Przedsiębiorcy o podatkach
Raport z badania ilościowego
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Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
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Opis badania

Opis badania
GŁÓWNY CEL BADANIA
Poznanie opinii przedsiębiorców na temat obecnego systemu podatkowego oraz
postrzeganie propozycji nowych rozwiązań.
METODA/ PRÓBA
Badanie zostało zrealizowane na próbie przedsiębiorców N=464 (dokładna struktura próby jest
przedstawiona na s. 21).
Niektóre wyniki badania zostały porównane z wynikami analogicznego badania wśród ogółu
Polaków, przeprowadzonego tą samą metodą na Ogólnopolskim Panelu badawczym Ariadna w
lutym 2017 r. Była to próba reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i wielkość miejsca
zamieszkania (N=1063).

REALIZACJA
Badanie zrealizowano na przełomie marca i kwietnia 2017 roku.

Podsumowanie

Podsumowanie
•

POSTRZEGANIE OBECNEGO SYSTEMU PODATKOWEGO. Dla większości badanej grupy przedsiębiorców obecny system podatkowy jest
nieodpowiedni, a 92% z nich uważa, że system ten powinien zostać uproszczony. Obecny system jest postrzegany przez przedsiębiorców jako
nieprzyjazny, skomplikowany, niesprawiedliwy i niezrozumiały.

•

NOWY SYSTEM PODATKOWY. Zdecydowana większość badanej grupy przedsiębiorców (41%) opowiada się za liniowym systemem podatkowym jako
takim, który powinien funkcjonować w Polsce. Zwolennicy liniowego systemu podatkowego to istotnie częściej przedsiębiorcy działający w sektorze
usług (43% tej grupy) oraz ci z najdłuższym stażem firmy na rynku – powyżej 11 lat (58% tej grupy). System progresywny popiera ponad dwukrotnie
mniej osób (17%) – są to istotnie częściej przedsiębiorcy sektora produkcji.

•

PODATEK JAKO PROCENT OD SPRZEDAŻY FIRM. Pierwsza oceniona przez badaną grupę przedsiębiorców propozycja dotyczyła wprowadzenia
nowego systemu podatkowego wyliczanego jako procent od sprzedaży firm. Spotkała się ona z bardzo dużą aprobatą przedsiębiorców – blisko 90%
uważa, że taki system byłby lepszy od obecnego, a w przypadku wprowadzenia takiego systemu w Polsce aż 80% deklaruje poparcie dla takiej decyzji.
Są to w większości przedsiębiorcy z każdego sektora rynku, jednak istotnie częściej są to przedsiębiorcy działający w usługach (86%) i produkcji (76%).
Najmniej przedsiębiorców z sektora handlu deklaruje poparcie dla tej propozycji, ale cały czas jest to blisko 70%.
•

Ocena tego systemu podatkowego przez przedsiębiorców jest zbliżona do oceny ogółu Polaków, którym zadaliśmy to samo pytanie w lutym 2017 r. System
podatkowy wyliczany jako procent od sprzedaży firm oceniony jest jako lepszy od dotychczasowego przez 91% Polaków i 87% badanej grupy
przedsiębiorców. Również postrzeganie korzyści wprowadzenia tego systemu podatkowego jest bardzo podobne w obu grupach. 75% przedsiębiorców
uważa, że taki system były korzystny dla wszystkich, a przede wszystkim dla obywateli, a wśród ogółu Polaków 73% osób wyraża taką samą opinię.

•

JEDEN PODATEK W WYSOKOŚCI 25% OD FUNDUSZU PŁAC. Druga oceniona przez badaną grupę przedsiębiorców propozycja dotyczyła
wprowadzenia takiego systemu podatkowego, który byłby wyliczany jako stała wartość procentowa podatku od funduszu płac (25%) . Ta propozycja
spotkała się z równie dużym poparciem – aż 89% badanej grupy wyraziło opinię, że taki system powinien zostać wprowadzony w Polsce. Nie
obserwuje się różnic istotnych statystycznie względem sektora, w jakim działa firma przedsiębiorcy czy stażu na rynku – system ten popierany jest
niezależnie od tych czynników.

