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1. Wyrównywanie fiskalne: długi oparty na partycypacji i demokratyczny proces 

• 1959 – 2007 Stary system = udział w przychodzie i warunkowe granty pomocowe z dodatkiem 
wyrównawczym według potencjału finansowego kantonów 

• Modyfikowany, aktualizowany ponad 25 razy oraz wiele marginalnych zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2008 Prawo i nowy system zostały wprowadzone 1 stycznia. Jego wyniki muszą być 
oceniane co cztery lata 

 

1996-1997 Zewnętrzna komicja ekspertów dla pomiarów wyników systemu. Wniosek: 
potrzebny jest nowy system 

1997-2001 Wspólny komitet kantonalno-federalny do spraw wyrównania (równa liczba 
przedstawicieli)        Raport Wstępny                     Konsultacje partii 
politycznych 

14 listopada 2001 Przesłanie Rady Federalnej (federalnego organu wykonawczego) do 
Parlamentu federalnego w sprawie reformy wyrównania i przesunięcia 
pewnych funkcji między Konfederacją a kantonami. 

3 października 2003 (Aktualne) Prawo federalne w sprawie wyrównania zostaje przyjęte przez 
Radę Narodową i Radę Stanów. Stanowi przedmiot obowiązkowego 
referendum (podwójna większość ludzi i kantonów) 

28 listopada 2004 W referendum federalnym przyjęte zostały: artykuł konstytucyjny oraz 
prawo przez 64.4% głosujących (uczestnictwo powyżej 50%) i 22 kantony (z 
26). 
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2. Treści Polityki wyrównywania z 2008 r 

wyrównanie cel nierówność zmienne wagi 

Przychód • zredukować różnice 

potencjału finansowego 

między Kantonami 

• zagwarantować Kantonom 

minimalny poziom 

środków finansowych(85% 

średniej krajowej 

Reprezentatywny 

system podatkowy: 

różnice wobec 

krajowej średniej na 

głowę mieszkańca 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych 

PIT 

• Podatek od Bogactwa Osobistego PWT 

(skorygowany) 

• Podatek od Zysku Osób Prawnych CPT 

(reżim ogólny) 

• CPT skorygowane dla spółek 

holdingowych, miejscowych i mieszanych  

Proporcjonalni

e do ich 

potencjalnej 

wydajności 

podatkowej w 

kwocie ogółem 

Potrzeby w zakresie wydatków 

• Geo-

topograficzne 

Zrekompensować nadmierne 

obciążenia finansowe dla 

indywidualnych Kantonów 

wynikające z czynników geo-

topograficznych i społeczno-

demograficznych 

• Wysokość 

• Oddalenie 

 

• Mała wielkość 

• % ludności żyjącej powyżej 800 m n.p.m. 

• % gruntów produktywnych > 1080 m 

n.p.m. 

• Gęstość zaludnienia 

• Ludność gminy poniżej 200 mieszkańców 

0.33 

0.33 

0.16 

0.16 

• Społeczno-

demograficzne 

 

• Ubóstwo 

• Starość 

• Cudzoziemcy 

Dla 2/3 

• % pomocy społecznej dla ludności 

• % ludności powyżej 80 lat w populacji 

• % (kwalifikowanych) cudzoziemców do 

populacji 

 

0.42 

0.25 

0.33 

Aglomeracja i tereny 

miejskie 

Dla 1/3 

• Liczba ludności 

• Liczba miejsc pracy proporcjonalnie do 

powierzchni 

• Liczba miejsc pracy proporcjonalnie do 

populacji 

 

0.35 

0.38 

 

0.27 

Fundusz 

spójności 

Ułatwić przejście ze starego na 

nowy system, by Kantony 

beneficjenci  w starym systemie 

otrzymały co najmniej taką 

samą kwotę w nowym systemie 

Różnica między 

starym a nowym 

systemem 

Różnica płacona proporcjonalnie do 

dostępnych środków. 

Jeżeli różnica ulega zmniejszeniu: bez 

nadmiernej kompensacji 

Zredukowany o 5% od ósmego roku 
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3. Finansowanie Wyrównywania Fiskalnego, Szwajcaria 2014 

Konfederacja 
(CHF za 2014) 

Kantony o niskim 
potencjale 
finansowym 

Kantony o wysokim 
potencjale 
finansowym 

Topo-
geograficzne 

Socio-
demograficzne 

Kantony 
potrzebujące 
korekt 
przejściowych 

Wszystkie 
Kantony 

Wszystkie 
Kantony 

Wyrównanie przychodów 
pionowe                              poziome 

Wyrównanie potrzeb wydatkowych 
pionowe 

Fundusz spójności 
   pionowy                             poziomy 

724 mln CHF 
239 mln CHF 2’220 mln CHF 

3’728 mln CHF 1’508 mln CHF 363 mln CHF 363mln CHF 359 mln CHF 112 mln CHF 
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4. Zależność finansowa kantonów od transferów federalnych, 2012 

