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W sprawie opodatkowania gospodarstwa leśnego '). 

Sur Vimposition des foréts. 

I. 

Opodatkowanie nie może mieć na uwadze jedynie względów 

fiskalnych, to znaczy podatki, nie mają być tylko źródłem przychodów 

dla państwa, w celu umożliwienia mu spełnienia rozlicznych jego 

zadań i funkcyj. 

Poza celami fiskalnemi winien odpowiedni rozdział ciężaru po- 

datkowego przyczynić się — łącznie z innymi wyczynami państwa, 

wchodzącymi w zakres polityki gospodarczej, do wyzwolenia ze spo- 

łeczeństwa maksimum sił produktywnych albo przynajmniej w tem 

nie przeszkadzać; tudzież do odpowiedniego rozdziału dochodu spo- 

łecznego. Obydwa te zamierzenia są ze sobą ściśle związane. Konsek- 

wencją bowiem odpowiedniego rozdziału dochodu społecznego będzie 

z reguły wyzwolenie maksimum sił produktywnych. | 

W ujęciu węższem wyłaniają się następujące zasady. Opodatko- 

wanie winno zdążać do tego, ażeby wysokość podatków odpowiadała 

zdolności płatniczej podatnika, ażeby wymierzony podatek znalazł 

pokrycie w czystym dochodzie przedsiębiorstwa względnie war- 

sztatu pracy, ażeby podatek nie przeszkadzał kapitalizacji; wreszcie 

powinna konstrukcja podatków w całokształcie zapobiegać względnie 

łagodzić skutki niezamierzonego przesuwania podatku nałożonego na 

jakiegoś podatnika na innego podatnika, co się dokonywa w praktyce 

przez odpowiednie podwyższenie ceny dóbr gospodarczych względnie 

wyświadczanych usług. | 

Jeżeli bowiem takie przesuwanie dokonywałoby się na bardzo 

szeroką skalę, to zasada wyzyskania zdolności płatniczej podatników 

byłaby pogwałcona. 
  

1) Referat wygłoszony na Zjeździe lekarzy i przyrodników w Poznaniu 

we wrześniu 1933 r.



W sprawie opodatkowania gospodarstwa leśnego 139 
  

W sprawie wyzyskania w całej pełni zdolności płatniczej podat- 
nika, zauważam, że można to osiągnąć przez progresję podatku, wy- 
mierzonego od łącznego czystego dochodu. 

Zastosowania jednak progresji do kilku podatków, obciążają- 
cych jedno i to samo źródło dochodu, naprzykład progresji przy po- 
datku gruntowym i progresji przy podatku osobisto - dochodowym 
w gospodarstwie leśnem — nie zaleca się z powodów, które później 
przytoczę. 

W dziejach skarbowości pojawił się najpierw i to w całej rozcią- 

głości punkt widzenia fiskalny. 

W państwach europejskich był on dominującym aż do końca 

XVIII, względnie aż do początku XIX stulecia. Mając prawie wyłą- 

cznie cele fiskalne i stanowe na uwadze, nie troszczyły się rządy 

państw ówczesnych ani o zasadę słuszności w opodatkowaniu warstw 

społecznych, nie bardzo dbały o trwałość utrzymania źródeł podatko- 

wych, ani też nie zdawały sobie sprawy z konsekwencyj, jakie ze su- 

rowego, nieprzemyślanego rozdziału ciężaru podatkowego mogły dla 

państwa wyniknąć. 

Drugi punkt widzenia, to wyzwolenie — w skojarzeniu z przy- 

chodami państwowemi — maksimum sił produktywnych ze społeczeń- 

stwa, tem samem zabezpieczenie trwałości źródeł podatkowych. 

Ten punkt widzenia, który w polityce podatkowej stał się decy- 

dujący w ciągu XIX stulecia — wysuwa na widownię długi szereg 

ważkich i nader skomplikowanych zagadnień. Wypływa to choćby 

już z tego, że pojęcie produktywności jest względne. 

Fizjokraci załatwili się z tą sprawą dość sumarycznie. Jeden 

z twórców szkoły fizjokratów, Quesnay postawił tezę, że jedynie 

gospodarstwo gruntowe jest produktywne, ono 

jedynie daje czysty dochód (produit net). Rozwijając tę tezę i stosując 

ją do opodatkowania, dochodzi Quesnay do wniosku, że jedynie 

gospodarstwo gruntowe należy opodatkować, albowiem ewentualnie na- 

łożony podatek na inne warstwy zarobkowe przerzuconyby został au- 

tomatycznie, w sposób naturalny na właścicieli gruntów rol- 

nych. 

