Czechy: 2009 rok; nielegalna fabryka w czeskiej miejscowości 
Chvalovice; po 6 lat pozbawienia wolności. 

Kary za nielegalną produkcję papierosów

Źródło: BCC, 2014.



Wyroby spirytusowe, cechują się wysokim (do 70%) udziałem podatków 
w cenie detalicznej wyrobu. 

Akcyza w Polsce wynosi 4960 zł za hektolitr, zaś wśród krajów sąsiadujących 
wyższe stawki mają m.in. Litwa (5257 zł) i Niemcy (5355 zł). Nieco niższa 
akcyza jest w Czechach i na Słowacji.

Na Białorusi i Ukrainie jest ona 2-3 razy niższa niż w Polsce i wynosi 
odpowiednio 1602 zł i 1428 zł za hektolitr. Powoduje to szczególnie 
wysoką opłacalność przemytu wyrobów  spirytusowych z tych krajów.

Źródło: Pracodawcy RP, 2011, Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.

Przyczyny występowania szarej strefy 
na rynku wyrobów spirytusowych 

W 2017 r. akcyza na alkohol etylowy wynosiła 5.704,00 zł/1 hl [MF].



W latach 2002-2005 wielkość szarej strefy szacowano na 20% do 45% 
całkowitej sprzedaży. 

W 2008 r. jej wielkość szacowana była na 5-7%. Zgodnie z danymi z 2009 r. 
co najmniej 10,5 mln litrów 100-proc. alkoholu zostało uzyskane przez 
przestępców ze spirytusu skażonego. 

Około 1 mln litrów 100-proc. alkoholu pochodziło z przemytu, a ok. 1,5 mln 
litrów 100-proc. alkoholu wyprodukowano w systemie gospodarskim. 

W 2010 r. skalę alkoholowej szarej strefy można było oszacować na 9-10% 
całego rynku mocnych alkoholi, czyli około 12,7 – 13,7 mln litrów alkoholu .

Źródło: Pracodawcy RP, 2011, Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.

Skala szarej strefy na rynku alkoholu



Nielegalny rynek mocnych alkoholi kształtuje się na poziomie 24 mln litrów 
100% alkoholu. 

Ilość alkoholu skażonego, który trafia do konsumentów jako alkohol 
konsumpcyjny to 18 mln litrów 100% alkoholu rocznie, przemyt 
alkoholu to co najmniej 3 mln litrów, bimbrownictwo odpowiada za 
przynajmniej 3 mln litrów nielegalnego spirytusu wprowadzonego na rynek. 

Minimalnie czarny rynek mocnych alkoholi to 14 mln, a maksymalnie 33 mln 
litrów 100% alkoholu 

Alkohole z nieznanego źródła mogą zawierać silnie trujący metanol oraz 
glikol (popularny skażalnik), inne skażalniki oraz związki powstałe w wyniku 
ich strącania. Każdego roku umiera ponad 100 osób z tytułu zatrucia 
metanolem i glikolem, a liczba ta odnosi się jedynie do osób 
hospitalizowanych. 

Nielegalny rynek mocnych alkoholi

Źródło: Fundacja Republikańska, 2017. 



Podrobione wyroby alkoholowe zwykle są wytwarzane na bazie alkoholu 
etylowego skażonego, przeznaczonego do wytwarzania produktów 
nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi (typu: rozpuszczalniki, 
rozcieńczalniki, podpałki do grilla, płyny do spryskiwaczy szyb, płyny 
przeciwoblodzeniowe itp.), po uprzednim jego odkażeniu chemicznym, 
niezgodnie ze sposobem produkcji i warunkami technologicznymi dla 
napojów spirytusowych. 

Nielegalny obrót wyrobami alkoholowymi



Cały rynek napojów spirytusowych ma wartość ok. 13,6 mld zł, 
co oznacza, iż poza oficjalną gospodarką sprzedaje się wyroby 
alkoholowe warte nawet 2 mld zł. 

Wg danych Ministerstwa Finansów straty budżetu państwa 
z tytułu szarej strefy można szacować na około 1-1,5 mld zł 
rocznie.

