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Jakość systemów podatkowych  
a ich wydajność fiskalna

Adam Adamczyk*1
Sławomir Franek**

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest zwiększenie wydajności fiskal-
nej systemów podatkowych bez zwiększania ich represyjności. 
Metodologia badania – W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze wykorzystano model 
danych panelowych. 
Wynik – Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku, że możliwe jest zwiększenie wydajności fis
kalnej systemów podatkowych poprzez poprawę ich jakości, a w szczególności dzięki obniżce kosztów poboru 
oraz zwiększenie sprawiedliwości opodatkowania mierzonej za pomocą indeksu ReynoldsaSmolensky’ego.
Oryginalność/wartość – W dotychczasowych badaniach czynników warunkujących wydajność fiskalną syste-
mów podatkowych nie uwzględniano miar jakości tych systemów.

Słowa kluczowe: zasady podatkowe, wydajność, jakość

Wprowadzenie 

Podatki są głównym źródłem dochodów publicznych, dlatego władze powinny być zaintere-
sowane zwiększaniem dochodów podatkowych. Powstaje zatem problem, w jaki sposób po-
prawiać wydajność fiskalną systemów podatkowych. Nasuwają się dwa rozwiązania – pierw-
sze to wzrost fiskalizmu, dzięki nałożeniu nowych danin, a także pozyskanie dodatkowych 
wpływów z już istniejących podatków przez zwiększenie wysokości nominalnych stawek 
podatkowych, rozszerzenie bazy podatkowej, wzrost opresyjności aparatu podatkowego 
w stosunku do podatników uchylających się od obowiązkowych obciążeń na rzecz państwa. 
Drugie z rozwiązań wskazuje, że zwiększenie dochodów podatkowych możliwe jest przez 
podjęcie działań mających na celu ograniczenie oporu podatników przed opodatkowaniem, 
czy wręcz zachęcenie podatników do płacenia podatków przez zwiększenie dogodności 
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opodatkowania. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, które z tych podejść może okazać się 
bardziej skuteczne ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansów publicznych.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest zwiększenie wydajności 
systemów podatkowych bez  zwiększania  represyjności  opodatkowania. Odpowiedź na 
sformułowane pytanie badawcze jest możliwa dzięki wykorzystaniu modeli danych pane-
lowych opisujących czynniki kształtujące wysokość wpływów podatkowych w państwach 
unijnych należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 
2010–2013. 

Respektowanie zasad podatkowych jako determinanta dochodów fiskalnych

Castro i Camarillo (2014) przeprowadzili badania wpływu różnych determinant (wyróżniając 
wśród nich: gospodarcze, strukturalne, instytucjonalne i społeczne) na dochody podatkowe 
w krajach OECD. Wskazali oni, że na wysoki poziom dochodów podatkowych wpływają 
głównie: PKB per capita, niski udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacji 
do nakładów brutto na środki trwałe, silny przemysł oraz poziom wolności obywatelskich. 
Udowodnili jednocześnie, że wpływ tych czynników na poziom dochodów podatkowych 
jest większy w krajach o średnim poziomie dochodu w porównaniu z krajami najbogatszymi. 
Zaprezentowane przez nich wnioski są zbieżne z wynikami Gupty (2007), który analizą objął 
105 krajów rozwijających się. Czynnikami, które istotnie statystycznie i mocno wpływają 
na dochody fiskalne są: PKB per capita, udział rolnictwa w PKB oraz otwartość gospodarki. 
Wśród czynników instytucjonalnych zauważono, że poziom korupcji ma statystycznie istotny 
i ujemny wpływ na dochody fiskalne. W innych badaniach przedmiotem analiz jest wpływ 
PKB per capita (Pessino i Fenochietto, 2010), sektorowa struktura PKB (Piancastelli, 2001; 
Karagöz, 2013), bezpośrednie inwestycje zagraniczne i skala handlu zagranicznego (Cassou, 
1997; Bird, MartínezVázquez, Torgler, 2008). W badaniach uwzględnia się także czynniki 
instytucjonalne, takie jak: efektywność władzy publicznej, prawa obywatelskie i poziom 
demokracji (Bird, MartínezVázquez, Torgler, 2008; MartinMayoral, Uribe, 2010), udział 
szarej strefy (Dioda, 2012), ale znane są analizy dotyczące wpływu czynników społecznych, 
takich jak poziom edukacji (Pessino, Fenochietto, 2010; Piancastelli, 2001) czy wzrost liczby 
ludności (Bahl, Wallace, 2005) na dochody podatkowe.

W niewielu badaniach podkreśla się jednak wpływ klasycznych zasad podatkowych na 
poziom fiskalizmu. Heady (1993), zwracając uwagę na poszukiwanie optymalnych systemów 
podatkowych opartych na wypełnianiu zasad podatkowych, podkreśla znaczenie zasady 
równości oraz  zasady  taniości. W klasycznej postaci  zasady podatkowe  sformułowane 
przez Smitha obejmują: 1) zasadę równości stanowiącą o konieczności ponoszenia obciążeń 
podatkowych proporcjonalnie do możliwości podatników; 2) zasadę pewności, w myśl której 
terminy płatności, sposoby zapłaty oraz wielkość zobowiązania podatkowego powinny być 
jasne i zrozumiałe dla podatnika; 3) zasadę dogodności, zgodnie z którą podatek powinien 
być ściągany w takim czasie  i w taki sposób, by podatnikowi było go jak najdogodniej 
zapłacić; 4) zasadę taniości, rozumianą zarówno jako konieczność minimalizacji kosztów 
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administracji  podatkowej,  jak  i  ograniczanie  negatywnego wpływu opodatkowania  na 
gospodarkę (przez ograniczanie aktywności gospodarczej lub unikanie opodatkowania).

Należy przy tym zauważyć, że te klasyczne zasady stały się przedmiotem wielu sporów. 
W szczególności odnosi się to do zasady równości, traktowanej także jako zasada równo-
mierności czy nawet sprawiedliwości podatkowej zależnej od zdolności płatniczej podatnika 
(Gajl, 1986).

Zasada  pewności ma  chronić  podatnika  przed  arbitralnością  aparatu  podatkowego. 
Z drugiej strony na zasadę tę patrzeć można jako dążenie do takiej sytuacji, w której na-
kładanie danego podatku jest pewnym, a więc stabilnym, źródłem dochodów publicznych. 
Rozszerzenie klasycznych zasad podatkowych dokonane przez Wagnera, które pogrupował je 
na zasady: 1) fiskalne, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie podatków jako wydajnego 
źródła zapewnienia dochodów publicznych w sposób elastycznie dopasowany do przebiegu 
cyklu koniunkturalnego; 2) ekonomiczne, utożsamiane z zapewnieniem zdolności do płace-
nia podatków przez niedopuszczanie do naruszenia majątku podatnika; 3) sprawiedliwości, 
dzięki czemu możliwe jest zapewnienie powszechności i równomierności opodatkowania; 
4) techniczne, w myśl których podatek powinien charakteryzować się pewnością, dogod-
nością i taniością – pozwala na wskazanie wśród nich zasad o charakterze proceduralnym, 
odnoszących się do postulatów określających sposób wykonywania władztwa podatkowego 
oraz zasad o charakterze ekonomicznym, których wypełnianie jest formą realizacji polityki 
finansowej państwa. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że optymalność opodatkowania, do czego powinno 
skłaniać respektowanie zasad podatkowych, rozpatrywać można w dwojaki sposób. Z punktu 
widzenia państwa optymalność ta odnosi się do realizacji funkcji opodatkowania, a zwłasz-
cza funkcji fiskalnej. Oznacza więc, że wypełnianie zasad podatkowych powinno w sposób 
bezpośredni  sprzyjać zwiększeniu dochodów fiskalnych. Z punktu widzenia podatnika 
optymalność postrzegana jest zazwyczaj przez pryzmat zasad o charakterze technicznym, 
zwłaszcza zasady dogodności. Nieuwzględniający potrzeb obywatela system podatkowy 
może być czynnikiem wpływającym negatywnie na wewnętrzną motywację do płacenia 
podatków, czyli moralność podatkową (Niesiobędzka, 2009). Relacje podatnik–państwo nie 
ograniczają się jednak do perspektywy proceduralnej, ale obejmują także ocenę funkcjono-
wania systemu podatkowego przez pryzmat sprawiedliwości podatkowej, stąd szczególne 
miejsce w dyskusji nad zasadami podatkowymi poświęcić należy zasadzie równości.

Badania  nad wpływem  opodatkowania  na wyrównywanie  dochodów wskazują,  że 
w krajach Unii Europejskiej istnieje znacząca ujemna korelacja między poziomem nierów-
ności przed opodatkowaniem a średnią stawką podatkową. Oznacza to, że kraje, w których 
poziom nierówności dochodu przed opodatkowaniem jest wysoki wykazują mniejszy wpływ 
opodatkowania na zmniejszanie tej nierówności niż kraje o niższym stopniu nierówności 
dochodu przed opodatkowaniem (Verbist, Figari, 2014). Wnioski te są zgodne z wynikami 
Alonso i Garcimartína (2011), którzy wskazali, że jednym z czynników oddziałujących na 
poziom dochodów podatkowych jest poziom nierówności dochodów, przy czym wpływ ten 
jest ujemny.
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Badania nad redystrybucyjnym efektem zmian podatkowych w Norwegii, z uwzględnie-
niem podziału na podatki bezpośrednie i pośrednie (Aasness, Benedictow, Hussein, 2002), 
wskazują,  że  obniżenie  stawki VAT na  żywność  poprawiło  sytuację  siedmiu  najmniej 
zamożnych decyli społeczeństwa (Norwegia). Jednocześnie wiele współczesnych badań 
wskazuje, że progresja w podatkach dochodowych jest czynnikiem wpływającym na wy-
równywanie dochodów, gdyż zróżnicowanie dochodów po opodatkowaniu jest mniejsze niż 
przed opodatkowaniem (Kneiser, Ziliak, 2002; Nishiyama, Smetters, 2005). 

Przegląd stosowanych miar wypełniania zasad podatkowych

Publikowany od kilkunastu lat raport Paying Taxes można traktować jako najbardziej re-
prezentatywne źródło danych o stopniu skomplikowania systemów podatkowych. Ukazuje 
bowiem  kryteria  świadczące  o  łatwości  płacenia  podatków  przez  średniej  wielkości 
podmioty  gospodarcze w  poszczególnych  krajach. Kryteriami  będącymi  podstawą  do 
tworzenia tego rankingu są: łączna stawka opodatkowania jako miara stopnia fiskalizmu, 
czas potrzebny na przygotowanie deklaracji podatkowych oraz opłacenie podatków, liczbę 
płatności  obciążeń  podatkowych  jako  miarę  częstotliwości  wypełniania  obowiązków 
związanych z rozliczeniami podatkowymi, czas trwania audytu podatkowego wraz z czasem 
oczekiwania na zwrot VAT.

Komisja Europejska (Tax Reforms…, 2015, s. 77) wskazuje natomiast kryteria efek-
tywności  i  skuteczności poboru podatków. Kryteriami  tymi  są: 1)  relacja bezspornych 
zobowiązań podatkowych do dochodów podatkowych; 2) udział deklaracji podatkowych 
wypełnianych elektroniczne; 3) skala wykorzystania wstępnego wypełniania deklaracji 
przez organy podatkowe; 4) obciążenie obowiązkami administracyjnymi nakładanymi przez 
system podatkowy na małe i średnie przedsiębiorstwa; 5) koszt poboru podatków w relacji 
do dochodów podatkowych. 

Poszukując miar, które można wykorzystać do kwantyfikacji stopnia realizacji zasad 
podatkowych, można zauważyć, że w przypadku niektórych zasad w literaturze przedmiotu 
proponuje się kilka możliwości (a w przypadku innych – nie przedstawia się żadnych pro-
pozycji). Do drugiej z grup zaliczyć można zasadę taniości. W jej przypadku najprościej 
wykorzystać dane dotyczące kosztu poboru podatków, wyrażonego jako relacja kosztów 
funkcjonowania administracji podatkowej do dochodów podatków w danym kraju. Źródłem 
danych  o wartości  tego wskaźnika  jest  publikowana  przez OECD Tax  administration 
database.