Terminem „naturalny' operowano w epoce oświecenia nader 

szeroko. Wszystko na świecie, a także gospodarstwo dokonywało się 

rzekomo w sposób naturalny, w oparciu o prawa naturalne. — 

Koncepcję naturalnej ewolucji zjawisk w zakresie gospodarstwa naz- 

wał Quesnay „ordre naturel', porządek naturalny. | 

Oczywiście zagadnienie produktywności w gospodarstwie SPo- 

łecznem nie jest tak prostem. Nie można powiedzieć, że tylko jeden 

dział produkcji jest produktywny, a inne działy, gdzie ludzie wytwa-
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rzają dobra gospodarcze lub je przetwarzają, albo też wyświadczają 

sobie usługi, nie są produktywne. 

W zasadzie są wszystkie działy gospodarcze produktywne, 

w obrębie których ludzie zarobkują. Produktywni są producenci su- 
rowców, produktywny jest przemysł, rękodzieła, handel, komunika- 
cja 1 t. d. 

Jednakże w obrębie tego samego działu, albo gałęzi gospo- 

darczej lub zarobkowej mogą być — z punktu widzenia całokształtu 

gospodarstwa społecznego — niektóre warsztaty pracy produktywne, 

a drugie małoproduktywne. Jeżeli te ostatnie nadzwyczajnie prze- 

ważają, to skłonni jesteśmy sądzić, że cały ten dział wytwórczości jest 

małoproduktywny i ciąży niepomiernie na całości dochodu społecz- 

nego. Nie można wtenczas mówić o wyzwoleniu maksimum sił pro- 

duktywnych. Bardzo dużo zależy tutaj od ustosunkowania pod wzgle- 

dem ilościowym i gatunkowym albo od wszeregowania warsztatu za- 

robkowego lub też całej grupy warsztatów w okręg całości gospodar- 

stwa narodowego. | 

Naprzykład nadmierna ilość fabryk samochodów spacerowych 

i reprezentacyjnych w kraju, w którym są jeszcze znaczne restancje 

w zakresie meljoracyj rolnych, budowy mieszkań, komunikacji kole- 

jowej i wodnej utrudnia wyzwolenie maksimum sił produktywnych 

w gospodarstwie danego kraju. Nie należy w tym wypadku stosować 

ulg podatkowych, lub niskich podatków — w celu przedłużenia egzy- 

stencji fabryk zaledwie wegetujących względnie mało użytecznych; 

przeciwnie należy stosować wysokie opodatkowanie, ażeby zreduko- 

wać do właściwych granic ten w danym wypadku nadmiernie wybu- 

jały dział gospodarstwa narodowego. 

Przykładów takich możnaby przytoczyć bardzo dużo. Wezmy 

inny przykład, gdzie zagadnienie jest więcej skomplikowane. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że rolnictwo jest w naszym kraju 

podstawową gałęzią wytwórczą i że należy jego rozwój wszelkiemi 

możliwemi środkami popierać. 

Wszelako ekonomja rolnicza stwierdza, że gospodarstwa rolni- 

cze średnie są w granicach pewnych obszarów, których wielkość zale- 

żna jest oczywiście od stosunków regjonalnych, więcej produktywne, 

aniżeli gospodarstwa rolne należące do wielkiej własności rolnej. 

Wobec tego obciąża się, stosując tak zwaną progresję i degresję 

podatkową — znacznie wyżej gospodarstwa wielkie, a niżej małe 

i średnie gospodarstwa. 

Weinfeld pisze w swojej książce: „Skarbowość Polska', że 

przez zastosowanie progresji i degresji podatku gruntowego nieza- 

leżnie od progresji podatku osobisto - dochodowego, która — jak to
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później wykażę — jest słuszna, zredukuje się z biegiem czasu według 
intencji ustawodawstwa podatkowego nadmierne obszary wielkiej 
własności, a powiększy się liczbę i łączny obszar więcej produktywnych 
gospodarstw małych i średnich. 

W ten sposób postulat wyzwolenia największej produktywności 
będzie zrealizowany, o ile założenie co do różnicowania obszaru jest 
trafne. 

(Gdy w rolnictwie polityka agrarna, zmierzająca do parcelacji 
wielkich majątków, ma swoje uzasadnienie, jakkolwiek akcja w tym 
kierunku idąca wymaga wielkiej ostrożności, i wskutek tego progresja 
podatku gruntowego miałaby pozornie jakieś usprawiedliwienie, 
to w gospodarstwie leśnem sprawa ta ma się wręcz przeciwnie. 

Wiadomo jest każdemu leśnikowi, że tylko większe kompleksy 
leśne gwarantują racjonalną gospodarkę. Naczelnym postulatem w po- 
lityce leśnej jest komasowanie, a nie rozdrabnianie własności leśnej. 
Wobec tego także polityka podatkowa powinna gospodarstwo leśne 
traktować odrębnie, ułatwiać utrzymanie dużych majątków leśnych, 
względnie nie zachęcać albo nie zmuszać do ich rozdrabniania. 