Źródło: Pracodawcy RP, 2011, Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.

Szara strefa na rynku alkoholu a straty budżetu państwa



Składniki ceny wybranych paliw w roku 2017

Źródło: Raport roczny POPiHN 2017



Strefa wyłudzeń na rynku oleju napędowego w 2012 roku wyniosła 
przynajmniej 12,6% szacowanego zużycia oleju napędowego w Polsce 
(czyli ponad 2 mln m3 ON) [w 2013 r. 15%].

Głównym mechanizmem stosowanym przez przestępców jest wyłudzanie 
VAT z wykorzystaniem schematu znikającego podmiotu. Szacowane 
uszczuplenia dochodów państwa w zakresie podatku VAT, akcyzy oraz 
opłaty paliwowej z tytułu wyłudzeń na rynku oleju napędowego w 2012 
wyniosły około 4 miliardów PLN.

Łączne straty budżetu z tytułu działalności przestępczości gospodarczej w 
obrocie paliwami w 2012 roku oszacowano na ponad 5 mld PLN (w 2013 
r. 6 mld PLN).

Źródło: BCC, 2014.

Wyłudzenia na rynku oleju napędowego

2016 r.:
5,4 mln m3

17,2 mln m3
4,6 mln m3



Zestawienie konsumpcji paliw 2015-2017 (w tys. m3)

Źródło: Raport roczny POPiHN 2017



 odbarwianie oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, a 
następnie wprowadzanie go do obrotu jako olej napędowy, z pominięciem 
należności podatkowych;
 odbarwianie oleju opałowego i mieszanie materiałów pędnych z innymi 
produktami chemicznymi, a następnie wprowadzanie ich do obrotu jako 
pełnowartościowych paliw;
 wprowadzanie do obrotu gospodarczego pełnowartościowych, lecz 
nieopodatkowanych paliw silnikowych, nabywanych w rafineriach państw 
członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie sfałszowanych dokumentów, 
przy zastosowaniu procedury zawieszonej akcyzy;
 wprowadzanie do obrotu handlowego paliw będących w rzeczywistości 
innymi produktami petrochemicznymi, przeklasyfikowanych na oleje napędowe 
i benzyny przy wykorzystaniu tzw. firm słupów (firm tworzonych w celu 
wykonania określonej transakcji, po której kończą działalność, lub osób 
fizycznych, najczęściej o niskim statusie majątkowym, wykorzystywanych w 
łańcuchu transakcji w celu ukrycia faktycznych sprawców);
 nielegalny obrót gazem grzewczym, dystrybuowanym jako gaz do celów 
napędowych (LPG);
 przemyt do Polski gazu do celów napędowych (LPG).

Przestępstwa w obrocie paliwami



Źródło: Pracodawcy RP, 2011, Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.

Eksperci branżowi Polskiej Izby Paliw Płynnych, w oparciu o wyniki kontroli 
stacji, jakie przeprowadziła Inspekcja Handlowa i badania próbek paliw 
przeprowadzonych w Centralnym Laboratorium Naftowym, szacują szarą 
strefę w obrocie detalicznym w ramach rynku paliw na ok. 2-3 mld zł w 
skali roku. Potencjalne straty Skarbu Państwa z tego tytułu (VAT i akcyza) 
wynoszą ok. 1,4 mld zł.

Szara strefa w branży paliwowej



Szczególnie narażony na działania grup przestępczych jest rynek obrotu 
olejem opałowym oraz innymi produktami ropopochodnymi o niższych 
parametrach technicznych, sprzedawanymi jako pełnowartościowy olej 
napędowy. 

Jest to przede wszystkim związane z niższym niż w przypadku oleju do 
napędu pojazdów opodatkowaniem oleju  przeznaczonego na cele 
opałowe oraz ich podobnymi właściwościami fizykochemicznymi, przy 
jednoczesnej możliwości zamiennego używania i mieszania. 

Przyczyny rozwoju szarej strefy w obrocie paliwami

Źródło: MSWiA, 2012.

Odbarwianie 
oleju opałowego

W 2017 r. akcyza na olej napędowy: 1.171,00 zł/1.000 l [MF].