Kanton 
Granty 
pomocowe 

Wyrównanie 
pionowe 

Udział w 
podatkach 

Przychód 
ogółem granty 

Udział w 
podatkach 

Uzależnienie kantonów w % 

wyrównanie Ogółem 

Szwajcaria 
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Pionowa zależność kantonów jako % ich całkowitych przychodów 
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5. Wyrównywanie przychodu 1: indeksy potencjału podatkowego ITP (RTS) 

Potencjał podatkowy według kategorii podatku, trzy lata, w CHF 

Podatki uwzględniane w wyrównaniu przychodów federalnych - kantonów 

Kategoria 
podatku 

Bogactwo Osobiste 

Dochodowy 

Korporacyjny kapitałowy 

Korporacyjny od zysku 

U źródła 

Od  
nieruchomości 

Od dochodu kapitałowego 

Od pojazdów 

Ogółem 
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Indeksy Potencjału 
Podatkowego 
Kantonów,  
2012 i 2014 
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5. Wyrównywanie przychodu 2: wzory  

SNG Wnoszące 

SNG Beneficjent 

85% cel wyrównania 

Przed 2014 
Po  



Fiskalne Transfery Wyrównawcze - Perspektywy międzynarodowe: Lekcje dla Polski - 
Bernard Dafflon, Wyrównanie Fiskalne: Szwajcaria 

Kantonalno-gminne wyrównanie przychodów, kanton Fribourg, 163 gminy 2011-2012 

Indeksy potencjału podatkowego 163 gmin 
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6. Wyrównywanie potrzeb wydatkowych 1: federalne – kantonalne 

Wyrównanie na głowę mieszkańca, 2014 

Wysokość Oddalenie Mała wielkość % populacji żyjącej powyżej 800 m n.p.m. 
% gruntów produkcyjnych > 1080 m n.p.m. 

Gęstość zaludnienia 
Populacja gminy < 200 mieszkańców 

Ubóstwo Starość Cudzoziemcy dla 
2/3 

% pomocy społecznej dla mieszkańców 
% (kwalifikowanych) cudzoziemców do 
populacji 

% w wieku > 80 lat do populacji 

Obszary zurbanizowane 
Zurich, Lozanna, Miasto Bazylea Genewa 

dla 
1/3 

Liczba mieszkańców Miejsca pracy w stosunku do powierzchni 
Miejsca pracy w stosunku do populacji 
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6. Wyrównywanie potrzeb wydatkowych 2: kantonalne – gminne 

Zmienne wyjaśniające w odniesieniu do funkcji lokalnych 

Zmienna wyjaśniająca 

Wyjaśniane funkcjonalne potrzeby wydatków 

Wymiar 
sprawiedliwośc
i, policja, 
bezpieczeństwo 
i porządek 
publiczny 

Obowiązkowe 
usługi szkolne i 
szkół 
specjalnych 

Opieka i 
obiekty 
zamieszkania 
dla osób w 
podeszłym 
wieku 

Indywidualna 
pomoc 
społeczna 

Drogi lokalne i 
transport 
publiczny 

∑ 

(a) POPD = gęstość 
zaludnienia 

4.3% 12.3% 4.3% 20.9% 

(b) WP = Stosunek miejsc 
pracy do populacji 

4.3% 4.3% 8.6% 

(c) POPGW = Wzrost 
populacji w ciągu 10 lat 

4.3% 4.3% 8.6% 

(d) POP80 = Stosunek 
ludności w wieku 80 lat 
i więcej do populacji 

14.1% 14.1% 

(e) SCC – stosunek dzieci w 
wieku szkolnym (4 do 
14) do populacji 

47.7% 47.7% 

Ogółem 
Reprezentuje udział każdego 

obszaru w wydatkach ogółem dla 5 
funkcji jako średnia z 3 lat 

12.9% 47.7% 14.1% 12.3% 12.9% 100% 



Fiskalne Transfery Wyrównawcze - Perspektywy międzynarodowe: Lekcje dla Polski - 
Bernard Dafflon, Wyrównanie Fiskalne: Szwajcaria 

Syntetyczne Indeksy Potrzeb SIN 

Wyrównywanie Potrzeb w zakresie Wydatków: wzór dystrybucji 

Wzór dystrybucji to: 

ENE  wyrównanie potrzeb w zakresie wydatków dla gminy i 

H      populacja mieszkańców 

SIN   syntetyczny indeks potrzeb 

1+p  wykładnik solidarności: jeżeli p=0 Wtedy wykładnik=1, wzór jest proporcjonalny; jeżeli p>1 wzór 

 staje się progresywny 

M      kwota do dyspozycji na wyrównanie potrzeb w zakresie wydatków 
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SIN 165 jednostek władz lokalnych 

przed po 
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Wyrównanie potrzeb w zakresie wydatków, 2011-2013 
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Dziękuję Państwu za uwagę 

Wszelkie dalsze pytania jutro: bernard.dafflon@unifr.ch 

Pełne szczegółowe informacje o systemach wyrównania, w tym kalkulacje i macierze 
Excel na stronie: 