Progresji podatkowej, która obciąża z natury rzeczy bardzo silnie 

wielkie majątki leśne, nie zaleca się w gospodarstwie leśnem, nie za- 

leca się przedewszystkiem odnośnie do podatku gruntowego; 

odnośnie do podatku osobisto - dochodowego i innych należy ją sto- 

sować z wielką oględnością. Do tej kwestji powrócę. 

II. 

Nowoczesny, a szczególnie dzisiejszy system podatkowy uderza 

nadzwyczajną mnogością podatków. 

Zdawałoby się, że teoretycznie i praktycznie byłoby najlepiej 

unikać mnogości podatków, a opodatkować osoby fizyczne i prawne 

jednym zasadniczym podatkiem, któryby — o ile nie zachodzą 

dochody akcydentalne — uchwycił zdolność podatkową podatnika 

w stosunku do jego łącznego czystego dochodu, jaki on 

corocznie uzyskuje ze wszystkich przez niego posiadanych źródeł 

dochodu. 

Takim podatkiem mógłby być podatek osobisto - dochodowy, który 

wymierzany bywa według rzeczywistego czystego dochodu z pełnem 

uwzględnieniem zadłużenia podatnika. 

Nawiasem nadmieniam, że zastosowanie progresji przy podatku 

osobisto - dochodowym jest słusznem, a nawet koniecznem, jeżeli się 

pragnie wyzyskać faktyczną zdolność podatkową podatników. Progre- 

sja bowiem podatku osobisto - dochodowego pozostaje w korelacji
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z wypośrodkowanym czystym dochodem, którym podatnik rozporzą- 
dzać może na cele konsumcyjne. Słusznem więc jest, jeżeli podatek 
ten rośnie nie tylko absolutnie, ale także relatywnie w miarę wzrostu 
łącznego czystego dochodu, zadeklarowanego przez podatnika. 

Niesłusznem jest jednak, jeżeli stosuje się progresję nietylko do 
podatku  osopisto - dochodowego ale ponadto dodatkowo do 
niektórych źródeł dochodu, znajdujących się w posiadaniu podatnika, 
naprzykład gruntu rolnego albo leśnego, z których czysty dochód 
uwzględniono już przy wymiarze progresywnego podatku osobisto- 
dochodowego. 

W ten sposób bowiem powiększa się fikcyjnie zdolność podat- 

kową podatnika, a multyplikacja taka może w czasach kryzysu albo 

nawet niepomyślnej konjunktury doprowadzić dane przedsiębiorstwo 
do ruiny względnie do zmniejszenia substancji majątku, tem samem 

do zmniejszenia aktywności jego sił produktywnych. 

zaznaczyłem powyżej, że w rolnictwie zastosowano zasadę pro- 

gresywności w powyższym sensie ze względów pobocznych. 

W gospodarstwie leśnem byłoby kilkakrotne zastosowanie pro- 

gresywności podatków w wysokim stopniu szkodliwem, jak to później 

wykażemy. 

Powracam narazie do sprawy jednotorowości w opodatkowaniu. 

W praktyce system jednotorowości nie da się zastosować, czy 

to przy podatkach pośrednich czy też bezpośrednich; do tych ostatnich 

należy — jak wiadomo — także podatek osobisto - dochodowy. 

W zakresie podatków pośrednich (naprzykład podatku od kon- 

sumcji soli, cukru, piwa i t. p.) system jednotorowy miałby ten skutek, 

że obciążyłby niewspółmiernie warstwy ubogie, niedostatecznie zaś 

osoby, mające duże dochody i dużą zdolność podatkową, albowiem 

możność korzystania z dóbr gospodarczych konsumcyjnych, które po- 

datkami pośredniemi bywają obciążane, jest indywidualnie ograni- 

czona. 

W zakresie podatków bezpośrednich system jednotoro- 

wości, np. przez wprowadzenie jednego tylko podatku osobisto- 

cochodowego, nie da się również utrzymać, najpierw ze względów 

psychologicznych; podmioty opodatkowane odczuwałyby subjektywnie 

zbyt dotkliwie wysoki ciężar takiego skomasowanego podatku, który 

byłby wobec tego nadzwyczajnie niepopularny. Na rzetelną deklarację 

podatkową, odpowiadającą mniej więcej rzeczywistemu stanowi rze- 

czy, możnaby liczyć tylko w wypadkach wyjątkowych i w społeczeńst- 

wach o wysokim poziomie kultury i cywilizacji. 

Nakoniec należy tu wziąć jeszcze pod uwagę możliwość przesu- 

wania podatków — przez opodatkowanych — na inne warstwy i grupy 

społeczne.
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Skutki niezamierzonego przez państwo przesuwania podatków 
bezpośrednich, które w rezultacie uchyla realizację zasady słusznego 
rozdziału ciężaru podatkowego i należytego wyzyskania zdolności po- 
datkowej, wyrażają się znacznie silniej przy jednym jedynym 
podatku, niż przy wielu podatkach, gdzie istnieje prawdopodobień- 
stwo wyrównania krzywd, które są naturalną konsekwencją przesu- 
wania ciężaru podatkowego — przez osoby opodatkowane i zdolne 

do płacenia podatków na osoby i warstwy inne, posiadające mniejszą 

zdolność podatkową. 