Średnie ceny paliw 
na Białorusi, Ukrainie i w Polsce w lutym 2011 r.

Źródło: Pracodawcy RP, 2011. Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych.



Szara strefa – to wszelkie działania gospodarcze, które przyczyniają się 
do oficjalnego (albo obserwowalnego) tworzenia (wzrostu) PKB, 
ale które pozostają bezpośrednio niezarejestrowane. To takie działania 
gospodarcze, które pozostają niezmierzone lub nie są zgłaszane.

W literaturze istnieje kilkanaście określeń szarej strefy: (1) shadow 
economy – zacieniona gospodarka (F. Schneider), (2) informal economy –
nieformalna gospodarka (ILO), (3) grey economy – szara gospodarka 
(Alderslade), (4) unofficial economy – nieoficjalna gospodarka (Alexeev i 
Pyle), (5) hidden economy – ukryta gospodarka (Bhattachayya), (6) black 
economy – czarna gospodarka (Dallago), (7) underground economy –
podziemna gospodarka (Bovi), (8) parallel economy – równoległa 
gospodarka (Del Boca), (9) undeclared work – praca niezgłoszona (UE), 
(10) independent economy – niezależna gospodarka (Bovi), (11) dark 
economy – ciemna gospodarka (Bovi), (12) unregistered economy –
nierejstrowana gospodarka (Smith), (13) non-observed economy –
niemonitorowana gospodarka (OECD), (14) unprotected work –
niechroniona praca (ILO), (15) invisible work – niewidzialna praca 
(Leonard).

Szara strefa  - problemy definicyjne



Zgodnie z badaniami GUS, wielkość szarej strefy w ostatnich latach wynosi 
między 11% a 14% PKB. 

Dane zewnętrznych ekspertów wskazują, iż poziom szarej strefy w Polsce 
może znacznie przekraczać rządowe szacunki i sięgać 26% PKB Polski, czyli 
dwa razy więcej niż podaje GUS.

Prof. F. Schneider oszacował szarą strefę w Polsce na 25,4% PKB (w 2010 
r.), co stanowiło 90 mld euro.

Szara strefa w Polsce

Wskaźnik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Szara strefa (w % PKB) .. 12,8 12,6 14,0 14,5 13,3 13,5 13,6 13,2

Źródło: GUS, 2018. 



Szacunki rozmiarów szarej strefy (w ujęciu GUS) 
w PKB w latach 2014–2018

Źródło: IPAG, 2018.

Szacunki rozmiarów szarej gospodarki (w ujęciu IPAG) 
w polskiej gospodarce w latach 2014–2018 (mld PLN) 



Źródło: IPAG, 2019.

Udział szarej strefy (w ujęciu IPAG) 
w polskiej gospodarce w latach 2015–2019 



Luka podatkowa

Źródło: IRS, Understanding the Tax Gap, https://www.irs.gov/uac/understanding-the-tax-gap, 2005 . 

Według amerykańskiej Internal Revenue Service luka podatkowa 
pozwala zmierzyć skalę, w jakiej podatnicy nie składają zeznań 
podatkowych i nie płacą podatku na czas. 

Jest ona definiowana jako różnica pomiędzy kwotą podatków, 
które powinny zostać zapłacone, a kwotą, która faktycznie trafia 
do budżetu państwa.



Źródło: Internal Revenue Service, 2016. 

Średnia luka podatkowa w USA (w mld USD), 2008-2010



Źródło: CASE 2018.

Wartości teoretycznych i faktycznych wpływów 
z VAT oraz luki w VAT w Polsce (mln PLN)



Źródło: CASE 2018.

Luka w VAT w państwach UE w latach 2015-2016 (1) 
(jako % dochodów potencjalnych)



Źródło: CASE 2018.

Luka w VAT w państwach UE w latach 2015-2016 (2) 
(jako % dochodów potencjalnych)



Saldo finansów publicznych (jako % PKB) Źródło: OECD 2017.

Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Austria -1,4 -1,5 -5,4 -4,5 -2,6 -2,2 -1,4 -2,7 -1,1 -1,6

Belgium 0,1 -1,1 -5,4 -4,0 -4,1 -4,2 -3,1 -3,1 -2,5 -2,6

Czech Republic -0,7 -2,1 -5,5 -4,4 -2,7 -3,9 -1,3 -1,9 -0,6 0,6

Denmark 5,0 3,2 -2,8 -2,7 -2,1 -3,5 -1,0 1,4 -1,3 -0,9

Estonia 2,7 -2,7 -2,2 0,2 1,2 -0,3 -0,2 0,7 0,1 0,3

Finland 5,1 4,2 -2,5 -2,6 -1,0 -2,2 -2,6 -3,2 -2,7 -1,9

France -2,5 -3,2 -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4,0 -3,9 -3,6 -3,4

Germany 0,2 -0,2 -3,2 -4,2 -1,0 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,8

Greece -6,7 -10,2 -15,1 -11,2 -10,3 -8,9 -13,2 -3,7 -5,9 0,7

Hungary -5,1 -3,6 -4,6 -4,5 -5,5 -2,3 -2,6 -2,1 -1,6 -1,9

Ireland 0,3 -7,0 -13,8 -32,1 -12,7 -8,1 -5,7 -3,7 -2,0 -0,6

Italy -1,5 -2,7 -5,3 -4,3 -3,7 -2,9 -2,9 -3,0 -2,7 -2,4

Luxembourg 4,2 3,3 -0,7 -0,7 0,5 0,3 1,0 1,4 1,4 1,6

Netherlands 0,2 0,2 -5,4 -5,0 -4,3 -3,9 -2,4 -2,3 -2,1 0,4

Norway 17,1 18,7 10,3 11,0 13,5 13,9 10,8 8,8 6,0 3,1

Poland -1,9 -3,6 -7,3 -7,3 -4,8 -3,7 -4,1 -3,5 -2,6 -2,4

Portugal -3,0 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,0

Slovak Republic -2,0 -2,4 -7,8 -7,5 -4,3 -4,3 -2,7 -2,7 -2,7 -1,7

Slovenia -0,1 -1,4 -5,9 -5,6 -6,7 -4,1 -15,1 -5,4 -2,9 -1,8

Spain 1,9 -4,4 -11,0 -9,4 -9,6 -10,5 -7,0 -6,0 -5,1 -4,5

Sweden 3,3 2,0 -0,7 -0,1 -0,2 -1,0 -1,4 -1,6 0,3 0,9

Switzerland 0,9 2,1 0,8 0,3 0,8 0,3 -0,5 -0,3 1,1 ..

United Kingdom -2,7 -5,2 -10,1 -9,5 -7,5 -8,2 -5,6 -5,7 -4,4 -3,0

United States -3,6 -7,0 -12,7 -12,0 -10,6 -8,9 -5,4 -4,8 -4,2 ..



Dług publiczny (% PKB)
Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Austria 68,7 74,0 86,3 90,3 91,3 97,6 93,9 101,9 101,1 ..

Belgium 93,8 101,1 109,5 107,8 110,4 120,4 118,5 129,7 126,7 127,5

Czech Republic 30,3 34,2 41,0 45,8 48,4 57,9 58,0 56,7 53,9 49,7

Denmark 34,6 41,9 49,3 53,4 60,1 60,6 56,7 59,0 53,1 ..

Estonia 7,2 8,4 12,6 11,9 9,5 13,2 13,7 14,1 13,0 13,1

Finland 39,1 38,3 49,2 55,1 57,5 64,3 64,8 71,7 74,9 75,9

France 75,6 81,5 93,2 96,8 100,7 110,4 111,0 120,3 121,1 123,4

Germany 64,2 68,1 75,5 84,5 84,3 88,2 83,3 83,7 79,3 76,5

Greece 112,8 117,5 135,0 127,1 109,2 164,5 178,9 179,5 181,6 185,2

Hungary 71,4 74,9 84,0 85,9 94,9 97,8 95,7 98,4 97,0 97,0

Ireland 27,4 47,4 67,7 84,1 109,7 129,2 132,7 122,9 91,5 ..