•

PROCENT OD SPRZEDAŻY VS. 25% OD FUNDUSZU PŁAC – POSTRZEGANE KORZYŚCI. Obie propozycje nowego systemu podatkowego (procent od
sprzedaży firm oraz 25% z funduszu płac) są postrzegane jako przynoszące korzyści wszystkim: państwu, przedsiębiorcom i obywatelom (ponad 50%
przedsiębiorców ma taką opinię w przypadku obu systemów). Systemy te są również podobnie oceniane jako przynoszące korzyści dla samego
Państwa (12% i 13%). Natomiast różnicę w postrzeganiu obu systemów można dostrzec we wskazaniu korzyści dla samych obywateli vs.
przedsiębiorców. System podatkowy oparty na procencie od sprzedaży firm wydaje się przedsiębiorcom nieco bardziej korzystny dla samych
obywateli (24% vs. 12%), natomiast oparty na 25% od funduszu płac jako bardziej korzystny dla nich samych, niż dla obywateli (17% vs. 8%).
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Ocena i preferencje systemu
podatkowego
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Ocena obecnego systemu podatkowego przez przedsiębiorców
Które określenie z każdej z podanych poniżej par twoim zdaniem lepiej opisuje obecny system podatkowy w Polsce?
N=464

Powinien zostać
uproszczony

92%

8%

Powinien zostać
jaki jest

Nieprzyjazny

90%

10%

Przyjazny

Skomplikowany

90%

10%

Prosty

Niesprawiedliwy

Niezrozumiały

86%
82%

14%
18%

Sprawiedliwy

Zrozumiały

Obecnie funkcjonujący system podatkowy powinien zdaniem badanej grupy przedsiębiorców zostać uproszczony (92%). Przez
większość system ten oceniany jest źle – w ich opinii jest to system nieprzyjazny (90%), skomplikowany (90%), niesprawiedliwy
(86%) i niezrozumiały (82%).
Ocena istniejącego systemu podatkowego przez przedsiębiorców jest bardziej negatywna od oceny tego samego systemu przez
Polaków (mimo, że oni również oceniają go negatywnie). Na przykład 27% Polaków ocenia istniejący system jako zrozumiały (w
porównaniu do 18% przedsiębiorców), 23% jako sprawiedliwy (tylko 14% przedsiębiorców).
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Progresywny, liniowy czy pogłówny?
Jaki system podatkowy od dochodów osobistych powinien według Ciebie obowiązywać w Polsce?

PROGRESYWNY
Przedsiębiorcy,
N=464

POGŁÓWNY

17%

41%

9%

LINIOWY

Polacy,
N=1063

10%

20%

1%

33%
Trudno powiedzieć

69%

Przedsiębiorcy zapytani o preferowany system podatkowy (progresywny, liniowy czy pogłówny – bez wyjaśniania na czym polega
każdy z tych systemów) w większości (41%) opowiadają się za systemem liniowym. W porównaniu do ogółu Polaków (i takiej formy
zadanego pytania – brak opisu na czym polegają) blisko dwukrotnie więcej przedsiębiorców popiera ten system podatkowy (41% vs.
20%).
Na pierwszy rzut oka widzimy, że przedsiębiorcy znacznie częściej niż ogół Polaków wiedzą, jaki system podatkowy preferują, a co
zapewne za tym idzie, mają większą wiedzę na temat systemu podatkowego w Polsce. Jednakże nawet wśród przedsiębiorców
istnieje znacząca grupa osób, która nie wie, jakie ma zająć stanowisko w tej sprawie (33% vs. 69% Polaków). Polacy w dużej mierze
nie znają nazw poszczególnych systemów podatkowych i nie rozumieją występujących pomiędzy nimi różnic, dlatego aż 69% Polaków
nie ma opinii na temat tego, jaki system powinien obowiązywać w Polsce.