Jasnem jest, że do mnogości podatków, jaka jest charakterysty- 

czna dla czasów dzisiejszych, przyczynia się walnie ta okoliczność, że 

państwa nowoczesne zakres swoich funkcyj i swojej działalności suk- 

cesywnie rozszerzają, państwa powojenne, nowoutworzone wymagają 

dla urządzenia się dużych funduszów, wskutek czego budżety pań- 

stwowe i potrzeby finansowe niepomiernie wzrastają. 

III. 

Naturalnym wynikiem mnogości podatków jest, że to samo 

zródło dochodu bywa dwukrotnie, a nawet kilkakrotnie, rozmaitemi 

podatkami obciążone. 

Rozumie się samo przez się, że dwukrotne opodatkowanie jed- 

nego i tego samego źródła dochodu, nie może być zasadą niewzru- 

szoną, ale tylko malum necessarium i winno być zastosowane prze- 

dewszystkiem tam, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo niepożądanego 

przesunięcia podatków na inne grupy społeczne, najczęściej na konsu- 

mentów, zapomocą wyższej ceny towarów albo wyświadczanych 

usług. 

Następnie nie należy dwukrotnie opodatkowywać tego samego 

źródła dochodu w tych wypadkach, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, 

że wskutek tego reprodukcja środków produkcji, wchodzących naprzy- 

kład w zakres kapitału rzeczowego będzie utrudniona, albo — co gor- 

sze — jeżeli zajdzie konieczność częściowej likwidacji środków рго- 

dukcji, ogólnie mówiąc, jeżeli warunki dla kapitalizacji wskutek tego 

się pogorszą, tem samem tempo produkcji się osłabi i w dalszej kon- 

sekwencji zmniejszą się w danym dziale produkcji — dochody, a row- 

nolegle z tem zmniejszy sie takze zdolnosc podatkowa. Przypominam 

tutaj naprowadzoną na wstępie zasadę, że podatek winien przyczy- 

niać się, albo przynajmniej nie przeszkadzać w wyzwoleniu maksi- 

mum sił produktywnych, a bezwarunkowo nie powinien w ostatecznem 

swojem działaniu niszczyć źródeł dochodów, z których panstwo po- 

datki czerpie.
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IV. 

Po tych ogólnych uwagach przechodzę do szczegółowego omó- 
wienia opodatkowania gospodarstwa leśnego. 

(Gospodarstwo leśne nie korzysta z odrębnego opodatkowania 
w Polsce, zasady opodatkowania są te same, jak w rolnictwie, jak- 

kolwiek struktura gospodarstwa leśnego jest odmienna. 
W gospodarstwie leśnem jako takiem, źródło dochodu, 

czerpanego przedewszystkiem ze sprzedaży surowców, jest kilka- 

krotnie opodatkowane, mianowicie: podatkiem gruntowym, podat- 

kiem  osobisto - dochodowym, wreszcie będzie ono opodatkowane 

w przyszłości podobnie, jak inne działy produkcji i zarobkowania, 

podatkiem majątkowym. 

Podatek gruntowy należy do podatków przychodowych, jest wy- 

mierzony naprzód na dłuższy, wieloletni okres czasu, przy uwgzlę- 

dnieniu średniej dochodowości danego objektu. Podatek osobisto- 

dochodowy i majątkowy należą do podatków personalnych, wymie- 

rzane bywają corocznie, z uwzględnieniem stanu faktycznego 

(rzeczywisty dochód w roku ubiegłym, rzeczywista wartość majątku). 

Przy obydwu podatkach uwzględnia się stan zadłużenia podatnika 

w ten sposób, że odsetki od długów potrąca się od dochodu brutto. 

Wszystkie powyższe podatki są coroczne i wszystkie (także pro- 

jektowany podatek majątkowy) podlegają progresji. 

Właściwością podatków przychodowych, zatem także podatku 

gruntowego jest, że przy wymiarze nie uwzględnia się stosunków 

osobistych podatnika, nie uwzględnia się jego zadłużenia, względnie 

obciążenia objektu wierzytelnościami hipotecznemi 1 t. p. | 

Ponieważ każdy podatek winien znaleść zasadniczo swoje po- 

krycie w czystym dochodzie, a zadłużenie zmniejsza czysty dochód, 

przeto zdarza się, że przy wysokim wymiarze podatku i kilkakrotnem 

opodatkowaniu źródła dochodu podatek gruntowy nie znajdzie po- 

krycia w czystym dochodzie. 