Problematyczną kwestią  jest  także określenie metod kwantyfikacji  realizacji zasady 
dogodności. W klasycznym rozumieniu zasada ta sprowadza się do pobierania podatku 
w momencie, gdy podatnik ma odpowiednie środki do uiszczenia podatku. Współcześnie 
jako realizację tej zasady uznaje się stosowanie zaliczek na podatek dochodowy. Podchodząc 
literalnie to tego zagadnienia można by uznać, że miarą realizacji tej zasady byłaby liczba 
płatności podatku, jednak zbyt często pobierane zaliczki mogłyby stanowić również uciążli-
wość dla podatników. Obecnie dogodność opodatkowania wiązać można z uciążliwością roz-
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liczeń podatkowych. Za miarę pozwalającą określić stopień wypełniania zasady dogodności 
można uznać poziom liczby godzin niezbędnych do rozliczenia podatków. Jest to jeden ze 
wskaźników ogłaszanych w corocznych raportach Banku Światowego i PwC Paying Taxes. 

Do pomiaru respektowania zasady pewności wykorzystać można kilka miar. Przykładowo 
niepewność opodatkowania przekłada się na liczbę decyzji podatkowych zaskarżonych przez 
podatników. Do pomiaru niepewności można także wykorzystać zbierane przez Komisję 
Europejską dane o liczbie reform podatkowych (definiowanych jako zmiana regulacji skut-
kujących zmianą stawek podatkowych lub bazy podatkowej). Nie budzi bowiem wątpliwości, 
że unikanie częstych zmian w regulacjach podatkowych sprzyja pewności opodatkowania. 
Oznacza to, że trudno uznać system podatkowy za pewny, w sytuacji jego dużej labilności 
(Pączkowska, Walczak, 2013, s. 657).

Do oceny stopnia redystrybucji dokonywanej za pośrednictwem systemu podatkowe-
go,  będącej miarą  respektowania  zasady  równości wykorzystuje  się  indeks Reynoldsa
Smolensky’ego (1977), odzwierciedlający różnicę między wartością współczynnika Giniego 
przed opodatkowaniem a wartością tego współczynnika po opodatkowaniu. Alternatywne 
metody pomiaru redystrybucji podatkowej wskazane są w pracach Lamberta, Nesbakkena 
i Thoresena  (2015) oraz Verbista  i Figariego  (2014).  Inna koncepcja pomiaru  równości 
opodatkowania wiąże ją z powszechnością ciężarów fiskalnych. 

Badanie wpływu jakości systemu podatkowego na wydajność fiskalną 

Przedmiotem badania była zależność między wydajnością fiskalną systemów podatkowych 
mierzona za pomocą relacji dochodów podatkowych do PKB a zmiennymi charakteryzu-
jącymi stopień wypełniania przez system podatkowy zasad podatkowych sformułowanych 
przez Adama Smitha, tj. zasady taniości, pewności, równości i dogodności. Przeprowadzone 
analizy oparto na wykorzystaniu modeli danych panelowych. Badaniu poddano grupę 21 
państw unijnych należących jednocześnie do OECD. Taki wybór próby badawczej podyk-
towany był dwoma przesłankami. Po pierwsze, przyjęta próba badawcza powinna być sto-
sunkowo jednolita, aby ograniczyć wpływ na wydajność systemu podatkowego czynników 
leżących poza nim. Po drugie, wybór podmiotów poddanych badaniu warunkowany był 
dostępnością porównywalnych danych. Badanie przeprowadzono dla okresu obejmującego 
lata 2010–2013, co pozwoliło na maksymalizację liczby obserwacji. Wydłużenie okresu 
badawczego wiązałoby się z koniecznością ograniczenia liczby badanych podmiotów. 

Za zmienną reprezentującą realizację zasady taniości przyjęto koszty poboru podatków 
w relacji do PKB. Oczekuje się, że zmienna ta będzie ujemnie skorelowana ze zmienną 
objaśnianą. Im bowiem wyższy koszt poboru podatku, tym wyższy całkowity ciężar opo-
datkowania, a tym samym większy opór podatników przed jego ponoszeniem. 

 Stopień wypełnienia zasady pewności opodatkowania zmierzono za pomocą liczby 
reform podatkowych. W tym wypadku przewidywany kierunek związku ze zmienną ob-
jaśnianą jest także ujemny. Wynika to z tego, że większa liczba zmian w opodatkowaniu 
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powoduje, iż podatnicy są bardziej podatni na błędy, a co za tym idzie – pojawić się mogą 
zaległości podatkowe. 

Pewnych trudności w związku z jej złożonością nastręczał pomiar zasady równości. 
W konsekwencji przyjęto alternatywne miary stopnia zgodności systemów podatkowych 
z tą zasadą. W pierwszym wariancie przyjęto, że równość opodatkowania oznacza jego 
powszechność – którą można zmierzyć za pomocą miary charakteryzującej tę część gospo-
darki, która nie podlega opodatkowaniu, tzn. szarą strefę. Tak sformułowana miara równości 
opodatkowania powinna być negatywnie skorelowana z wysokością wpływów podatkowych. 
Wynika  to z  jednej  strony z  tego,  iż  szara  strefa  jako  taka nie podlega opodatkowaniu, 
a  jednocześnie  ogranicza  skłonność  uczciwych  podatników  do  rzetelnego  rozliczania 
podatków. W drugim wariancie założono, że realizacja zasady równości opodatkowania 
nierozerwalnie związana jest z koncepcją zdolności podatkowej i może być mierzona za 
pomocą zmiany rozkładu dochodu w gospodarce przed i po opodatkowaniu, mierzonej za 
pomocą wspomnianego indeksu ReynoldsaSmolensky’ego. W tym wypadku przewiduje się, 
że zmienna ta będzie dodatnio powiązana z wydajnością fiskalną systemów podatkowych. 
Lepsze dopasowanie ciężaru podatkowego do możliwości płatniczych podatnika sprawiać 
będzie, że rzadziej skłonni oni będą unikać opodatkowania. Co więcej, podatki postrzegane 
jako bardziej sprawiedliwe wywołują mniejszy opór przed ich płaceniem. 

 Jako zmienną opisującą realizację zasady dogodności przyjęto liczbę godzin niezbęd-
ną do rozliczenia podatków. Przewidywany wpływ tej miary na zmienną objaśnianą jest 
negatywny, gdyż wydłużenie czasu rozliczeń niesie za sobą dodatkowe koszty związane 
z opodatkowaniem, co może zniechęcić podatników do ucieczki przed opodatkowaniem. 
Dłuższy czas rozliczeń może również oznaczać bardziej skomplikowany i mniej przyjazny 
system podatkowy.

Badając  czynniki wpływające na wydajność fiskalną  systemu podatkowego, należy 
pamiętać, że decydować mogą o niej nie tylko uwarunkowania wewnętrzne systemu po-
datkowego, ale również czynniki płynące z otoczenia, w którym funkcjonuje. W modelu 
objaśniającym czynniki determinujące wydajność fiskalną systemów podatkowych należy 
uwzględnić zatem nie tylko zmienne charakteryzujące ten system, ale i wielkości opisujące 
gospodarkę. Na podstawie badań prowadzonych przez Castro i Camarillo (2014) w modelu 
uwzględniono takie czynniki jak: PKB per capita, struktura tworzenia wartości dodanej czy 
udział importu w PKB. 

W pierwszych dwóch specyfikacjach modelu uwzględniono jedynie parametry charak-
teryzujące zgodność systemu podatkowego z zasadami podatkowymi. Jak wynika z analizy 
danych dotyczących modelu pierwszego, trzy z czterech zmiennych charakteryzujących 
zakres  realizacji zasad podatkowych są  istotne statystycznie.  Jedynie  liczba  reform po-
datkowych nie wpływa istotnie na poziom dochodów podatkowych. Warto podkreślić, że 
znaki przy istotnych statystycznie parametrach strukturalnych modelu są zgodne z oczeki-
waniami. Niski poziom dopasowania modelu wskazuje jednak na to, że pominięto w nim 
istotne zmienne. W drugiej ze specyfikacji zastąpiono indeks ReynoldsaSmolensky’ego 
alternatywną miarą wypełniania zasady równości, tzn. relacją wielkości szarej strefy do 
PKB. W otrzymanym modelu jedynie wielkość szarej strefy oraz koszty poboru istotnie 
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wpływają na wydajność fiskalną opodatkowania – mimo tego poziom dopasowania modelu 
jest nieznacznie wyższy. 

Tabela 1

Specyfikacje modeli wydajności fiskalnej systemów podatkowych

Zmienna/specyfikacja 1 2 3 4 5 6

Zmienna objaśniana: Dochody podatkowe jako procent PKB

Koszty poboru 
podatków jako 
procent dochodów 
podatkowych

–,873613** 
( ,398782)

– ,7672439*
(,4093556)

–,6602296*
(,3759779)

 
 

–,537383
(,3718684)

–,5673394
(,371185)

Liczba reform 
podatkowych

 ,0466441
(,0451225)

,0280363
(,0461821)

  
 

36,8649***
(12,39447)

,0223381
(,0400666)

Liczba godzin 
niezbędnych do 
rozliczenia podatków

 –,010359**
(,0050833)

–,0051463
(,00544)

 
 

 
 

 
 

–,0063461
(,0049561)

Indeks Reynoldsa 
Smolensky’ego 

39,462***
(13,49807)

 
 

36,5729***
(12,62482)

 38,908***
(12,41605)

 
 

36,0952***
(12,37604)

Szara strefa  
 

–,46854***
(,1502926)

 
 

–,3752041*
(,1973454)

–,3317106*
(,1995784)

–,2869547
(,2074066)

PKB na mieszkańca  
 

 
 

,000203***
(,0000546)

 ,0001128
(,0000733)

,0001223*
(,0000731)

,0001251*
(,0000733)

Udział importu 
w PKB

 
 

 
 

–,0656703**
(,0291332)

 –,0491813*
(,029339)

–,0561485*
(,0295871)

–,0647865**
(,0306474)

Udział przemysłu 
w tworzeniu wartości 
dodanej

 
 

 
 

–,1964295*
(,1124595)

 –,213799*
(,1111288)

–,1919167*
(,1113794)

–,1883895 *
(,1114676)

Stała 31,4968***
(10,13)

45,8374***
(2,575631)

31,6057***
(5,021916)

39,5832***
(6,828625)

39,2838***
(6,789398)

40,079***
(6,829432)

R2 0,08 0,1443 0,2909 0,2285 0,254 0,2571

Liczba obserwacji 84 84 84 84 84 84

Liczba grup 21 21 21 21 21 21

Rodzaj efektów zmienne zmienne zmienne zmienne zmienne zmienne

*** – parameter istotny statystycznie przy poziomie istotności α = 0,01
** – parametr istotny statystycznie przy poziomie istotności α = 0,05
* – parametr istotny statystycznie przy poziomie istotności α = 0,1
W nawiasach przedstawiono błąd standardowy szacowania parametrów modelu
Rodzaj efektów ustalono na podstawie testu Hausmana

Dopiero po uwzględnieniu zmiennych leżących poza systemem podatkowym dopaso-
wanie modelu wzrasta. Najlepszym dopasowaniem charakteryzuje się trzecia specyfikacja 
modelu. W tym wariancie aż pięć zmiennych można uznać za istotne statystycznie – należą 
do nich: koszty poboru, indeks ReynoldsaSmolensky’ego, PKB per capita, udział importu 
w PKB, udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej. Z analizy przedstawionych spe-
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cyfikacji modelu wynika zatem, że po uwzględnieniu czynników leżących poza systemem 
podatkowym jedynie dwie zmienne opisujące stopień realizacji zasad podatkowych mają 
istotny wpływ na wysokość dochodów podatkowych państwa. Spośród czterech zasad 
podatkowych  jedynie  stopień  realizacji  zasady  równości  oraz  zasady  taniości  istotnie 
przekłada się na wydajność fiskalną systemów podatkowych. Jednocześnie jedynie indeks 
ReynoldsaSmolensky’ego jest istotny statystycznie we wszystkich analizowanych specy-
fikacjach modelu. 

Uwagi końcowe

Przeprowadzone badania skłaniają do wniosku, że na wydajność fiskalną podatków wpływa-
ją zarówno czynniki leżące poza systemem podatkowym, do których zaliczyć można stopień 
rozwoju gospodarczego, strukturę tworzenia wartości dodanej czy udział importu w PKB, 
jak i czynniki kształtujące jakość systemu podatkowego, rozumianą jako jego zgodność z za-
sadami podatkowymi. Należy jednak podkreślić że udało się dowieść istotnego wpływu na 
wydajność fiskalną jedynie dwóch zasad, tj. zasady taniości oraz zasady równości. Związek 
zasady taniości z wydajnością fiskalną najprawdopodobniej wynika z tego, że podatnicy 
postrzegają ciężar podatkowy jako sumę zobowiązania podatkowego i kosztów rozliczenia 
podatków. W takim wypadku wyższy poziom kosztów opodatkowania może prowadzić do 
efektu opisywanego przez krzywą Laffera. Wzrost równości opodatkowania może z kolei 
ograniczać opór podatników przed wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań. W przypad-
ku dwóch pozostałych zasad, tj. zasady dogodności oraz zasady pewności, nie dostrzeżono 
ich oddziaływania na wydajność fiskalną systemów podatkowych, co może wynikać z braku 
faktycznego związku lub niewłaściwego doboru miar kwantyfikujących te zasady. 

