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Otoczenie determinantą 
podejmowanych decyzji 

Władza publiczna 

Przedsiębiorstwo 

Konstrukcja instrumentu 

 fiskalnego 

Uwarunkowania 

otoczenia  

mikroekonomicznego 

Uwarunkowania 

otoczenia  

makroekonomicznego 



 Uwarunkowania decyzji władzy 
publicznej – aspekt środowiskowy 

  

Realizacja polityki ochrony środowiska 

Cele 

Zasady 

1) zachowanie, ochrona i poprawia jakości środowiska 

2) ochrona zdrowia człowieka, 

3) rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych  

1)  przezorności 

2)  stosowania działań zapobiegawczych 

3)  naprawiania szkód u źródła 

4)  pokrywanie kosztów przez sprawcę szkody  

Instru 
menty 

1) o bezpośrednim oddziaływaniu  

2) o pośrednim oddziaływaniu 



  

Kategoria Grupa Instrument 

 

 

 

Instrumenty o 

bezpośrednim 

oddziaływaniu 

 

(normy skodyfikowane, 

instrumenty twarde)  

 

Instrumenty 

prawno-

administracyjne 

 

(zakazy i nakazy)  

wartości graniczne 

standardy ( normy)  

wymogi stosowania 

zakazy używania 

 

Instrumenty 

ekonomiczne 

 

(daniny publiczne,  

prawa do obrotu) 

opłaty ekologiczne 

podatki ekologiczne 

sankcje 

zbywalne prawa do 

korzystania ze 

środowiska 



Opłaty ekologiczne 

obowiązkowe, bezzwrotne płatności na rzecz państwa  

w zamian za świadczenie usług mających związek  

ze środowiskiem 

są pobierane w zamian za możliwość korzystania  

z zasobów naturalnych i walorów środowiskowych  

czyli za: 

 gospodarcze korzystanie ze środowiska 

 ilościową degradację środowiska 

 zanieczyszczanie komponentów środowiska 

 



Podatki ekologiczne 

    Podatek uznaje się za ekologiczny wówczas gdy 

obciążony nim przedmiot podatku wywiera 

negatywne skutki dla środowiska naturalnego  

    są to podatki od zużywania zasobów naturalnych  

i zanieczyszczeń powstających w procesie 

gospodarowania  

 podatki od wyrobów energetycznych 

 podatki od posiadania i użytkowania pojazdów  

 podatki od zanieczyszczeń  

 podatki od wydobycia zasobów naturalnych 



Sankcje za nieprzestrzeganie 
ustalonych nakazów i zakazów 

    Sankcje za:  

 przekroczenie  lub niedopełnienie ustalonych wartości 
granicznych 

 niezachowanie standardów jakościowych 

 nieprzestrzeganie obowiązku stosowania nowych technik i 
technologii 

 łamanie zakazu używania produktów i materiałów 
szkodliwych 



 
Oczekiwania władzy publicznej 

względem konstrukcji instrumentów 
fiskalnych służących ochronie 

środowiska 

 Zgromadzenie odpowiednich środków publicznych 
pozwalających na usunięcie szkód w środowisku 

 Stymulowanie do działao ograniczających zanieczyszczanie  
i zużywanie zasobów naturalnych 

 Pozyskanie informacji o oddziaływaniu podmiotów 
gospodarczych na stan środowiska 



Uwarunkowania zachowań 
przedsiębiorstw – aspekt finansowy 

 

 

Cele finansowe przedsiębiorstwa 

 

Maksymalizacja wartości rynkowej 

 Osiąganie korzyści 

 Utrzymanie płynności 

 

Strategia finansowa 

Podejmowanie decyzji 

Czynniki nierynkowe 

Czynniki rynkowe 



Elementy konstrukcji 

przedmiot opodatkowania 

podstawa opodatkowania 

zróżnicowanie stawek 

moment powstania obowiązku 

raty podatków 

terminy płatności 

rentowność płynność 

Cele strategii 
finansowej 

Konstrukcja instrumentu fiskalnego  
a cele strategii finansowej 



POSTAWY PRZEDSIĘBIORSTWA 

Unikanie 
Przerzucenie Realizacja strategii  

w zakresie danin 

publicznych Wstecz W przód częściowe całkowite 

Zapłata kwoty 

minimalnej 

Zapłata kwoty 

optymalnej 
Brak zapłaty 

Zapłata kwoty 

oczekiwanej 

Legalne postawy przedsiębiorstwa wobec 

obciążeń fiskalnych 



Obciążenia fiskalne służące ochronie 
środowiska w ocenie przedsiębiorców 



Wpływ instrumentów fiskalnych związanych z 
ochroną środowiska na rentowność w ocenie 
badanych przedsiębiorstw 



Wpływ instrumentów fiskalnych związanych z 
ochroną środowiska na płynność w ocenie 
badanych przedsiębiorstw 



Najczęściej przyjmowane postawy wobec obciążeń 
fiskalnych związanych z ochroną środowiska w ocenie 
badanych przedsiębiorstw 



Dziękuję za uwagę 