Z natury rzeczy wynika, że podatek gruntowy — wobec obcią- 

żenia lasu już podatkiem osobisto-dochodowym — 

powinien być bardzo niski i nie powinien być progresywny. Tej za- 

sady trzymano się przed wojną. 

Progresja podatku gruntowego tem więcej jest dotkliwa, im wię- 

kszy jest kompleks leśny i im więcej gospodarstwo jest zadłużone. 

W Polsce mamy, obok podatku osobisto - dochodowego, w za- 

chodnich województwach dość wysoki podatek gruntowy, podlegający 

progresji, dochodzącej we większych majątkach leśnych względnie 

rolniczo - leśnych do podwójnej wysokości podatku zasadniczego, ит 

mierzanego od 1ha lasu należącego do małej lub Średniej własności.
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Jeżeli gospodarstwo leśne, opierające się na trwałych użytkach, 
obciążone jest podatkiem osobisto - dochodowym, to w tym razie po- 
datek ten wymierzony jest od renty leśnej (do tej Sprawy po- 
wrócę). Według wyobrażeń statyków leśnych można rentę leśną roz- 
szczepić — w drodze dedukcji matematycznej — na rentę gruntową 
l na odsetki od kapitału drzewnego. 

Jeżeli obok podatku osobisto - dochodowego istnieje jeszcze po- 
datek gruntowy (jako przychodowy), to grunt leśny, względnie do- 
chód jaki na niego przypada, obciążony jest dwukrotnie. 

W gospodarstwie leśnem niema z punktu widzenia skarbowości 
należytej przyczyny dwukrotnego opodatkowania tego samego elementu 
produkcyjnego, jakim jest w danym razie grunt leśny. 

Usprawiedliwione jest poniekąd dwukrotne opodatkowanie, je- 
żeli zachodzi prawdopodobieństwo przerzucenia podatku w cenie pro- 
duktu na odbiorcę produktu, a tego właśnie niebezpieczeństwa w go- 
spodarstwie leśnem niema. 

Jak powyżej wspomniałem, nałożony podatek powinien znaleść 

zasadniczo swoje pokrycie w czystym dochodzie, jaki przedsiębiorstwo 

względnie warsztat pracy odrzuca. 

Jeżeli dane gospodarstwo gruntowe odrzuca dochód tylko okre- 

SOowo, a podatek wymierzany i ściągany jest corocznie, to po- 

datnik nie ma możności zapłacenia podatku z danego źródła, a jeżeli 

podatek ten rzeczywiście płaci, to widocznem jest, że pobiera go z in- 

nego źródła, które w ten sposób jest niewłaściwie i nadmiernie ob- 

ciążone. 

W majątkach rolniczo - leśnych dzieje się to kosztem roli. 

Wynika z tego, że gospodarstwo o użytkach okresowych nie po- 

winno być podatkiem gruntowym obciążone, który o ile jest wysoki, 

zachęca do likwidacji lasu. 

Niemożliwość pokrycia podatku gruntowego z dochodów bieżą- 

cych może zajść także w gospodarstwach opartych na użytkach trwa- 

łych, a to wtenczas, jeżeli kapitał drzewny został z tych lub innych 

powodów uszczuplony i brak jest w ciągu jakiegoś okresu — użytków 

zrębowych. 

Na skutek ankiety, jaką przeprowadziłem w celu zbadania kwe- 

stji opodatkowania lasów, dowiedziałem się między innemi, że na ma- 

jątek rolno -leśny P. w powiecie Chrzanowskim, obejmujący 246 ha 

lasu, a nie odrzucający narazie żadnego dochodu z powodu przejścio- 

wego braku powierzchni użytkowych, nałożono w roku 1930 podatek 

gruntowy w kwocie 918 zł., a w roku 1931 — 915 zł. Wysokość pro- 

gresji wynosi w danym wypadku 134 /o. 

Jasnem jest, że taki podatek jest dla gospodarstwa rolnego, które 

go płacić musi, dużym ciężarem. 
10 „SYLWAN* 1934. — Nr. 4—5.
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У. 

Podatek osobisto - dochodony. 

Podatek osobisto - dochodowy wymierza się według zasad skar- 

bowości corocznie od czystego dochodu rzeczywistego, 

wypośrodkowanego za rok poprzedni. 

W gospodarstwie o użytkach okresowych wymierzanie tego po- 

datku nie da się uskutecznić, ponieważ wartość rocznego przyrostu, 

która stanowi teoretycznie dochód roczny, nie jest uchwytna; po- 

datek taki nie znalazłby pokrycia w czystym rocznym dochodzie pie- 

niężnym, którego w gospodarstwie o użytkach okresowych coroczZ- 

nie niema. Obciążenia takich lasów podatkiem osobisto - dochodowym 

nie zaleca się z podobnych względów, jak obciążanie corocznym po- 

datkiem gruntowym. 