Uzyskane rezultaty pozwalają zatem sformułować wniosek, że nim państwa zaintereso-
wane wzrostem wpływów podatkowych zaczną wprowadzać nowe obciążenia podatkowe 
oraz zaostrzać politykę w stosunku do podatników, w pierwszej kolejności powinny wdrożyć 
działania poprawijące jakość systemu podatkowego. W szczególności ważne jest ogranicze-
nie kosztów poboru podatków oraz dążenie do poprawy równości opodatkowania. 
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Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej 
i poziomej w kontekście liniowej oraz progresywnej 

stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Monika Pasternak-Malicka*1

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej 
w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych. 
Metodologia badania – Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szcze-
gólności analizy koncepcji sprawiedliwości pionowej oraz poziomej w odniesieniu do stawki podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Ponadto omówiono rozwiązania opodatkowania dochodów przyjęte w Polsce 
i wybranych krajach. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W artykule posłużono 
się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007–2017, w celu dokonania próby jakościowej oceny 
pionowej i poziomej sprawiedliwości podatkowej. 
Wynik – Wyniki badania empirycznego przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych także wydają się wskazy-
wać na podatek progresywny jako bardziej odpowiadający sprawiedliwości podatkowej w odczuciu responden-
tów. Powszechna akceptacja progresji podatkowej wskazuje na silnie zakorzenione w polskim społeczeństwie 
poczucie sprawiedliwości pionowej, zgodnie z którym wyższe daniny powinni płacić bogatsi, zaś dochody 
osób mniej zamożnych należy opodatkować niższymi stawkami. 
Oryginalność/wartość – Zasadniczą wartością artykułu jest analiza podatku dochodowego od osób fizycznych 
pod kątem sprawiedliwości pionowej i poziomej. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania 
empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość podatkowa, zasady podatkowe, sprawiedliwość pionowa i pozioma

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że dobry system podatkowy powinien być tworzony 
zgodnie z zasadami podatkowymi, wśród których wyróżnia się także zasady sprawiedliwo-
ści podatkowej: równość, powszechność, zdolność podatkowa (dochodowa). Równocześnie 
sprawiedliwość jest pojęciem charakteryzującym się daleko idącą wieloznacznością i złożo-
nością. Jego kształt jest często uzależniony od ideologii oraz światopoglądu wyznawanego 
przez osoby formułujące określoną koncepcję sprawiedliwości (Walz, 1980, s. 45). Z tego 
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punktu widzenia zaobserwować można przeobrażenia w ujmowaniu postulatów sprawied-
liwości podatkowej przez lata, a także jej zmiany wraz z pojawianiem się nowych nurtów 
w teorii ekonomii. 

Prekursorem koncepcji sprawiedliwego kształtowania obowiązków podatkowych był 
Adam Smith, który sformułował zasadę równomierności opodatkowania (Smith, 2003, 
s. 584)1. Uznawany jest on za zwolennika stawki proporcjonalnej, podobnie jak David 
Ricardo, autor „reguły edynburskiej” (Ricardo, 1957, s. 168) nawiązującej do idei neutralno-
ści systemu podatkowego. Za koncepcją podatku liniowego opowiadał się także John S. Mill 
twórca zasady równości ofiar (Mill, 1966, s. 564), który krytykował także progresywną formę 
opodatkowania, uznając wykorzystywanie danin jako narzędzia redystrybucji dochodu za 
niesprawiedliwe i szkodliwe ekonomicznie (Szczodrowski, 2002, s. 39). Odmiennie kwestię 
równomierności i sprawiedliwości opodatkowania rozumiał Jean Baptiste Say, będący 
zwolennikiem zastosowania w systemie podatkowym progresji (Sosnowski, 2012, s. 66). 
Także zdaniem Adolfa Wagnera musi być zachowana powszechność podatku i rozsądne 
progresywne opodatkowanie wysokich dochodów przy zachowaniu bodźca do osiągania 
zysku (Gomułowicz, Małecki, 2013, s. 63), natomiast za stosowaniem skal o silnej progresji 
opowiadał się Francis Ysidro Edgeworth. Podstawą takiej tezy było założenie, że krańco-
wa użyteczność dochodu każdej osoby jest jednakowa, wobec tego danina powinna być 
nakładana głównie na jednostki zamożne, gdyż ich utracone korzyści są mniejsze niż osób 
biednych (Owsiak, 2013, s. 190).

W literaturze przedmiotu występują dwie niezależne koncepcje sprawiedliwości w ro-
zumieniu równości – sprawiedliwość pionowa i pozioma. W artykule podjęto problematykę 
sprawiedliwości pionowej i poziomej w odniesieniu do stawki podatkowej stosowanej 
w podatku dochodowych od osób fizycznych. Państwo za pomocą danin wpływa na roz-
mieszczenie zasobów w gospodarce, realizując funkcję redystrybucyjną finansów publicz-
nych. Zastosowanie podatku progresywnego polegającego na wyższym obciążeniu daninami 
osób osiągających wyższe dochody, a następnie przekazanie części zgromadzonych środków 
osobom najuboższym realizuje jeden z postulatów sprawiedliwości. Równocześnie budzi 
kontrowersje zwolenników liniowego opodatkowania. 

Celem artykułu jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej 
w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych. 
W pierwszej części opisano teoretyczne podstawy koncepcji sprawiedliwości pionowej oraz 
poziomej. W następnym punkcie skoncentrowano się na rozwiązaniach opodatkowania 
dochodów osobistych w Polsce i wybranych krajach. W ostatniej części zaprezentowano 
fragmenty badań własnych z lat 2007–2017, prezentujące opinie respondentów na temat 
stawki podatkowej w odniesieniu do problemu sprawiedliwości w ujęciu pionowym oraz 
poziomym.

1 A. Smith nie używał pojęcia sprawiedliwość (equity) lecz równomierność (equality). 
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1. Sprawiedliwość pionowa oraz pozioma w odniesieniu do stawki liniowej 
i progresywnej

W teorii ekonomii zagadnienie obiektywnej sprawiedliwości opodatkowania rozpatrywa-
ne jest w dwóch aspektach, a mianowicie sprawiedliwości poziomej i pionowej (Stiglitz, 
2004, s. 565–567; Hall, Rabushka, 1998, s. 43; Gomułowicz, 2001, s. 27–28), określanych 
niekiedy jako sprawiedliwość wertykalna i horyzontalna (Kosek-Wojnar, 2012, s. 92–93). 
Sprawiedliwość pionowa oznacza odmienne traktowanie jednostek o różnych cechach, w celu 
zniwelowania istniejących między nimi dysproporcji. Koncepcja ta nawiązuje do sprawied-
liwości dystrybutywnej Arystotelesa (inaczej rozdzielczej, lub według zasady „jednemu 
mniej, drugiemu więcej”). Sprawiedliwość pozioma (redystrybutywna, wyrównawcza) 
przejawia się zaś w jednakowym traktowaniu osób charakteryzujących się takimi samymi 
cechami. Idea ta łączy się ściśle z zasadami równości oraz powszechności opodatkowania. 

Przyjmuje się, że sprawiedliwość pozioma jest zazwyczaj akceptowana przez podat-
ników. W kwestiach fiskalnych oznacza ona takie samo opodatkowanie jednostek, czyli 
zastosowanie podatku proporcjonalnego, w przypadku którego kwota daniny rośnie pro-
porcjonalnie (liniowo) do wzrostu podstawy opodatkowania. Kontrowersje pojawiają się 
natomiast w związku ze sprawiedliwością pionową, która oznacza wyższe opodatkowanie 
jednostek lepiej usytuowanych oraz niskie obciążenia fiskalne nakładane na osoby ubogie, 
stanowiąc podstawę dla redystrybucji dochodów poprzez zastosowanie progresji podatkowej. 
Sprawiedliwość pionowa wyraża się w zróżnicowanej zdolności płatniczej.

W literaturze przedmiotu sprawiedliwość pionowa i pozioma jest najczęściej kon-
kretyzowana za pomocą dwóch teorii podatkowych – teorii ekwiwalencji (benefit) oraz 
zdolności płatniczej (ability to pay) (Gail, 1992, s. 143; Gwiazdowski, 2007, s. 353). W teorii 
ekwiwalentności podatki są traktowane jako opłata za otrzymane od państwa świadczenia. 
Ponieważ w rzeczywistości, ze względu na rozbudowany system dóbr i usług publicznych, 
ocena korzyści, jakie podatnik otrzymuje od państwa jest niemożliwa do ustalenia, to teoria 
ekwiwalencji we współczesnej praktyce fiskalnej straciła na znaczeniu i została odrzucona 
(Gaudemet, Molinie, 2000, s. 430 i n.).

Teoria zdolności płatniczej zakłada natomiast niezależność świadczeń ze strony państwa 
i kwoty poniesionych obciążeń fiskalnych. Podatek rozumiany jest jako opłata nie za 
indywidualnie otrzymywane dobra i usługi, lecz za te zadania państwa, które służą ogól-
nemu dobru (Gomułowicz, 1995). Na gruncie tej doktryny racjonalizowane są zagadnienia 
sprawiedliwości przyjmujące, że w miarę wzrostu zdolności płatniczej dochód podatnika 
powinien być opodatkowany wyższą stawką. Wydaje się, że myśl ta jest bliższa idei podatku 
progresywnego. 

Uwzględniając zasadę zdolności płatniczej, sprawiedliwość pionowa jest realizowana 
poprzez podatek progresywny z licznymi ulgami i zwolnieniami. W efekcie dokonywana 
jest redystrybucja dochodów, wskutek której niwelowane są nadmierne różnice w dochodach 
społeczeństwa. Z kolei sprawiedliwość pozioma odrzuca progresję w podatku dochodowym 
na rzecz opodatkowania proporcjonalnego, uznawanego za prostszy i dodatkowo równo 
traktujący podatników. Z uwagi na przeciwstawność tych dwóch koncepcji teoretycznych 
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w praktyce przyjmuje się pogląd, że rozkład ciężaru podatkowego powinien odpowiadać 
poczuciu sprawiedliwości większości społeczeństwa.

Na poziomie mikroekonomicznym ocena sprawiedliwości jest subiektywna i zależna 
od uzyskiwania korzyści fiskalnych w wyniku stosowania poszczególnych instrumentów. 
Na poziomie makroekonomicznym dyskusja sprowadza się do nierozstrzygniętego sporu 
pomiędzy szkołą neoklasyczną a poglądami mieszczącymi się w nurcie keynesistowskim 
(Zbroińska, 2008, s. 92). Zgodnie z ujęciem neoklasycznym, czyli ideą wolności rynkowej, 
wiarą w mechanizm samoregulacji oraz ograniczania roli państwa, sprawiedliwy system 
podatkowy cechuje umiarkowane, proporcjonalne obciążenie wszystkich podatników 
(sprawiedliwość pozioma). Zwolennicy nurtu keynesistowskiego opowiadają się natomiast 
za aktywnością państwa w sterowaniu procesami gospodarczymi oraz zróżnicowaniem 
obciążeń fiskalnych stosownie do zdolności podatkowej (sprawiedliwość pionowa).

2. Przyjęte rozwiązania opodatkowania osób fizycznych w Polsce  
i na świecie

Pierwotnie, jak pokazuje historia, podatki były obliczane na zasadzie proporcjonalności. 
Z czasem (lata 30. XX w.) nabierały z zasady charakteru progresywnego (Brzeziński, 1995, 
s. 13). Systemy podatkowe obowiązujące obecnie w krajach europejskich ukształtowały się 
po II wojnie światowej. Na ich zmiany w dużym stopniu wpłynęła doktryna J.M. Keynesa 
odchodząca od idei neutralności podatków (sprawiedliwość pozioma) na rzecz funkcji 
pozafiskalnych oraz oparcia konstrukcji podatku dochodowego na zdolności dochodowej 
(sprawiedliwość pionowa). 