Preferowany system podatkowy a typ przedsiębiorstwa
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Jaki system podatkowy od dochodów osobistych powinien według Ciebie obowiązywać w Polsce?
PROGRESYWNY

LINIOWY

POGŁÓWNY

SEKTOR
Handel, n=94

16%

Handel, n=94

Usługi, n=289

15%

Usługi, n=289

Produkcja, n=81

28%Produkcja, n=81

! Nie dłużej niż rok, n=36

11% Nie dłużej niż rok, n=36

37%
43%
35%

14%

Handel, n=94
Usługi, n=289
Produkcja, n=81

8%
10%

STAŻ NA RYNKU

1-5 lat, n=143

18%
22%

6-10 lat, n=104
11 lat lub więcej, n=181

1-5 lat, n=143
6-10 lat, n=104

14%

Nie dłużej niż rok, n=36

25%
32%

1-5 lat, n=143

10%
14%

6-10 lat, n=104

27%

11 lat 58%
lub więcej, n=181

11 lat lub więcej, n=181
16%

6%

REGION POLSKI

16%Polska północna, n=71

Polska południowa, n=117

Polska
21% południowa, n=117

Polska południowa, n=117
39%

Polska wschodnia, n=68

Polska
28%wschodnia, n=68

31% Polska wschodnia, n=68

Polska zachodnia, n=84

13% Polska zachodnia, n=84

Polska zachodnia, n=84
45%

Polska centralna, n=124

12% Polska centralna, n=124

Polska
48% centralna, n=124

Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,05.

!

UWAGA małe liczebności

31%

Polska północna, n=71

Polska północna, n=71

13%
8%
12%
10%
7%

Preferencje
dotyczące
systemu
podatkowego w Polsce są zależne od
sektora, w jakim działa firma i stażu na
rynku. System liniowy jest najczęściej
popieranym
przez
przedsiębiorców
systemem podatkowym, z czego
wyraźnie częściej w porównaniu do ogółu
jest popierany przez przedsiębiorców z
sektora usług (43%) i przedsiębiorców,
których firmy najdłużej funkcjonują na
rynku (58%).
System progresywny jest istotnie częściej
preferowany przez przedsiębiorców z
sektora produkcji (28%), w porównaniu
do przedsiębiorców działających w
usługach (15%) i handlu (16%). Choć
ogólnie jest popierany rzadziej, niż
liniowy.

Ocena propozycji nowych
rozwiązań systemów
podatkowych

Ocena nowej systemu podatkowego – procent od sprzedaży –
opinia przedsiębiorców
Wyobraź sobie, że w Polsce został wprowadzony nowy system podatkowy, który byłby wyliczany jako procent od sprzedaży firm. Jak oceniasz
zaproponowany system podatkowy?
N=464
Zdecydowanie lepszy od dotychczasowego
Raczej lepszy od dotychczasowego
Raczej gorszy od dotychczasowego
Zdecydowanie gorszy od dotychczasowego

46%

41%

9%

87%: lepszy

4%

13%: gorszy

Czy gdyby opisany system podatkowy został wprowadzony, to:
N=464
Zdecydowanie poparł(a)bym ten system
Raczej nie poparł(a)bym tego systemu

42%

Raczej poparł(a)bym ten system
Zdecydowanie nie poparł(a)bym tego systemu

38%

80%: poparcie systemu

13%

7%

20%: sprzeciw systemowi

Propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego wyliczanego jako procent od sprzedaży firm oceniana jest przez
zdecydowaną większość badanej grupy przedsiębiorców (87%) jako system lepszy od dotychczasowego. Jednocześnie, aż 80%
badanej grupy deklaruje poparcie dla wprowadzenia takiego systemu podatkowego.
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Ocena zaproponowanego systemu podatkowego –
procent od sprzedaży a typ przedsiębiorstwa
Wyobraź sobie, że w Polsce został wprowadzony nowy system podatkowy, który byłby wyliczany jako procent od sprzedaży firm. Czy gdyby opisany
system podatkowy został wprowadzony, to:
Zdecydowanie poparł(a)bym ten system