Polityka leśna nastawiona jest w kierunku zachęcania do zale- 

sień i do prowadzenia względnie utrzymania kultury leśnej, a tego 

rodzaju opodatkowanie miałoby skutek odwrotny. Podatek osobisto- 

dochodowy należałoby w gospodarstwach o użytkach okresowych wy- 

mierzać od czystego dochodu rzeczywistego tylko w latach, 

w których użytki faktycznie przypadają, oczywiście przy zastosowaniu 

bardzo umiarkowanej progresji, albowiem wysoka progresja zachę- 

całaby do zbyt niskich kolei rębu, względnie do nieracjonalnych wy- 

rębów plądrowniczych. 

W gospodarstwach oużytkach trwałych, a zatem w la- 

sach o większych obszarach, wymierzanie corocznie podatku osobisto- 

dochodowego od renty leśnej jest w całej pełni uzasadnione. 

Wyłania się tutaj następująca kwestja. Według zasad skarbo- 

wych nie podlega podatkowi dochód czysty, przypadający z usz- 

czuplenia majątku, względnie objektu, który jest źródłem dochodu. 

Przenosząc tę zasadę na gospodarstwo leśne o trwałych użyt- 

kach nie należałoby wymierzać podatku wtenczas, jeżeli jakiś wyrąb po- 

chodzi z uszczuplenia kapitału drzewnego, który jak wiadomo w go- 

spodarstwie leśnem jest środkiem produkcji i warunkiem trwałej 

produkcji. 

Gdy jednak w gospodarstwie leśnem kapitał drzewny i produkt 

drewno są materjalnie równe, przeto wprowadzenie w praktyce dy- 

stynkcji zmierzającej do ustalenia, jaka część wyrębu, dokonanego 

w danym roku, przypada z wyrębu na kapitał drzewny, niepodle- 

gający podatkowi, a jaka część na produkt podlegający po- 

datkowi, byłoby niesłychanie trudne i dawałoby podatnikowi asumpt 

do wprowadzania w błąd urzędów skarbowych, w celu częściowego : 

uchylenia się od ciężaru podatkowego. W praktyce zachęcałoby takie
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postawienie rzeczy do nadmiernych wyrębów, kosztem uszczuplenia 
substancji lasu. Wobec tego należy przyjąć przy wymiarze podatku 
osobisto - dochodowego jako podstawę — wyrąb rzeczywisty. 

Progresję należałoby stosować oględnie, albowiem przy dużej 
progresji podatek obciążałby niepomiernie wielkie majątki leśne, które 
dają gwarancję racjonalnej gospodarki i zachęcałby albo zmuszałby 
do rozdrobnienia lasów, które oczywiście nie leży w zamierzeniach 
polityki leśnej. 

УТ. 

Podatek majątkowy. 

Podatek majątkowy obciąża dodatkowo pewne źródła do- 

chodu, podlegające już innym podatkom, albo innemu podatkowi, tu- 

dzież przedmioty posiadające jakąś wartość. Mogą to być nierucho- 

mości, albo też przedmioty ruchome; z pośród tych ostatnich takie, 

które przedstawiają jakąś wartość zamienną, dającą się zrealizować 

bez szkody dla zarobkowania albo dla zaopatrywania się w sposób 

bezpośredni albo pośredni w artykuły pierwszej potrzeby i niekonie- 

czne dla podtrzymania egzystencji podatnika. 

Naprzykład warsztaty, narzędzia rzemieślnicze, siekiery, heble, 

piły, zwykłe niezbędne meble i t. p., które — ogólnie rzecz biorąc — 

wchodzą pod pojęcie majątku, nie powinne podlegać podatkowi mająt- 

kowemu. Faktycznie są one prawnie zawsze wyłączone od tego 

podatku. 

Podatek majątkowy może być jednorazowy. Wymierzany bywa 

wówczas, gdy państwo znajduje się w wyjątkowej opresji finansowej, 

albo też może on być trwały, corocznie wymierzany, Oczywiście 

z uwzględnieniem zadłużenia właściciela majątku. W tym ostatnim 

wypadku ma on wyraźnie znamiona podatku uzupełniającego. 

Nauka skarbowa uzasadnia wprowadzenie podatku majątkowego 

następująco: | 

1. Wychodzimy z założenia, że zdolność pracownicza człowieka 

zarobkującego szybko się zużywa, wobec tego praca zarobkowa, gdy 

jest je dynem źródłem dochodu, powinna być wolna od dodat k o- 

wego opodatkowania. Natomiast majatek tak zwany ufundowany, 

np. ziemski, przemysłowy i t. d., obejmujący wartościowe przedmioty 

ma charakter trwały, nie zużywa się, względnie zużywa się powoli. 