W tabeli 1 zaprezentowano wysokość stawek podatkowych w wybranych krajach w latach 
1975–2017. Wspólną cechą opodatkowania dochodów osobistych w państwach zachodniej 
i północnej Europy jest progresja podatkowa. Jej zastosowanie najczęściej uzasadnia się 
potrzebą uwzględnienia zdolności płatniczej oraz chęcią zmniejszenia dysproporcji w pozio-
mie dochodów społeczeństwa, a tym samym realizowania zasady sprawiedliwości pionowej. 

Początkowo podatek spełniający funkcję redystrybucyjną charakteryzował się wieloma 
ulgami i zwolnieniami oraz wysokimi maksymalnymi stawkami podatkowymi (sięgają-
cymi, a nawet przekraczającymi 80%). Znaczące obniżenie stawek PIT nastąpiło dopiero 
w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Uwarunkowania historyczne sprawiają, że 
wszystkie kraje tzw. starej UE nadal stosują progresywne opodatkowanie dochodów ludno-
ści, przy czym można zaobserwować tendencję do łagodzenia progresji przez spłaszczanie 
skali podatkowej (niwelowanie różnic pomiędzy maksymalną a minimalną stawką oraz 
ograniczanie liczby progów). W Polsce stosuje się także rozwiązania oparte na progresji, 
chociaż od 2004 roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość 
wyboru stawki liniowej.

Nowe kraje UE oraz południowo-wschodniej Europy, które mają znacznie krótszą histo-
rię opodatkowania dochodów osobistych, częściej przyjmują rozwiązania oparte na formie 
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liniowej (chociaż ze względu na występującą powszechnie kwotę wolną nadal pojawia się 
opodatkowanie malejące wraz z dochodem). Wyraźną tendencję do zmniejszania progresyw-
ności poprzez przechodzenie nowych krajów na system jednolitej stawki zaprezentowano 
w tabeli 2. 

Tabela 1 

Stawki podatku dochodowego w wybranych krajach UE w latach 1975–2017 (%)

Kraje
1975 1983 1989 1996 2000 2017

min max min max min max min max min max min max

Francja 5 60 5 65 5 57 10 54 9,5 54 8 45

Grecja 3 66 11 63 18 50 5 45 5 45 10 45

Hiszpania 15 62 25 60 25 65 17 47,6 15 39,6 9,5 22,5

Irlandia 26 77 4 80 35 58 26 48 24 46 20 40

Portugalia 4 80 22 56 16 40 15 40 14 40 14,5 48

Niemcy 22 56 30 60 19 53 19 56 25 51 5,5 45

Polska – – – – – – 21 45 19 40 18 32

Wielka 
Brytania

35 83 30 60 25 40 20 40 10 40 20 45

Włochy 10 72 18 68 10 50 10 51 18,5 45,5 23 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krajewska (2012, s. 95); status.oecd.org/index.aspx.

Tabela 2 

Stawki podatkowe w wybranych krajach, które wprowadziły podatek liniowy (%)

Kraj Rok 
wprowadzenia

Progresywne stawki (w roku 
poprzedzającym wprowadzenie 
podatku liniowego) 

Liniowa (w roku 
wprowadzenia) 

Aktualnie 
obowiązujące 

Białoruś 2008 9, 30 12 12

Bułgaria 2008 20, 22, 24 10 10

Czechy 2008 12, 19, 25, 32 15 15

Estonia 1994 16, 33 26 18

Litwa 1994 25, 35, 45, 50 33 15

Łotwa 1994 25, 35 25 23

Rosja 2001 12, 20, 30 13 13

Rumunia 2005 18, 23, 28, 34, 40 16 16

Słowacja* 2004 10, 20, 28, 35, 38 19 19 i 25

Ukraina 2004 10, 15, 20, 30, 40 15 18**

Węgry 2011 18, 36 16 15

* Od 2013 r. Słowacja zniosła podatek liniowy i wprowadziła progresywny.
** Stawka podstawowa w 2017 r. wynosi 18%, ale występują też obniżone – 0% oraz 5%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krajewska (2012, s. 102–103); status.oecd.org/index.aspx.
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W krajach, które jako pierwsze wprowadziły podatek liniowy (Estonia, Litwa. Łotwa) 
i jednocześnie ustaliły stawkę na stosunkowo wysokim poziomie, można zauważyć tendencję 
do stopniowego obniżania wysokości opodatkowania. Słowacja jako jedyna zrezygnowała 
z rozwiązania liniowego na rzecz powrotu do progresji. Obecnie najniższe stawki podatku 
proporcjonalnego (10%) obowiązują w Serbii, Macedonii, Albanii, Czarnogórze oraz 
Bułgarii.

3. Forma opodatkowania w świetle badań empirycznych

W tej części publikacji zaprezentowano wyniki badań ankietowych, które zawierają opinie 
respondentów na temat sprawiedliwości podatkowej w odniesieniu do progresywnej oraz 
liniowej stawki opodatkowania dochodów osobistych. Badania własne2 wskazują, że nie 
istnieje jednomyślność poglądów wśród ankietowanych osób na temat formy, jaką powinna 
charakteryzować się sprawiedliwa stawka podatku obciążająca dochód gospodarstw domo-
wych. W badanym dziesięcioletnim okresie (2007–2017) zaobserwowano znaczną przewagę 
zwolenników progresywnej stawki podatku (tab. 3). Wyjątek stanowił jedynie 2007 rok, 
kiedy ponad połowa osób udzielających odpowiedzi opowiedziała się za opcją liniową, 
natomiast 46,4% respondentów wybrała opcję stawki progresywnej z różną liczbą progów.

W kwestii liczby szczebli opodatkowania też nie odnotowano jednomyślności w opinii 
ankietowanych. Blisko co trzecia osoba opowiadała się za stawką liniową, spełniającą postu-
laty sprawiedliwości poziomej, natomiast wśród zwolenników progresji w latach 2009–2012 
było niemal tyle samo osób popierających rozwiązanie z dwoma, co i z trzema stawkami. 

2 Badania własne przeprowadzono na celowej próbie 686 gospodarstw domowych oraz 219 podmiotów 
gospodarczych (w maju 2007 roku), 750 gospodarstw domowych i 250 podmiotów (w maju 2009 roku), 1084 
gospodarstw domowych oraz 250 podmiotów (w kwietniu i maju 2010 roku), 1201 gospodarstw domowych oraz 
281 podmiotów (w maju 2011 roku), 1230 gospodarstw domowych oraz 232 podmiotów (w styczniu 2012 roku), 
1128 gospodarstw domowych oraz 237 podmiotów (w styczniu 2013 roku), 857 gospodarstw domowych oraz 188 
podmiotów (w styczniu 2014 roku), 852 gospodarstw domowych oraz 244 podmiotów (w styczniu 2015 roku), 
1103 gospodarstw domowych oraz 325 podmiotów (w styczniu 2016 roku) oraz 1038 gospodarstw domowych 
(w styczniu 2017 roku). Jest to kontynuacja badań ankietowych zapoczątkowana w maju 2007 roku i powtarzana 
rokrocznie. W badaniach ankietowych przeprowadzonych w maju 2007 roku wzięły udział gospodarstwa domowe 
oraz podmioty gospodarcze z terenu całej Polski, natomiast wywiady w latach 2009–2017 zostały przeprowadzone 
na terenie województwa podkarpackiego. Ankiety były skierowane do osób powyżej 20. roku życia o zróżnico-
wanym poziomie dochodów oraz standardzie życia. Natomiast kwestionariusze dla przedsiębiorców dotyczyły 
podmiotów z sektora MSP o zróżnicowanym poziomie obrotów, liczbie zatrudnionych pracowników oraz okresie 
funkcjonowania na rynku.
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Tabela 3

Struktura odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody ludności?

Sposób opodatkowania 
dochodów ludności 

Struktura procentowa

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

podatkiem liniowym 50,9 31,1 29,7 27,7 26,3 25,7 23,2 32,4 24,3 35,0

podatkiem 
progresywnym 
z dwoma stawkami

18,4 22,0 21,9 23,1 22,5 31,5 26,6 29,2 29,4 27,2

podatkiem 
progresywnym z trzema 
stawkami

10,1 21,1 22,6 25,0 23,3 19,5 25,7 18,9 25,0 18,9

podatkiem 
progresywnym 
z większą liczbą stawek

17,9 22,3 23,2 22,8 25,6 21,6 23,6 18,2 18,2 16,4

inny wariant 1,6 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 1,2 1,6 1,9

brak odpowiedzi 1,2 2,7 1,8 0,7 1,2 0,9 0,2 0,1 1,1 0,7

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z przeprowadzonych badań ankietowych w latach 2007–2017.

W tabeli 4 przedstawiono strukturę procentową odpowiedzi na pytanie o najbardziej 
sprawiedliwą formę opodatkowania dochodów osobistych w zależności od płci, wieku, 
poziomu dochodów, wykształcenia czy obowiązujących daną osobę stawek podatku, zgodnie 
z którymi rozlicza ona swoje dochody. 

W każdej grupie wiekowej stawka progresywna zyskiwała większe poparcie wśród osób 
biorących udział w badaniu, chociaż najmłodsi i najstarsi uczestnicy badania wykazywali 
największe poparcie dla formy liniowej. Osoby wskazujące progresję wybierały najczęściej 
wariant z dwoma stawkami, czyli obecnie obowiązujący w polskim systemie podatkowym 
(od 23,2% w grupie najmłodszej, do 32,6% w przedziale wiekowym 51–60 lat). Kobiety 
nieznacznie bardziej wydają się być zwolenniczkami progresji (33,5% kobiet w porównaniu 
z 37,7% mężczyzn wskazało na liniowość), natomiast opcję progresywną z dwoma stawkami 
wybrało 30,6% kobiet, a jedynie 23,2% mężczyzn. W przypadku innych wariantów różnice 
nie były już tak zauważalne.

Nie zaskakuje, że osoby osiągające wyższe dochody częściej opowiadały się za liniową 
formą opodatkowania PIT, natomiast respondenci mniej zamożni – za progresją. Podobnie 
osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące dorywczo najczęściej wskazy-
wały na liniową formę opodatkowania (blisko 40%).
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Tabela 4 

Struktura odpowiedzi na pytanie o stawkę podatkową w kontekście sprawiedliwości a cechy re-
spondentów 

Cechy respondentów
Wiek

Opinia dotycząca rodzaju stawki podatku (%)

liniowa
progresywna 
z dwoma 
stawkami

progresywna 
z trzema 
stawkami

progresywna 
z większą 
liczbą stawek

inny 
wariant

razem 
(liczba 
osób)

poniżej 25 lat 37,6 23,2 18,8 19,2 1,2 250
26–35 lat 29,9 29,4 20,9 18,0 1,9 211
36–50 lat 36,0 26,4 17,6 16,0 3,6 250
51–60 lat 34,8 32,6 19,1 12,9 0,6 178
powyżej 60 lat 38,3 27,0 19,2 14,2 1,4 141

PŁEĆ
kobieta 33,5 30,6 17,8 16,2 1,9 585
mężczyzna 37,7 23,2 20,0 17,1 1,8 440
ŹRÓDŁO UTRZYMANIA
stypendium + praca dorywcza 40,1 24,7 17,6 17,0 0,6 182
pracownik sektora publicznego 38,2 28,9 17,3 13,9 1,7 173
pracownik sektora prywatnego 32,3 29,1 18,5 19,2 1,9 260
samodz. działalność 
gospodarcz

40,3 21,0 21,0 16,1 1,7 62

wolny zawód 33,3 25,0 25,0 16,7 0 60
emeryt lub rencista 35,7 29,9 21,2 11,5 1,3 157
bezrobotny 32,8 25,0 17,2 23,4 1,6 64
WYKSZTAŁCENIE
podstawowe 49,3 18,8 14,5 14,5 2,9 69
zasadnicze zawodowe 33,6 27,9 22,1 14,8 1,6 244
średnie i pomaturalne 33,2 28,4 19,2 17,7 1,5 476
wyższe 37,5 27,7 16,2 16,6 2,1 235
DOCHODY per capita
do 600 zł 31,7 30,2 20,1 16,6 1,5 199
601–1000 zł 36,4 26,7 18,7 17,4 0,8 363
1001–2000 zł 35,6 27,3 19,3 14,9 2,9 348
powyżej 2000 zł 37,1 25,9 15,5 18,1 2,6 116
PRÓG PODATKOWY
18% (I próg) 36,1 27,6 18,7 16,1 1,6 638
32% (II próg) 31,7 14,6 31,7 14,6 4,9 41
rozliczam się na innych 
zasadach

32,7 28,3 19,5 15,0 4,4 113

nie rozliczam się w ogóle 35,0 28,3 16,6 19,3 0,9 223

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z przeprowadzonych badań ankietowych w styczniu 2017.