Raczej poparł(a)bym ten system

SEKTOR

top2box
Handel, n=94

38%

29%

Usługi, n=289

46%

Produkcja, n=81

46%

67%
41%
30%

87%
76%

STAŻ NA RYNKU

! Nie dłużej niż rok, n=36
1-5 lat, n=143
6-10 lat, n=104
11 lat lub więcej, n=181

47%

25%
37%
43%

82%
46%

83%

34%

77%

34%

49%

83%

REGION POLSKI
Polska północna, n=71
Polska południowa, n=117
Polska wschodnia, n=68
Polska zachodnia, n=84
Polska centralna, n=124

35%
40%

82%

38%

78%

38%

35%

73%

38%

42%

35%

52%

Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,05.

47%

!

UWAGA małe liczebności

80%
87%

Różnice istotne statystycznie względem
poparcia
systemu
podatkowego
wyliczanego jako procent od sprzedaży
firm obserwowane są na poziomie
sektora, w jakim działają przedsiębiorcy.
Poparcie względem tego systemu
podatkowego deklarują przede wszystkim
przedsiębiorcy działający w sektorze
usług (87%) i produkcji (76%). Nieco
mniejsze poparcie, ale w dalszym ciągu
duże wyrażają przedsiębiorcy działający w
handlu (67%). Co ważne, blisko połowa
przedsiębiorców sektora usług i produkcji
deklaruje
zdecydowane
poparcie
względem takiego systemu podatkowego
(46% w obu sektorach).
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Ocena zaproponowanego systemu podatkowego – procent od
sprzedaży (przedsiębiorcy vs. Polacy)
Wyobraź sobie, że w Polsce został wprowadzony nowy system podatkowy, który byłby wyliczany jako procent od sprzedaży firm. Jak oceniasz
zaproponowany system podatkowy?
Zdecydowanie lepszy od dotychczasowego
Raczej gorszy od dotychczasowego
Przedsiębiorcy,
N=464

Polacy,
N=1063

46%

Raczej lepszy od dotychczasowego
Zdecydowanie gorszy od dotychczasowego

41%

87%: lepszy
42%

4%

13%: gorszy
49%

91%: lepszy

9%

7% 2%

9%: gorszy

Opinie przedsiębiorców na temat zaproponowanego systemu podatkowego (procent od sprzedaży) nie różnią się znacząco od
opinii ogółu Polaków. Zbliżona grupa przedsiębiorców co ogół Polaków ocenia taki system jako lepszy od dotychczasowego (87%
przedsiębiorców vs. 91% Polaków) .
Wydaje się zatem, że nowy system podatkowy, wyliczany jako procent od sprzedaży firm, byłby w opinii zarówno
przedsiębiorców, jak i Polaków, odbierany pozytywnie, i jako zdecydowanie lepszy od dotychczasowego systemu podatkowego.
Przedsiębiorcy podobnie jak wszyscy Polacy postrzegają bowiem obecny system podatkowy negatywnie: jako skomplikowany i
nieprzyjazny (zob. s. 8). Co więcej, przedsiębiorcy i Polacy wyrażają podobne opinie na temat takiego systemu podatkowego –
zdaniem zarówno przedsiębiorców, jak i Polaków taki system byłby korzystny przede wszystkim dla obywateli (zob. s. 15).
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Kto zdaniem skorzystałby na zaproponowanym systemie
podatkowym – procent od sprzedaży (przedsiębiorcy vs. Polacy)?
Wyobraź sobie, że w Polsce został wprowadzony nowy system podatkowy, który byłby wyliczany jako procent od sprzedaży firm. Kto Twoim zdaniem
najbardziej by skorzystał na wprowadzeniu opisanego wcześniej systemu podatkowego w Polsce?
Wszyscy:
państwo, przedsiębiorstwa i wszyscy obywatele
Przedsiębiorcy,
N=464