Właściciele takich majątków, które są równocześnie źródłami dochodu, 

znajdują się w położeniu bezpieczniejsze, niż podatnicy, którzy 

utrzymują się tylko z pracy zarobkowej. Nauka skarbowa wywodzi 

więc, że właścicieli majątków ufundowanych należy obciążać doda t- 

kowo podatkiem majątkowym. 
#
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Nauka skarbowa wywodzi dalej, że właściciele przedmiotów 
wchodzących w zakres majątku ruchomego, do którego zalicza się 
także m. in. dzieła sztuki, artykuły zbytku i t. p. przedmioty, nieko- 

niecznie potrzebne do podtrzymania egzystencji, mogą przez realizację 

wartości takich przedmiotów zabezpieczyć się na dłuższy czas przed 

niedostatkiem, zagrażającym podatnikom, których jedynem źródłem 

dochodu jest wyczerpująca się szybko praca zarobkowa. Z tych wzglę- 

dów tego rodzaju składniki majątku ruchomego winne podlegać 
podatkowi majątkowemu. 

Jeżeli w jakimś kraju, w którym środki produkcji, wchodzące 
w zakres kapitału rzeczowego, nie są dostatecznie rozbudowane, jeżeli 

w niektórych działach produkcji, wytwarzających artykuły naczelnej 

potrzeby i t. p. ilość takich środków produkcji jest widocznie za mała, 

jeżeli panuje tak zwany głód ziemi, jeżeli z drugiej strony wśród bo- 

gatych warstw społeczeństwa szerzy się nadmiernie kolekcjonerstwo 

lub inna jakaś manja, absorbująca zbyt wielki procent dochodu spo- 

łecznego, jeżeli — o ile idzie o gospodarstwo gruntowe — właściciele 
majątków rolnych i leśnych zbyt wielkie obszary ziemi przeznaczają 

na parki, zwierzyńce i inne cele bezpośrednio nieproduktywne, 

natenczas zadaniem podatku majątkowego będzie zredukować do wła- 

sciwych granic odpływ kapitałów, pochodzących z dochodu społecz- 

nego, do celów mało albo nieproduktywnych i spowodować użycie nie- 

których składników majątku do celów produktywnych, naprzykład za- 

mianę parków i zwierzyńców na grunta uprawne it. p. 

Podobne jednak sytuacje krańcowe, jakie teorje skarbowości 
przewidują, zachodzą bardzo rzadko. To też podatek ma- 
jątkowy wyjątkowo tylko zadowoli pokładane w nim nadzieje i nie 
wywoła spodziewanych skutków. 

Z natury rzeczy wynika, że zasiąg podatku majątkowego musi 
być rozległy, generalty, nie może być indywidualizowany, w rezulta- 
cie więc zdarza się niejednokrotnie, że wskutek wprowadzenia po- 
datku majątkowego progresywnego i przy dwukrotnem albo kilkakrot- 
nem opodatkowaniu tego samego źródła dochodu, nie- 
tylko nieproduktywne składniki majątku bywają zlikwidowane, ale 
także niewątpliwie produktywne i zdecydowanie pożyteczne dla go- 
spodarstwa społecznego części kapitału rzeczowego ulegają likwidacji, 
względnie niepożądanej redukcji. W ten sposób proces należytej kapi- 
talizacji i reprodukcji nie będzie odbywał się w należytem tempie, 
tętno jego osłabnie, a zasada przyjęta jako cel i zadanie opodatkowa- 
nia, mianowicie wydobycie z gospodarstwa maksimum sił produktyw- 
nych, będzie zachwiana.
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Obciążenie gospodarstwa leśnego dodatkowym, progrósywnym 
podatkiem majątkowym jest bezwarunkowo niepożądanem. Trafione 
nim będą przedewszystkiem i bardzo dotkliwie te właśnie majątki. 
które mają najlepsze warunki racjonalnej gospodarki: na tej drodze 
wywoła się konieczność rozdrobnienia, naruszenia kapitału drzewnego. 
który jest w gospodarstwie leśnem zasadniczym środkiem trwałej pro- 

dukcji, wreszcie zniechęci się do zalesień i do prowadzenia gospodar- 

stwa leśnego. 

W Polsce ustawa z dnia 24 marca 1983 r. Dz. U. R. P. Nr. 29, 

poz. 248 wprowadza progresywny, coroczny podatek majątkowy 

począwszy od roku 1935, narazie na 4 lata. 

VII. 

Z podatków akcydentalnych przytoczyć winienem podatek spad- 

kowy i opłatę przenośną, albo przewłaszczeniową. 

Podatek spadkowy obciąża okresowo większe majątki bardzo do- 

tkliwie, szczególnie, jeżeli jest progresywny. Przytaczam następujący 

przykład: 

Znany mi jest majątek leśny, który w swoim czasie oszacowano 

z okazji likwidacji, na kwotę ca 15 miljonów złotych polskich. 

Stopa podatku spadkowego wynosiłaby w danym wypadku 4 Jo 

wartości majątku. 

Podatek spadkowy obciążyłby zatem spadkobiercę kwotą 600.000 

złotych. Czysty dochód wynosił w chwili wycenienia 250.000 zł. 