Ankietowani rozliczający się według 32-procentowej stawki ponad dwukrotnie częściej 
wybierali liniowość (odpowiednio: 31,7% oraz 14,6%). Zaskakujące jest jednak relatywnie 
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wysokie poparcie dla stawki liniowej wśród osób z pierwszego progu podatkowego (36,1%), 
co może być podyktowane kreatywnym wykorzystaniem przepisów podatkowych umożli-
wiających obniżenie podstawy opodatkowania również wśród osób osiągających wysokie 
dochody, przez co większe w tej grupie poparcie proporcjonalności.

Tabela 5 

Struktura odpowiedzi na pytanie: Jaki system podatkowy byłby sprawiedliwy według Pana/i?

Sprawiedliwy system 
podatkowy

Struktura odpowiedzi (%)

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bez ulg i zwolnień 16,6 9,8 9,6 11,0 9,9 9,3 12,2 6,6 9,8 7,3

z większą liczbą ulg i zwolnień 23,6 29,4 42,4 32,4 33,6 35,0 29,8 33,2 38,5 25,6

jedna stawka podatku 
dochodowego dla wszystkich

25,6 18,2 20,4 17,1 12,1 11,0 20,8 17,7 11,1 19,7

z jedną stawką podatkową 
VAT

17,6 10,0 16,8 14,0 16,9 6,3 15,4 14,8 11,7 14,2

z niższymi podatkami 
dochodowymi

45,2 35,0 36,8 29,9 40,6 24,5 45,7 40,2 36,0 41,2

z niższymi podatkami 
pośrednimi

28,1 20,1 20,4 14,0 22,8 13,5 25,5 28,7 26,5 26,3

inne 1,0 0,4 0,4 1,1 1,3 0 0 0 0,6 1,7

RAZEM* 157,0 125,3 147,2 129,1 140,2 100,0 149,5 141,2 134,0 136,0

brak odpowiedzi 0 2,4 0,4 9,6 3,0 0,4 0 0 0,3 0

*Suma wynosi ponad 100%, gdyż ankietowani mogli wskazać wiele odpowiedzi.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z przeprowadzonych badań ankietowych w latach 2007–2017 
wśród podmiotów gospodarczych.

W tabeli 5 przedstawiono opinie przedsiębiorców na temat cech, jakimi powinien cha-
rakteryzować się sprawiedliwy system podatkowy. Za formą opodatkowania odpowiadającą 
koncepcji sprawiedliwości poziomej, czyli stawką liniową, opowiedziało się blisko 20% 
przedsiębiorców. Najczęściej wskazywano ten wariant odpowiedzi w 2007 roku (co czwarty 
ankietowany), natomiast najmniejsze poparcie dla tej stawki odnotowano w 2013 oraz 2016 
roku (jedynie co dziesiąty przedsiębiorca uważał tę formę za sprawiedliwą).

Uwzględniając zasadę zdolności płatniczej, sprawiedliwość pionowa realizowana jest 
poprzez progresywny podatek z licznymi ulgami i zwolnieniami. Tak skonstruowany system 
podatkowy pozwala na niwelowanie nadmiernych różnic w dochodach społeczeństwa. Za 
dokonywaniem redystrybucji dochodów, poprzez zwiększenie katalogu ulg i zwolnień, opo-
wiedział się blisko co trzeci przedstawiciel podmiotów gospodarczych. Najmniej wskazań 
zaobserwowano w 2007 roku – 23,6%, najwięcej w 2009 roku – 42,4%.
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Uwagi końcowe

Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych jest nadal jednym z problemów 
wzbudzających kontrowersje, gdyż zdania specjalistów są podzielone. Wśród kwestii wy-
wołujących spory i dyskusje wymienić należy rozważania dotyczące upraszczania systemu 
podatkowego w zakresie zastosowania proporcjonalnych stawek podatkowych. W krajach 
Unii Europejskiej stosuje się różne rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób 
fizycznych. W większości przypadków podatnicy rozliczają się według progresywnej skali 
podatkowej. Równocześnie przybywa państw stosujących liniową formę opodatkowania 
dochodów osobistych. Trudno jest jednoznacznie określić, które rozwiązanie jest bardziej 
sprawiedliwe.

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się sprawiedliwość poziomą i pionową. Pro pa ga-
torzy sprawiedliwości poziomej odrzucają progresję w podatku dochodowym, uważając ją 
za niesprawiedliwą. Ich zdaniem podatek progresywny nie przyczynia się także do równo-
miernego rozłożenia ciężaru podatkowego w społeczeństwie. Wynika to głównie z tego, że 
w podatku tym występują ulgi i zwolnienia, które są wykorzystywane przez najbogatszych 
do unikania daniny. Ponadto progresja zniechęca do osiągania wyższych dochodów, przez 
co przyczynia się do uchylania od płacenia podatków, natomiast silna progresja podatkowa 
jest wyrazem realizowania zasady sprawiedliwości pionowej.

Sprawiedliwość pionową oraz poziomą można postrzegać jako sprawiedliwość obiek-
tywną, natomiast przedstawione przez ankietowanych poglądy stanowić będą sprawiedli-
wość podatkową w ujęciu subiektywnym. W publikacji za ujęcie subiektywne przyjęto 
indywidualną (subiektywną) ocenę podatków pod kątem zasad sprawiedliwości podatkowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dylematu dotyczącego formy liniowej bądź progresywnej 
opodatkowania.

Badania ankietowe wskazują, że przeważają zwolennicy sprawiedliwości pionowej, 
opartej na zasadzie zdolności podatkowej. W dziesięcioletnim okresie badania udział en-
tuzjastów progresji (z różną liczbą stawek) wahał się pomiędzy 60% a 70% respondentów. 
Wyniki badania empirycznego przedsiębiorców także wydają się wskazywać na podatek 
progresywny jako bardziej odpowiadający sprawiedliwości podatkowej w odczuciu respon-
dentów. Powszechna akceptacja progresji wskazuje na silnie zakorzenione w polskim spo-
łeczeństwie poczucie sprawiedliwości pionowej, zgodnie z którym wyższe daniny powinni 
płacić bogatsi, zaś dochody osób mniej zamożnych należy opodatkować niższymi stawkami. 

Problem sprawiedliwości w opodatkowaniu, pojawiający się jako postulat etyczny 
zyskuje na znaczeniu i systematycznie koncentruje uwagę twórców systemu podatkowego. 
W normach sprawiedliwości szuka się obiektywnego kryterium usprawiedliwiającego 
konieczność nakładania podatków. Wydaje się jednak, że osiągnięcie sprawiedliwości po-
datkowej nie jest łatwe, wręcz niemożliwe, gdyż zawsze stanowić będzie konflikt pomiędzy 
interesami podatnika a państwa. 
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SIGNIFICANCE OF VERTICAL AND HORIZONTAL JUSTICE IN THE LINEAR CONTEXT 
AND PROGRESSIVE RATE OF PROFESSIONAL TAX FROM PhySIcAL PERSONS

Summary: Purpose – The purpose of this article is to show the essence of the vertical and horizontal tax justice 
in the context of the linear and progressive rate of taxation of individual income. Study Methodology – To achie-
ve the objective of this article implementation of descriptive methods was required, in particular, the analysis of 
the concept of vertical and horizontal justice in relation to the rate of personal income tax. In addition, the forms 
of personal income taxations was discussed adopted by Poland and other selected countries. A direct method 
was also used – questionnaires. In this article fragments of self-conducted study were quoted, from the years 
2007–2017, to make a qualitative attempt to assess vertical and horizontal tax justice. 
Results – The results of the empirical study conducted on entrepreneurs and households appear to indicate that 
progressive tax system is more responsive to tax justice in respondents’ perceptions. The widespread acceptance 
of progress taxation indicates a strong sense of vertical justice in the Polish society, according to which higher 
taxes should be paid by the by the wealthier, and the income of the less prosperous should be taxed at a lower 
rate. 
Originality/value – The fundamental value of this publication is the analysis of personal income tax for verti-
cal and horizontal justice. The originality is presented thanks empirical research conducted among economic 
entities and households.

Keywords: tax justice, tax rules, vertical and horizontal justice
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Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku  
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Streszczenie: Cel – Podkreślenie znaczenia ekonomicznych skutków opodatkowania w przedsiębiorstwie.
Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatko-
wego, orzeczeń i wyroków sądowych.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę i znaczenie w systemie opodatkowania 
przedsiębiorstw ekonomicznego oblicza podatku.
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Słowa kluczowe: podatek, nauka ekonomii i finansów, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wprowadzenie

Ekonomia jest nauką bazującą na badaniu pewnych regularności, prawidłowości (Frydman, 
Goldberg, 2007). Tymczasem narastająca burzliwość przemian sprawia, że piętrzą się trudno-
ści ze zidentyfikowaniem tych regularności, dlatego R. Frydman i M.D. Goldberg wskazując 
na nieuchronność zmiany podejścia w naukach ekonomicznych, sformułowali koncepcję 
Imperfect Knowledge Economics, co stanowi swego rodzaju nowy nurt w naukach ekono-
micznych (Mączyńska, 2009, s. 272–273). W warunkach niebywale dynamicznych przemian 

„niedoskonała staje się prawda i nieprawdziwa pewność”. Coraz częściej okazuje się, że 
obecnie modele, w tym matematyczne, zawodzą. Bazują bowiem na pewnych założeniach 
trwałych i prawidłowościach, zatem w warunkach gwałtownych przemian stają się mniej 
przydatne. Takie przekonanie prowadzi do marginalizowania dyskusji metodologicznych 
i konkurencyjnych podejść oraz zawęża przedmiot ekonomicznych analiz. Stąd tendencja, 
szczególnie w ekonomii ortodoksyjnej, do analizy procesów alokacji zasobów w danym 
otoczeniu instytucjonalnym. Jedną z krytycznych ocen takiemu podejściu wystawił Ronald 
Coase stwierdzając, że ekonomiczna teoria wyboru przyczyniła się do wyeliminowania 
z zakresu badań ekonomistów tego, co jest rzeczywistą treścią gospodarowania. Napisał 

* prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
e-mail: jiwin@wneiz.pl
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„mamy konsumentów bez ludzi, firmy bez organizacji, a nawet wymianę bez rynków” (Coase, 
1990, s. 3). Na tym tle można stwierdzić zasadniczy błąd w definiowaniu istoty podatków 
w ekonomii i finansach przedsiębiorstw, który polega na niedostrzeganiu podmiotowości 
firmy, jej organizacji. Podatek nie jest „tylko” ciężarem na rzecz państwa. Jeśli cechą 
współczesnych czasów jest narastająca niepewność i zmienność, to w takich warunkach 
nie pozostaje nic innego, jak uznać za błędne obowiązujące dotychczas definicje podatków. 

Błąd ten jest szczególnie widoczny w analizie klauzuli obejścia prawa podatkowego. 
Wprowadzanie, w ustawie ordynacja podatkowa, instytucji klauzuli obejścia prawa ma 
wymiar ekonomizacji podatku i poszukiwania finansowego oblicza podatku. Podatek 
nie może być jedynie kategorią prawa w rozumieniu zapisów ordynacji podatkowej, ale 
winien być także kategorią finansów przedsiębiorstwa. Klauzula dotyczy w szczególności 
każdej czynności dokonanej przede wszystkim (lub wyłącznie) w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy 
podatkowej. W art. 119d ustawy wskazano, że czynność jest przeprowadzona przede 
wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub 
gospodarcze czynności należy uznać za mało istotne. To podatnik – przedsiębiorstwo 
wskazuje cele ekonomiczne lub gospodarcze prowadzonych przedsięwzięć mających także 
skutki podatkowe. Niezwykle ważne więc jest, aby cele te były jasne, precyzyjnie określone 
i jak najlepiej udokumentowane, a zarządzający przedsiębiorstwem doradca podatkowy 
musi mieć wiedzę ekonomiczną i umiejętność pełnej analizy podatkowej. Powinien umieć 
przygotować dokumentację zawierającą porównania i analizy korzyści ekonomicznych 
wynikających z przeprowadzanych transakcji. Jeśli wskazane i udokumentowane cele gospo-
darcze i ekonomiczne będą mieć istotne znaczenie, to klauzula nie powinna być zastosowana. 
Podatek definiowany jest głównie jako ciężar, obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa. 
Należy jednak pamiętać, że podatek jest nie tylko ciężarem, jest przepływem pieniężnym, 
w krótkim i długim wymiarze czasu (w krótkim rozliczenia z tytułu podatku od towarów 
i usług; długim np. rozliczenie strat, amortyzacja w podatkach dochodowych), który zawsze 
stanowi o sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotu gospodarczego. 