Italy 110,7 113,0 126,0 124,9 117,9 136,2 143,7 156,0 157,5 156,4

Latvia 12,8 23,1 41,9 53,1 47,7 45,8 43,4 45,9 40,8 44,7

Lithuania 19,4 17,1 34,1 45,5 45,7 51,3 47,9 52,5 53,9 ..

Luxembourg 12,6 20,1 19,7 26,8 26,4 30,1 30,1 31,5 30,7 ..

Netherlands 48,5 61,4 64,1 68,0 72,0 77,8 76,6 81,2 78,1 75,8

Norway 55,6 54,2 48,1 48,4 33,8 34,9 35,3 33,0 38,9 42,5

Poland 51,1 53,4 56,7 61,0 61,2 64,4 65,0 70,0 69,4 71,9

Portugal 78,1 82,8 96,1 104,1 107,9 137,1 141,4 151,2 149,2 146,5

Slovak Republic 34,8 33,8 42,5 47,4 50,0 58,3 61,2 60,5 59,3 59,1

Slovenia 29,1 28,4 42,5 46,8 50,4 60,5 78,9 99,2 102,1 97,5

Spain 41,7 47,2 61,8 66,6 77,7 92,5 105,7 118,5 116,9 117,2

Sweden 46,1 44,7 47,8 45,5 45,6 46,2 48,4 54,6 53,3 51,7

Switzerland 50,5 48,6 46,4 44,7 45,0 45,8 45,5 45,5 45,2 ..

United Kingdom 51,4 63,4 77,0 89,1 103,3 107,0 102,8 113,3 112,6 123,1

United States 64,7 73,6 87,0 95,7 99,9 103,4 105,4 105,2 105,6 107,4

Źródło: OECD 2017.



Dług 
publiczny 

(kwota w 
walucie 

krajowej 
i % PKB)

Źródło: 
Eurostat.



Przychody zorganizowanych grup przestępczych 
z nielegalnych rynków (w mld EUR rocznie)

MTIC  - (missing trader
intra-community)

Źródło: From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015.



Karuzela podatkowa

Źródło: Pabiański, Śliż, 2007.



Wyłudzenia VAT

Źródło: MSWiA.

W 2017 r. było to 255,8 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 56 857,1 mln zł.



Kary za przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego



Pakiet zmian systemowych służących 
przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku VAT

Źródło: XYZ. 

Źródło: NIK 2018.



Źródło: NIK. 

Liczba wykrytych przez służby skarbowe faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne

oraz kwota (brutto) na jaką były wystawione



Zmiany wybranych wielkości makroekonomicznych 
oraz dochodów z VAT

Źródło: NIK. 



Koniunktura gospodarcza i wyniki przedsiębiorstw 

Wskaźnik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stopa wzrostu 

gospodarczego (w %)
2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,8

Spożycie (ceny bieżące) 

(w mld zł)
832 875 949 988 995 1 019 1 038 1 074 1 151

Stopa inflacji /CPI/ 

(w %)
103,5 102,6 104,3 103,7 100,9 100,0 99,1 99,4 102,0

Przychody z całokształtu 

działalności (w mld zł)
2 394 2 560 2 895 2 992 3 013 3 090 3 182 3 267 3 364

Wynik finansowy brutto 

(w mld zł)
118 134 138 128 132 136 122 158 177

Podatek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VAT 99,5 107,9 120,8 120,0 113,4 124,3 123,1 126,6 156,8

Akcyza 53,9 55,7 58,0 60,4 60,7 61,6 62,8 65,7 68,3

PIT 35,8 35,6 38,1 39,8 41,3 43,0 45,0 48,2 52,7

CIT 24,2 21,8 24,9 25,1 23,1 23,3 25,8 26,4 30,0

Dochody budżetu państwa z tytułu 4 najważniejszych 
podatków (w mld zł)

Źródło: GUS (2018).



Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa, 2018 

Dochody z VAT w 2018 r.: 176,8 mld zł

Źródło: Ministerstwo Finansów (2019).