Oczywistem jest, że tak wysoki podatek spadkowy, który powta- 

rza się przeciętnie co 33 lata, zmusza spadkobiercę, powołanego ewent. 

do objęcia majątku leśnego, albo do częściowej parcelacji, 

co ze stanowiska polityki leśnej jest wysoce niepożądane, albo do wy- 

datnego wtargnięcia w substancję lasu, czyli naruszenia kapitału 

drzewnego, ewentualnie, o ile zachodzą znaczne spłaty współspadko- 

bierców — do sprzedaży majątku leśnego, przyczem zdarza się nie- 

rzadko, że majątek leśny, dotychczas dobrze zagospodarowany, dostaje 

się do rąk kupców spekulantów, którzy traktują las jako objekt eks- 

ploatacyjny. 

W związku z tem wyłania się kwestja, w Jakim stosunku pozo- 

stawać ma podatek spadkowy — pod względem wysokości — z nale- 

żytością przenośną, która obciąża interesowane strony w razie sprze- 

daży i przewłaszczenia. | 

Jeżeli podatek spadkowy jest wyższy niż opłata przenośna, wy- 

rażająca się również w procencie od wartości majątku, to oczywistem 

jest, że dla spadkobierców, z których żąden ze względu na wysokość
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podatku spadkowego nie jest w stanie utrzymać się przy całym ma- 

jątku leśnym, korzystniej (dogodniej) będzie majątek leśny albo zna- 

czną część jego (najczęściej rębne drzewostany) sprzedać, niż utrzymać 

majątek w stanie niepodzielonym. 

We Francji poczyniono w tym względzie przed wojną doświad- 

czenie, że przy zachodzącej tam dużej rozpiętości pomiędzy obu wy- 

mienionemi podatkami, przyczem wysokość podatku przechylała się 

wybitnie na stronę podatku spadkowego, sprzedaże majątków leśnych 

na rzecz kupców spekulantów, z ich nieuniknionemi, smutnemi dla 

lasu konsekwencjami, nie należały do rzadkości. | 

Pisarz francuski Descombes pisze w tej materji w książce p. t. 

Elements de Sylvonomie' co następuje: 

„Przekonaliśmy się, w jaki sposób ustawodawstwo, zresztą bez 

złej intencji, ale wskutek zupełnej nieznajomości ekonomiki leśnej, 

przeciąża gospodarstwo leśne podatkami, które przeciwdziałają kon- 

serwacji 1 meljoracji lasów prywatnych". 

Myśl przewodnia mojego referatu, który z natury rzeczy nie 

mógł być wyczerpujący, jest następująca: 

(Gospodarstwo leśne — ze względu na swoją swoistą strukturę — 

wymaga odrębnego opodatkowania, nie może być traktowane na równi 

z innemi działami produkcji, wchodzącemi czy to w zakres gospodar- 

stwa gruntowego, lub też niegruntowego. 

Zadaniem opodatkowania jest — poza celami budżetowemi — 

współdziałanie łącznie z zamierzeniami wchodzącemi w zakres o gól- 

nej polityki gospodarczej państwa, w wyzwoleniu ze społeczeństwa 

maksimum sił produktywnych. 

Со najmniej polityka podatkowa nie powinna w tem prze- 

szkadzać. 

Odnośnie gospodarstwa leśnego powinna polityka podatkowa 

mieć następujące wytyczne na uwadze. 

1. Podatek nie powinien zachęcać lub zmuszać do podziału i roz- 

drobnienia własności leśnej. 

2. Podatek nie powinien zachęcać lub zmuszać właścicieli do na- 

ruszenia lub likwidacji kapitału drzewnego. 

Ostatni szczegół jest w gospodarstwie leśnem donioślejszy, niż 

w innych działach produkcji, albowiem, gdy środki produkcji, zni- 

szczone w innych działach gospodarstwa, dadzą się — w razie do- 

pływu kapitału pieniężnego — stosunkowo w krótkim czasie odbudo- 

wać, to szybka odbudowa kapitału drzewnego nie jest możliwa, gdyż 

sił biologicznych przyrody, będących twórcami kapitału drzewnego. 

dowolnie przyśpieszyć nie można.
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3. Podatek nie powinien zniechęcać właścicieli do zalesień i nie 

zachęcać do likwidacji gospodarstwa leśnego. 

Odnośnie do tego punktu zaznaczam, że wedle ustawy polskiej 

z 1927 roku zalesione powierzchnie są wolne od podatku do lat 50-tu 

tylko w lasach ochronnych. 

Należałoby swobodę podatkową rozciągnąć także na lasy nie- 

ochronne. 

4. Polityka podatkowa powinna zachęcać do tworzenia spółek 

leśnych, mających na uwadze komasację drobnych parcel leśnych, za 

pomocą jak najdalej idących ulg podatkowych. 

  

 