Celem artykułu jest wskazanie na istotę podatków w nauce ekonomii oraz ukazanie 
systemu powiązań kategorii ekonomicznych, finansowych z prawną kategorią podatku.

Uchwycenie ekonomicznej istoty podatku

Uchwycenie ekonomicznej istoty podatku wymaga wskazania na jego prawne i ekonomicz-
ne definiowanie, choć oba te ujęcia dotykają finansów w przedsiębiorstwie, to w żadnej 
definicji nie wskazuje się na ciężar podatku dla przedsiębiorstwa (lub ogólniej podatnika). 
W literaturze dotyczącej finansów przedsiębiorstw definicja podatku zazwyczaj zaczerpnięta 
jest z literatury z zakresu podstaw finansów, finansów publicznych lub prawa finansowego. 

W literaturze z finansów publicznych i prawa finansowego podatek definiowany jest 
jako pobranie dokonane w drodze przymusu przez władze publiczne, czego zasadniczym 
celem jest pokrycie obciążeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności podatkowej 
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obywateli (Gaudemet, Molinier, 2000, s. 407). Przedstawiona definicja, klasyczna dla 
obszaru finansów publicznych, ukazuje zasadnicze cechy podatku, tj. przymusowość poboru, 
cel pobrania – zasilenie kas publicznych oraz miarę pobrania, czyli zdolności podatkowe 
obywateli. Ta ostatnia cecha ukazuje cień finansów przedsiębiorstw, gdyż można by domnie-
mywać, że ciężar podatku zostanie ustalony z uwzględnieniem zasady zdolności podatkowej 
przedsiębiorstwa. Podatek jest jednak świadczeniem przymusowym i nie ma charakteru 
umownego, jest ustalany jednostronnie i pobierany przymusowo. Nie ma więc możliwości 
bieżącej weryfikacji zdolności podatkowej przedsiębiorstwa. Postulat rozdzielenia ciężaru 
podatkowego według zdolności podatkowej obywateli, jak najbardziej słuszny dla istoty fi-
nansów przedsiębiorstw, widoczny w doktrynie podatkowej, w praktyce finansów jest jednak 
mało przestrzegany, gdyż zasadniczym celem podatku jest pokrycie wydatków publicznych1. 

Z tych też powodów w definicjach podatku ujętych w literaturze prawa podatkowego 
postulat zdolności podatkowej podatnika traktowany jest marginalnie. A. Gomułowicz pisze, 
że w sensie ekonomicznym podatek jest formą przejęcia na rzecz państwa lub związku 
publicznoprawnego, od podmiotów im podporządkowanych, części przychodu, dochodu lub 
majątku tych podmiotów (Gomułowicz, Małecki, 2004, s. 126). Wskazuje dalej, że forma, 
tryb i zakres przejęcia dochodów podatkowych nie mogą być arbitralne i muszą uwzględniać 
zdolność podatnika do poniesienia ciężaru podatkowego w taki sposób, aby nie niszczyć 
źródła opodatkowania. Państwo ustalające ciężary podatkowe zobowiązane jest przestrzegać 
zasady lojalności. Zasada ta oznacza, że obowiązek podatnika zgodnego z prawem płacenia 
podatków musi korespondować z obowiązkiem państwa nakładania takich ciężarów podat-
kowych, które w skali wydajności fiskalnej nie prowadzą do degradacji majątkowej podat-
nika. Elementy ukazujące w definicji zdolność podatkową przedsiębiorstwa nie są jednak 
uwypuklone w definicji prawnej podatku. Jest to definicja zawarta w Ustawie z 29 sierpnia 
1997 roku Ordynacja podatkowa2. Zgodnie z zapisami ustawy, podatek to publicznoprawne, 
nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, 
województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. W tej zasadniczej 
definicji podatku ustawodawca wskazał na cechy istotne tej daniny publicznej, ale nie ma 
w definicji korespondencji z kategorią zdolności podatkowej podatnika, czyli także przedsię-
biorstwa. W ekonomii i finansach przedsiębiorstw jest to definicja podkreślająca poddańczy 
charakter przedsiębiorstw wobec organów władzy publicznej. 

Podatki są świadczeniem pieniężnym, więc każda zapłata podatku powoduje zmniej-
szenie zasobów, którymi przedsiębiorstwo dysponuje, czyli kapitału. W tym wypadku – 
zmniejsza stan środków, pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw, które wpłynęły do 
firmy, poprzez wypływ środków pieniężnych na zapłatę zobowiązań podatkowych.

Zawarta w ordynacji podatkowej definicja podatku jest definicją legalną świadczenia 
pieniężnego o podstawowym znaczeniu dla dochodowej części systemu finansów państwa, 
którego ponoszenie, zgodnie z zapisami konstytucji, stanowi powszechny obowiązek. 

1 Pewne elementy zgodności postulatu rozdzielenia ciężaru podatkowego wg zdolności podatkowej można 
dostrzec w progresywnej skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych 
2 Por. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., art. 6.
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W art. 217 Konstytucji podatek wymieniono jako jedyny konstytucyjny przykład daniny 
publicznej (Babiarz i in., 2009, s. 65). Zawarcie definicji w ordynacji podatkowej wskazuje 
na wykorzystanie dorobku doktryny podatkowej, w której zwraca się uwagę na takie cechy 
podatku jak: przymusowy charakter, bezzwrotność, nieodpłatność, jednostronność ustalania, 
ogólny charakter, pieniężna forma i przewłaszczenie (Brzeziński, 2001, s. 24–26). Nie ma 
jednak w dorobku doktryny podatkowej definicji wskazującej na zasadę lojalności. Ukazano 
podatek jako ciężar i świadczenie pieniężne. Takie spojrzenie jest najbliższe praktyce także 
w zakresie finansów przedsiębiorstw, gdyż w takich kategoriach odbierany jest podatek 
przez przedsiębiorców i osoby zarządzające.

Zdefiniowanie podatku w ustawie ordynacja podatkowa skutkuje, że także w literaturze 
dominuje duch definicji prawnej. Podatek definiowany jest jako nieodpłatne, przymusowe, 
bezzwrotne i pieniężne świadczenie o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostron-
nie przez związek publicznoprawny, którym jest przede wszystkim państwo (Głuchowski, 
Patyk, 2009, s. 9). 

Oprócz definicji zasadniczej podatku w literaturze przedmiotu wskazuje się na cele, 
które podatek powinien realizować. W określeniu celów podatku można doszukiwać się 
elementów istoty finansów przedsiębiorstw przez stwierdzenie siły oddziaływania podatku 
na finanse przedsiębiorstwa. 

Z przedstawionych definicji wynika, że podstawowym celem podatku jest cel fiskalny, 
czyli zapewnienie dochodów budżetom związków publicznoprawnych. W korespondencji 
z tym celem podatek nie powinien mieć żadnego wpływu na gospodarkę, nie powinien 
sprawować funkcji gospodarczych i społecznych (Gaudemet, Molinier, 2000, s. 422). Cel 
ten wnika z zasady powszechności opodatkowania zawartej w definicji zasadniczej podatku. 
Jeżeli podatek ma stanowić ciężar powszechny, to powinien być neutralny wobec procesów 
gospodarczych, gdyż wszystkie podmioty powszechnie są zobowiązane z mocy prawa do 
ponoszenia ciężarów podatkowych. W konstrukcji systemów podatkowych, obok zasady 
powszechności, istotne znaczenie ma jednak zasada sprawiedliwości opodatkowania, której 
realizacja sprowadza się do twierdzenia, czy powszechnie i po równo znaczy sprawiedliwie. 
Opodatkowanie powszechne nie uwzględnia też zasady zdolności podatkowej podatnika, 
przedsiębiorstwa. Sprawiedliwość opodatkowania – chociaż jest często postulowaną zasadą 
konstrukcji podatków – jest równocześnie kategorią trudną do precyzyjnego określenia, 
a także trudną do powszechnego zaakceptowania z chwilą nadania jej konkretnej formy. 
Za sprawiedliwe można uznawać zarówno proporcjonalne opodatkowanie dochodów, jak 
i progresywne. 

Podatek jako kategoria finansowa

Wszelkie zmiany obserwowane w nauce i teorii podatków dotyczą ich znaczenia i miejsca 
w praktyce finansów przedsiębiorstwa. Na tym tle rysuje się znaczenie podatków w nauce 
finansów przedsiębiorstwa i budowany jest nowy ich paradygmat (Iwin-Garzyńska, 2010, 
s. 48–49). Podatki zawsze będą powodować ryzyko w życiu przedsiębiorstw, co wynika 
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z dużej zmienności i niepewności prawa podatkowego. Ponadto, będąc kategorią wpływa-
jącą na wartość kapitału, wywołują zaburzenia w pewności bytu firmy (Iwin-Garzyńska, 
2010, s. 48–49).

Podatek jest świadczeniem pieniężnym, więc każda zapłata podatku powoduje zmniejsze-
nie zasobów, którymi przedsiębiorstwo dysponuje, czyli kapitału. Zmniejsza stan środków, 
które wpłynęły do firmy, poprzez wypływ środków pieniężnych na zapłatę zobowiązań 
podatkowych. Podatek jako ciężar, któremu w prawie nadano szczególną rangę, bezpośred-
nio oddziałuje na potencjał kapitałowy przedsiębiorstwa (Iwin-Garzyńska, 2010, s. 48–49).

Z zaprezentowanych definicji wynika, że podatek utożsamiany jest z ciężarem i świad-
czeniem pieniężnym, któremu w prawie nadano szczególną rangę. Z procesem wpływu 
na wielkość dochodu przedsiębiorstwa, przepływów finansowych, związana jest finansowa 
istota podatku. Istotę tą należy odnieść do metodologicznej koncepcji trójelementowej 
systematyki podstawowych pojęć z zakresu finansów L. Swatlera, którą tworzą:

a) zjawiska finansowe jako elementarna konstrukcja pojęciowa nauki finansów; 
b) kategorie finansowe jako uogólnienia istotnych cech powtarzalnych zjawisk finanso-

wych i zarazem fundamentalne pojęcia nauki finansów;
c) instrumenty finansowe reprezentujące konkretne formy występowania kategorii 

finansowych w praktyce i służące do prawnej regulacji zjawisk finansowych (Swatler, 
1985, s. 31, 37–40).

Przedmiotem finansów przedsiębiorstw są zjawiska finansowe, czyli elementarne 
przepływy środków pieniężnych. Te przepływy wpływają do przedsiębiorstwa, wypływają 
i krążą w nim, a w rezultacie stanowią fundament nauki finansów przedsiębiorstwa. Podatek 
w przedsiębiorstwie zmniejsza wielkość zasobów wynikających z przepływu finansowego, 
stanowi wypływ środków pieniężnych, obowiązkowy, zagrożony sankcjami ciężar. Podatek 
uogólnia stosunki między państwem a przedsiębiorstwem, wpływa na potencjał finansowy 
firmy. Wymusza na przedsiębiorstwie dostosowanie do konkretnego podatku, a nie do 
potrzeb państwa, gdyż to podatek rodzi określone skutki finansowe. 

Podatki w przedsiębiorstwie są swoistymi kategoriami finansowymi, co wynika 
z różnych tytułów podatkowych. Podatek nie jest i nie może być jedynie kategorią z zakresu 
prawa finansowego. Istota tej kategorii finansowej przejawia się w stymulacji wielkości 
przepływów środków finansujących działalność przedsiębiorstwa. 

Podatek w teorii finansów przedsiębiorstw

W badaniu struktury kapitału i jej wpływu na wartość przedsiębiorstwa przełom stanowiło 
zaangażowanie się w tę problematykę Franco Modiglianiego oraz Mertona H. Millera, którzy 
opublikowali artykuł Koszt kapitału, finanse przedsiębiorstwa i teoria inwestycji (1958), 
który zapoczątkował cykl publikacji dotyczących tego zagadnienia, otworzył wieloletnią, 
trwającą do dziś dyskusję na temat konsekwencji dla finansów przedsiębiorstw i wartości 
firmy, wynikających z przyjętej struktury kapitału. Z teorii Millera i Modiglianiego (MM) 
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wynika, że w świecie bez podatków zarówno wartość firmy, jak i jej średni ważony koszt 
kapitału (WACC) nie zależą od struktury kapitału. 