Przedsiębiorcy

Zwykli obywatele

51%

24%

13%

8%

4%

Państwo
Polacy,
N=1063

37%

36%

16%

Nikt

4%

7%

Zdaniem większości badanej grupy przedsiębiorców (75%) zaproponowany system podatkowy, wyliczany jako procent od
sprzedaży firm, byłby korzystny dla wszystkich (51%), a szczególnie dla obywateli (24%).
Ogół Polaków wyraża podobną opinię – 37% widzi korzyści dla wszystkich a 36% szczególnie dla samych siebie.
Znacząco mniej osób z badanej grupy przedsiębiorców (8%) uważa, że na takim systemie skorzystaliby tylko przedsiębiorcy,
niemniej, taki system podatkowy postrzegany jest jako korzystny dla przedsiębiorców dwukrotnie częściej w grupie
przedsiębiorców niż w grupie Polaków.
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Ocena zaproponowanego systemu podatkowego – podatek 25%
Czy Pan(a/i) zdaniem należy uprościć płacenie podatków od pracy w taki sposób, aby wprowadzić jeden podatek w wysokości 25% od funduszu płac
(jeden przelew w miejsce czterech i jeden podatek w miejsce ośmiu)?
N=464
Zdecydowanie tak

Raczej tak

48%

Raczej nie

Zdecydowanie nie

41%

89%: TAK

8%

3%

11%: NIE

Druga propozycja systemu podatkowego oceniana przez badaną grupę przedsiębiorców to jeden podatek w wysokości 25% od
funduszu płac. Przez zdecydowaną większość badanych przedsiębiorców, bo blisko 90% taka propozycja oceniona jest pozytywnie.
Co więcej, aż 48% badanej grupy wyraża zdecydowane poparcie względem takiej propozycji systemu podatkowego.
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Ocena zaproponowanego systemu podatkowego –
podatek 25% a typ przedsiębiorstwa
Czy Pan(a/i) zdaniem należy uprościć płacenie podatków od pracy w taki sposób, aby wprowadzić jeden podatek w wysokości 25% od funduszu płac
(jeden przelew w miejsce czterech i jeden podatek w miejsce ośmiu)?
Zdecydowanie tak

Raczej tak

SEKTOR

top2box
Handel, n=94

Usługi, n=289

48%

39%

87%

39%

50%

Produkcja, n=81

56%

! Nie dłużej niż rok, n=36

56%

40%

89%
96%

STAŻ NA RYNKU

1-5 lat, n=143
6-10 lat, n=104
11 lat lub więcej, n=181

44%
39%

31%

87%

43%

87%

51%

90%

56%

36%

92%

56%

38%

94%

REGION POLSKI
Polska północna, n=71
Polska południowa, n=117

44%

41%

85%

Polska wschodnia, n=68

43%

46%

89%

Polska zachodnia, n=84

44%

Polska centralna, n=124

48%

54%

Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,05.

!

36%
UWAGA małe liczebności

92%
90%

Nie obserwuje się różnic istotnych
statystycznie względem poparcia systemu
podatkowego, który polegałby na
wprowadzeniu jednego podatku w wysokości
25% od funduszu płac.
Bez względu na to, w jakim sektorze działa
firma i jak długo funkcjonuje na rynku,
przedsiębiorcy w podobnym stopniu
popierają propozycję wprowadzenia takiego
podatku.
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Kto zdaniem przedsiębiorców skorzystałby na zaproponowanych systemach
podatkowych – podatek 25% i podatek jako procent od sprzedaży (opinie
przedsiębiorców)?
Wyobraź sobie, że w Polsce został wprowadzony nowy system podatkowy... Kto Twoim zdaniem najbardziej by skorzystał na wprowadzeniu tego
systemu podatkowego w Polsce?
N=464
Wszyscy:
Przedsiębiorcy
Zwykli obywatele
państwo, przedsiębiorstwa i wszyscy obywatele
Podatek 25% od
funduszu płac