W 1963 roku Modigliani i Miller opublikowali artykuł, będący korektą teorii nieistot-
ności struktury kapitału (Modigliani, Miller, 1963). Poruszyli w nim problem pozostający 
w centrum zainteresowania finansów przedsiębiorstwa. Problemem tym jest określenie roli 
podatków w kształtowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa (Ashton, 1991). Autorzy 
przedstawili skorygowany wpływ struktury kapitału na wartość firmy przy występowaniu 
podatku dochodowego od przedsiębiorstwa, twierdząc, że w tych warunkach istnieje opty-
malny poziom finansowania przedsiębiorstwa kapitałem obcym, czyli optymalna struktura 
kapitału. Kluczem do analizy było uwzględnienie zróżnicowania opodatkowania (asymetria 
podatkowa) dochodów akcjonariuszy i wierzycieli na szczeblu przedsiębiorstwa. Koszty 
odsetek od kapitału obcego pomniejszają podstawę wymiaru podatku dochodowego, a dy-
widendy i zyski zatrzymane – nie (Schall, Haley, 1991). Wobec tego przy wykorzystywaniu 
kapitałów obcych pojawia się odsetkowa tarcza podatkowa. Gdy odsetki są odejmowane od 
podstawy wymiaru podatku dochodowego firmy, wartość jednostki gospodarczej korzysta-
jącej z finansowania długiem przewyższy wartość firmy, która nie wykorzystuje kapitału 
obcego o skapitalizowaną wartość tarczy podatkowej.

Wprowadzając system podatkowy, umożliwiający pomniejszanie podstawy wymiaru 
podatku o koszty finansowe w postaci odsetek od długu, Modigliani i Miller udowodnili, 
że tańszy kapitał obcy (wskutek działania odsetkowej tarczy podatkowej) wpływa na wzrost 
wartości firmy ogółem. Jednocześnie po raz pierwszy uwypuklili wagę podatków w polityce 
finansowej przedsiębiorstwa, której celem jest wzrost wartości firmy. 

Teoria Modiglianiego i Millera z 1963 roku miała ogromne znaczenie dla uwypuklenia 
roli podatków w finansach przedsiębiorstw. Autorzy udowodnili, że można kształtować 
strukturę kapitału i wartość firmy poprzez politykę podatkową. Warto podkreślić, że ten 
aspekt podatków jest także dziś słabo dostrzegany przez zarządzających podatkami w przed-
siębiorstwach. Obecnie nader często podatki traktowane są jako ciężar fiskalny, a nie jako 
przepływ, którym można sterować, wpływając efektywnie na wartość przedsiębiorstwa. 

Występowanie pozaodsetkowych tarcz podatkowych było powodem modyfikacji badań 
prowadzonych przez Millera – zostały one uzupełnione koncepcjami opracowanymi przez 
Harry’ego DeAngelo i Ronalda W. Masulisa. Autorzy ci, podkreślając rolę inwestycyjnej 
tarczy podatkowej w determinowaniu optymalnej struktury podatkowej, wykazali, że firma 
mająca dużą wartość nieodsetkowych tarcz podatkowych może mieć taką samą wartość, jak 
firma korzystająca z wysokiego zadłużenia i tym samym wysokiej tarczy odsetkowej. Wyższa 
wartość amortyzacyjnej tarczy podatkowej powoduje niższą tarczę odsetkową. Odnosi się 
do tego stwierdzenie wynikające z badań Masulisa, że występowanie różnorodnych tarcz 
podatkowych może tworzyć optymalną strukturę kapitału dla każdego przedsiębiorstwa 
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i gospodarki jako całości3. Optymalna struktura kapitału zostanie osiągnięta przy poziomie 
zadłużenia, przy którym wartość ogółem tarcz (podatkowych, odsetkowej i amortyzacyjnej) 
jest kwotą maksymalną do odliczenia w danych warunkach opodatkowania.

Podatek jako kategoria ekonomiczna i finansowa związany jest bezpośrednio z kategorią 
kapitału. Specyfika kapitału polega głównie na tym, że jest on zasobem, ale nie stanowi 
majątku, tylko ucieleśniany jest w nim, a jego wartość generuje dochód, od jego akumulacji, 
jak twierdził A. Smith, zależy bogactwo narodów i rozwój gospodarczy (Landreth, Colander, 
2005, s. 95). Kapitał wiąże się więc z bogactwem jego właścicieli i całego narodu. Jest 
związany z pracą majątku, a jego wartość ulega ciągłym zmianom. Podatek natomiast jest 
kategorią działającą destrukcyjnie na wartość kapitału. Określony przez prawo podatkowe, 
bezpośrednio wpływa na przyjęcie bądź odrzucenie projektu inwestycyjnego, rozwój firmy 
i jej byt. Wynika stąd waga rozwiązań prawnych w stymulowaniu wielkości inwestycji 
i w przedsiębiorstwie.

Warto więc ponownie przytoczyć poglądy A. Smitha zawarte w pracy Badania nad 
naturą i przyczynami bogactwa narodów, gdzie autor wskazuje na zależność między boga-
ctwem jednostki i narodu a polityką podatkową państwa (Smith, 2007, s. 583–704)4. A. Smith 
zwraca uwagę na wielorakie rozbieżności między interesami jednostki i państwa oraz na 
poszukiwanie kompromisu na drodze polityki podatkowej.

Uwagi końcowe

Podjęcie problematyki kapitału wymagało na wstępie opisu i usystematyzowania podstawo-
wych terminów – definicji i cech istotnych podatku. Poszukiwanie istoty podatku w duchu 
ekonomii i finansów pozwala stwierdzić, że jest to ciężar i płatność pieniężna, bezpośrednio 
wpływa na wielkość środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, środków alokowa-
nych w aktywach i na potencjał finansowy oraz jest strumieniem pieniężnym. Spełnia więc 
cechy właściwe kategoriom finansowym. Jego przymusowy i sankcyjny charakter powoduje, 
że siła przepływów podatkowych stanowi o bycie i rozwoju firmy.

Teoria ekonomiczna podatku w istocie finansów przedsiębiorstw niewątpliwie wyjaśnia 
zasadniczą prawdę, że podatki kształtują wielkość kapitału przedsiębiorstwa. 

3 W weryfikacji empirycznej teorii DeAngelo i Masulisa w polskich przedsiębiorstwach nie stwierdzono 
jej prawdziwości. Przedsiębiorstwa polskie mające wysoką tarczę amortyzacyjną, będącą substytutem tarczy 
odsetkowej, nie korzystają w mniejszym stopniu z długu. Przedsiębiorstwa, które mają dług w swej strukturze 
kapitału, w dużo większym stopniu korzystają z efektu amortyzacyjnej tarczy podatkowej (Iwin-Garzyńska, 2004, 
s. 25–34).
4 Badania wpływu polityki podatkowej na tempo rozwoju gospodarczego są przedmiotem licznych opracowań, 
por. Marsden, 1983; Rabushka, 1987. 
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Streszczenie: Cel – Zdefiniowanie uchylania się od opodatkowania w świetle istniejących regulacji systemo-
wych, identyfikacja przyczyn tego zjawiska oraz określenie skali jego występowania w Polsce.
Metodologia badania – Badania oparto na kwerendzie literatury z zakresu opodatkowania podatkiem VAT, 
analizie istniejących uregulowań prawnych dotyczących podatku VAT. Skalę zjawiska uchylania się od opo-
datkowania określono na podstawie istniejących szacunków luki podatku VAT (Institute for Ad-vanced Studies, 
PricewaterhouseCoopers). 
Wynik – Luka w podatku VAT w Polsce jest relatywnie duża w porównaniu z państwami UE. Jej wielkość wpły-
wa na stan finansów publicznych. W latach 2007–2013 wartość luki była niższa od deficytu sektora finansów 
publicznych, a w kolejnych latach przewyższyła go. Zmniejszenie różnicy pomiędzy teoretycznymi i rzeczy-
wistymi dochodami z VAT może mieć zatem znaczący wpływ na obniżenie deficytu, a nawet wygenerować 
nadwyżkę.
Oryginalność/Wartość – Luka w VAT jest podstawowym miernikiem efektywności egzekwowania należności 
z VAT i przestrzegania wypełniania przez podatników ich obowiązków fiskalnych.

Słowa kluczowe: podatek VAT, uchylanie się od opodatkowania, luka podatkowa, budżet państwa

Wprowadzenie

Obciążenia fiskalne wpływają na kształtowanie sytuacji finansowej podmiotów gospodar-
czych (Kaczmarzyk, Pyka, 2013, s. 23–24). Ich istnienie skutkuje pomniejszeniem zarówno 
zasobów pieniężnych, jak i majątku podatnika (Pauch, 2015, s. 635). Mając to na uwadze, 
przedsiębiorcy często podejmują próby złagodzenia skutków opodatkowania, wpływających 
negatywnie na wynik ich działalności. Coraz częściej obserwowanym wśród podatników 
zachowaniem jest realizacja działań, które prowadzą do obniżenia wysokości zobowiązań 
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należnych państwu bądź do ominięcia obowiązku podatkowego. W tym celu podmioty 
wykorzystują zarówno legalne, jak i nielegalne sposoby ucieczki przed podatkiem. Takie 
zjawisko nasila się wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań podatkowych mających 
przyczynić się do wzrostu świadczeń pieniężnych na rzecz państwa (Walczak, 2008, s. 191). 
Jednym z takich zjawisk jest uchylanie się od opodatkowania. Jest to działanie sprzeczne 
z prawem, które prowadzi do minimalizacji obciążenia podatkowego lub jego eliminacji, 
dzięki działaniom sprzecznym z prawem. W literaturze podkreśla się (Klonowska, 2008, 
s. 221), że działania te są szkodliwe w co najmniej trzech wymiarach: budżetu państwa 
(skutkują zmniejszeniem wpływów podatkowych), gospodarki kraju (prowadzą do nieuczci-
wej konkurencji) oraz życia społecznego (wpływają demoralizująco na innych podatników). 

Celem artykułu jest zdefiniowanie uchylania się od opodatkowania w świetle istniejących 
regulacji systemowych, identyfikacja przyczyn tego zjawiska oraz określenie skali jego 
występowania w Polsce.

1. Uchylanie się od opodatkowania jako reakcja na obowiązek podatkowy

W zależności od rodzaju świadczenia, podatnicy wykazują różnorodne reakcje na opodat-
kowanie: nielegalne uchylanie się od opodatkowania (oszustwo podatkowe), dostosowanie 
się do podatku (podatnik uiszcza podatek i nie zmienia swojej działalności), wycofanie się 
z działalności będącej przedmiotem opodatkowania, legalne uniknięcie podatku, podjęcie 
działań mających na celu przerzucenie podatku (Pietrasz, 2007, s. 43). Z punktu widzenia 
problematyki poruszanej w niniejszym opracowaniu, wśród wymienionych sposobów reakcji 
na obowiązek podatkowy, istotne znaczenie ma uchylanie się od opodatkowania. Zjawisko 
to różni się od pozostałych przede wszystkim tym, że jest nielegalne, a nieuregulowanie zo-
bowiązania podatkowego, w momencie podjęcia takiej decyzji, pozostaje faktem niejawnym 
(Bernal, 2008, s. 23). W literaturze ekonomicznej i prawniczej sformułowano wiele definicji 
omawianego zagadnienia. Według A. Gomułowicza przez uchylanie się od opodatkowania 
należy rozumieć podejmowanie czynności zakazanych przez prawo podatkowe, prowadzą-
cych do minimalizacji obciążeń podatkowych lub całkowitej ich eliminacji (Gomułowicz, 
2008, s. 289). Autor podkreśla, że działania te są nielegalne i sprzeczne z literą prawa. 
M. Żabska definiuje uchylanie się od płacenia podatków jako nielegalne działanie na szkodę 
Skarbu Państwa, a zatem rodzaj przestępstwa, za które jest przewidziana odpowiedzialność 
karna. Według autorki zjawisko to jest wręcz defraudacją podatkową, zabiegiem sprzecznym 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (Żabska, 2013, s. 260). A. Bernal zauważa, 
że do uchylania się od opodatkowania dochodzi wówczas, gdy podatnik w żaden inny sposób 
nie zrzuci z siebie ciężaru podatkowego (Bernal, 2008, s. 23). Stosując ten rodzaj ucieczki 
przed zobowiązaniem łamie prawo podatkowe, a zatem dokonuje oszustwa podatkowego 
(Dolata, 2013, s. 50). Według Komisji Europejskiej uchylanie się od podatku to zachowanie 
polegające na stosowaniu niezgodnych z prawem mechanizmów, które prowadzą do ukrycia 
lub pominięcia obowiązku podatkowego. W konsekwencji podatnik płaci mniejszą daninę 
niż tę, jaką prawnie powinien zapłacić, ukrywając przed władzami podatkowymi osiągnięte 
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dochody lub inne informacje (Walka z oszustwami…, s. 1). Z kolei oszustwo podatkowe 
Komisja Europejska definiuje jako formę umyślnego uchylania się od opodatkowania, 
które podlega karze przewidzianej przepisami prawa karnego, zatem obejmuje działania 
polegające na umyślnym składaniu fałszywych deklaracji podatkowych lub sporządzaniu 
fałszywych dokumentów (Walka z oszustwami…, s. 1). 