53%

12%

12%

17%

6%

Państwo
Podatek jako
procent od
sprzedaży firm

51%

24%

13%

Nikt

8%

4%

Obie propozycje nowego systemu podatkowego (procent od sprzedaży firm oraz 25% z funduszu płac) są postrzegane jako
przynoszące korzyści wszystkim: państwu, przedsiębiorcom i obywatelom (ponad 50% przedsiębiorców ma taką opinię w
przypadku obu systemów). Systemy te są również podobnie oceniane jako przynoszące korzyści dla samego Państwa (12% i
13%).
Natomiast różnicę w postrzeganiu obu systemów można dostrzec we wskazaniu korzyści dla samych obywateli vs.
przedsiębiorców. System podatkowy oparty na procencie od sprzedaży firm wydaje się przedsiębiorcom nieco bardziej korzystny
dla samych obywateli (24% vs. 12%), natomiast oparty na 25% od funduszu płac jako bardziej korzystny dla nich samych, niż dla
obywateli (17% vs. 8%).
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Rozliczanie podatków przez pracodawców (przedsiębiorcy vs.
Polacy)

19

Czy chciał(a)byś, żeby w Polsce zostało wprowadzone rozwiązanie, w którym pracownicy nie musieli się rozliczać na koniec roku z podatków
ponieważ wszystkie podatki byłyby odprowadzane przez pracodawcę?

Zdecydowanie tak
Przedsiębiorcy,
N=464

Polacy,
N=1063

16%

Raczej tak

29%

Zdecydowanie nie

36%

45%: TAK
23%

Raczej nie

19%

55%: NIE
47%

70%: TAK

24%

6%

30%: NIE

Opinie przedsiębiorców na temat rozliczania podatków swoich pracowników są podzielone – blisko połowa (45%) badanej grupy
przedsiębiorców zgadza się, aby ten obowiązek leżał po ich stronie, jednak dość duża grupa (55%) nie chciałaby, aby taka zmiana
została wprowadzona.
Warto zwrócić uwagę na to, że w poprzednim badaniu opinii ogółu Polaków zdecydowana większość, bo aż 70% chciałaby, aby
ich podatki były rozliczane przez pracodawcę. Opinia ta pojawia się nawet w grupie osób, które rozliczają się samodzielnie
(n=333) – ponad połowa z nich chętnie przerzuciłaby ten obowiązek na swoich pracodawców.
Jak widać poparcie takiego rozwiązania ma mniej zwolenników wśród pracodawców, niż ogółu Polaków, prawdopodobnie
dlatego, że wydaje im się, że będzie to powiązane ze zwiększeniem ich obowiązków.

Struktura próby

Struktura próby
STRUKTURA PRÓBY

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Miejsce
zamieszkania

N

%

464

100%

Kobieta

196

42%

Mężczyzna

268

18-24 lata

STRUKTURA PRÓBY

N

%

464

100%

Handel

94

20%

58%

Usługi

289

62%

20

4%

Produkcja

81

18%

25-34 lata

149

32%

Nie dłużej niż rok

36

8%

35-44 lata

117

25%

1-5 lat

143

31%

45-54 lata

87

19%

6-10 lat

104

22%

55 lat lub więcej

91

20%

11 lat lub więcej

181

39%

Zasadnicze zawodowe

17

4%

Polska północna

71

15%

Średnie

100

22%

Polska południowa

117

25%

Pomaturalne

65

14%

Polska wschodnia

68

15%

Wyższe

282

60%

Polska zachodnia

84

18%

Wieś

65

14%

Polska centralna

124

27%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

58

12%

Miasto 20-99 tys. mieszkańców

115

25%

Miasto 100-199 tys. mieszkańców

100

22%

Miasto 200-500 tys. mieszkańców

126

27%

Sektor firmy

Staż firmy na
rynku

Region Polski
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