Istnieje wiele form uchylania się od opodatkowania. J. Szlęzak-Matusewicz wymienia 
kilka sposobów, które w tym celu wykorzystują podatnicy: zatajenie źródeł przychodów, 
nierejestrowanie działalności gospodarczej (działalność w szarej strefie), fałszowanie ksiąg 
podatkowych, naruszanie zakazów i nakazów prawnych, zaliczanie w ciężar kosztów wy-
datków, które nie zostały poniesione, wystawianie fikcyjnych faktur (Szlęzak-Matusewicz, 
2013, s. 16). Obok wymienionych wyżej metod ucieczki przed podatkiem, A. Gomułowicz 
zalicza do takich również: niezgłoszenie obowiązku podatkowego, odliczenie ulg z tytułów 
nieprzysługujących podatnikowi, odliczenie amortyzacji od nieistniejących środków trwa-
łych, fikcyjny eksport (Gomułowicz, 2008, s. 289). Według R. Sowińskiego uchylaniem 
się od opodatkowania będą zarówno zaniechania podatnika, jak i jego działania – w tym 

„agresywne” sposoby uchylania się od podatku, np. wyłudzenie zwrotu podatku od towarów 
i usług (Sowiński, 2009, s. 15). K. Wojtowicz-Janicka, określając sposoby uchylania się od 
opodatkowania, powołuje się na przepisy prawa karnego skarbowego, które kwalifikują czyny 
zabronione jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, a za ich popełnienie przewidziane 
są określone sankcje. Przedsiębiorca podlega tym karom, jeżeli m.in.: uchyla się od opodat-
kowania przez nieujawnienie podmiotu lub przedmiotu opodatkowania, bądź niezłożenie 
deklaracji podatkowej, prowadzi księgi w sposób nierzetelny, nie wystawia faktur i rachun-
ków, wystawia je nierzetelnie lub posługuje się takimi dokumentami, dokonuje sprzedaży 
z pominięciem kasy fiskalnej, dopuszcza się wyłudzenia zwrotu VAT (Wojtowicz-Janicka, 
2012, s. 20). Według J. Dużego należy dostrzec różnice między zjawiskiem uchylania się od 
opodatkowania a przestępczym nadużyciem mechanizmów podatkowych. Autor wyjaśnia, 
że uchylanie się od podatku, nawet jeśli zostało dokonane w drodze oszustwa podatkowego, 
wiąże się z redukowaniem ciężaru podatkowego przez podatnika prowadzącego realną 
działalność gospodarczą. Głównym motywem znacznej części podatników naruszających 
przepisy prawa podatkowego np. poprzez dokonanie oszukańczego procederu fałszowania 
faktur, czy też oszustwa w związku ze składaniem nieprawdziwych deklaracji podatkowych, 
nie jest zaś obniżenie czy eliminacja obciążeń fiskalnych. Wykorzystują oni mechanizmy 
podatkowe, aby osiągnąć bezpodstawne korzyści kosztem mienia Skarbu Państwa. Zdaniem 
J. Dużego tego typu zabiegi wykraczają poza zjawisko uchylania się od opodatkowania. Ich 
sprawcy bowiem nie ukrywają przed organem podatkowym prawdziwego zakresu stanów 
faktycznych objętych opodatkowaniem, ale kreują fikcyjną rzeczywistość gospodarczą 
w celu osiągnięcia zysków. Taki proceder przynosi dużo większe straty budżetowe, niż 
w przypadku uchylania się od podatków (Duży, 2013, s. 28–30).

Rozważając problematykę uchylania się od podatku, należy podkreślić, że pojęcie to jest 
często błędnie utożsamiane z optymalizacją podatkową oraz unikaniem opodatkowania. 
Optymalizacja podatkowa to „przemyślana polityka podatkowa przedsiębiorstwa, której 
celem jest efektywne zmniejszenie obciążeń fiskalnych firmy. W praktyce polega na ona 
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przyjęciu takich prawnie dozwolonych rozwiązań, które umożliwią zminimalizowanie 
wysokości płaconych przez przedsiębiorstwo podatków lub odpowiednie rozłożenie ich 
w czasie” (Spoz, 2012, s. 237). Do legalnych działań mieszczących się w zakresie optymali-
zacji podatkowej M. Żabska zalicza m.in.: planowanie podatkowe, oszczędzanie podatkowe 
i unikanie opodatkowania (Żabska, 2013, s. 261). W literaturze unikanie opodatkowania jest 
postrzegane jako działanie polegające na wykorzystywaniu luk w prawie oraz wątpliwości 
interpretacyjnych, a także na dokonywaniu transakcji, które w sztuczny sposób prowa-
dzą do obniżenia zobowiązania podatkowego należnego państwu czy też zwolnienia od 
opodatkowania. Czynności takie zawsze są przeprowadzane w granicach obowiązującego 
prawa (Wyrzykowski, 2015, s. 42). Mogą one przybierać następujące formy: wykorzystanie 
możliwości tkwiących w systemie podatkowym, wykorzystanie luk w prawie podatkowym, 
przeniesienie działalności powodującej powstanie obowiązku podatkowego do innego 
państwa, charakteryzującego się niższym opodatkowaniem, zaprzestanie działalności 
pod le gającej opodatkowaniu lub rezygnacja z wartości materialnych objętych określonym 
podatkiem (Dolata, 2013, s. 49). Według ustawodawcy unikanie opodatkowania to sytuacja, 
w której podatnik, podejmując w sztuczny sposób określone działanie, kieruje się przede 
wszystkim zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej, niezgodnej w danych okoliczno-
ściach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej (Ustawa, 1997, art. 119a, § 1). 
Tak rozumiane unikanie opodatkowania jest zjawiskiem sprzecznym z przepisami prawa 
i nie jest pożądane z uwagi na interes budżetowy państwa.

Warto zauważyć, że uchylanie się od podatku oraz unikanie opodatkowania to zjawi-
ska współistniejące w polskim systemie podatkowym, a wyznaczenie wyraźnej granicy 
pomiędzy tymi działaniami nie jest łatwym zadaniem. Łączy je bowiem dążenie do 
maksymalizacji korzyści osoby zobowiązanej do zapłacenia podatku. Oba rodzaje działań 
prowadzą do uszczuplenia dochodów budżetu państwa (Pasternak-Malicka, 2013b, s. 57), są 
ponadto negatywnie postrzegane przez ustawodawcę i objęte restrykcjami prawnymi. Przy 
rozróżnianiu tych zjawisk należy dlatego wziąć pod uwagę następujące czynniki: motywy 
działania podatnika, fikcyjny charakter działania podatnika, rozmiary korzyści uzyskanych 
w związku z uchylaniem się od podatku, ocenę kompetentnych władz (Filip, 2009, s. 369, 
za: Głuchowski, 2005, s. 150). Pod względem społecznym i gospodarczym uchylanie się od 
podatku jest działaniem niewątpliwie bardziej szkodliwym. Uchylanie się od opodatkowania 
jest identyfikowane również z innymi terminami o zbliżonym charakterze, takimi jak: prze-
stępstwo i wykroczenie skarbowe, szara strefa, czy pranie brudnych pieniędzy. Tymczasem 
istota tych pojęć jest różna (Bernal, 2008, s. 29).

Rozpatrując problematykę uchylania się od opodatkowania, warto zwrócić uwagę, że jed-
noznaczne zdefiniowanie problemu nie jest łatwym zadaniem. Głównym powodem trudności 
jest to, że zakres działań kwalifikowanych pod pojęciem uchylania się od opodatkowania jest 
bardzo rozległy. W reakcji na działania podejmowane przez państwo w celu ograniczania 
omawianego zjawiska, powstają nowe metody ucieczki przed podatkiem, a istniejące są 
wciąż „udoskonalane”.
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2. Przyczyny uchylania się od opodatkowania

Zjawisko uchylania się od podatku jest procesem złożonym. Ta złożoność wynika z tego, że 
przyjęcie przez podatnika określonej postawy wobec opodatkowania zależy od różnorodnych 
czynników, zarówno wewnętrznych – odnoszących się do podatnika (świadomość podat-
kowa, moralność podatkowa, brak akceptacji dla władz publicznych, skłonność podatnika 
do ryzyka, sytuacja ekonomiczna podatnika, czynniki demograficzne), jak i zewnętrznych – 
wynikających z otoczenia (niska jakość dóbr publicznych, wysokość obciążeń podatkowych, 
wysokość sankcji i kar, wysokie koszty poboru podatku, złożoność systemu podatkowego, 
skuteczność organów administracji skarbowej, skala zjawiska uchylania się od opodatko-
wania i korupcji w gospodarce, nastawienie urzędników do podatników) (Leoński, 2013, 
s. 158). W literaturze dotyczącej podatków najczęściej wskazuje się trzy grupy przyczyn 
występowania zjawiska nielegalnej ucieczki przed opodatkowaniem (Sowiński, 2009, s. 22): 
ekonomiczne, społeczne i demograficzne. Ekonomicznych przyczyn omawianego zjawiska 
upatruje się głównie w wymiarze obciążeń podatkowych, które łączy się z wpływami do 
budżetu państwa z tego tytułu (krzywa Laffera). Powodem uchylania się od opodatkowania 
może być również niska surowość kary za tego typu postępowanie (Niesiobędzka, 2013, 
s. 29). W celu podniesienia dyscypliny podatkowej zarówno ustawodawca, jak i organy 
stosujące prawo podatkowe, często są skłonni do zwiększania liczby kontroli i podwyż-
szania wysokości sankcji. Tymczasem zaostrzenie kar nie tylko może nie przynieść 
oczekiwanych efektów, ale również może nasilać wśród podatników niechęć do ponoszenia 
obowiązkowych świadczeń na rzecz państwa (Niesiobędzka, 2013, s. 29–30). Społeczne 
przyczyny uchylania się od opodatkowania wiążą się z poczuciem sprawiedliwości systemu 
podatkowego, rozpatrywanej w kilku wymiarach: wymiennej, horyzontalnej, wertykalnej, 
proceduralnej (Pasieczna, 2011, s. 461; Sowiński, 2009, s. 110, 114–115; Sowiński, 2012, s. 7; 
Niesiobędzka, 2013, s. 73–74). Jako społeczny czynnik determinujący poziom omawianego 
zjawiska wymienia się również mentalność podatkową, czyli postawę wobec obciążeń fis-
kalnych reprezentowaną przez określoną grupę społeczną (Pasternak-Malicka, 2013a, s. 8). 
Podatnik, należący do danego zgrupowania, postępuje w taki sposób, jaki w określonych 
okolicznościach jest akceptowany przez pozostałych członków zbiorowości. Zatem nie 
będzie on przestrzegał przepisów prawa podatkowego, jeżeli inne osoby ich nie przestrzegają 
(Gomułowicz, 2008, s. 275). Wzrostowi zjawiska uchylania się od opodatkowania sprzyjają 
również czynniki demograficzne, takie jak m.in.: wiek, rozwój moralny, płeć i wykształcenie 
podatnika, choć podkreśla się, iż badania w tym zakresie są dość trudne do przeprowadzenia 
(Pasieczna, 2011, s. 463). 

3. Skala uszczupleń dochodów budżetowych z tytułu podatku VAT

Skala uszczupleń dochodów podatkowych państwa jest prezentowana w postaci luki po-
datkowej, którą należy rozumieć jako różnicę między podatkiem faktycznie zapłaconym 
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i podatkiem, który powinien być uiszczony, gdyby wszyscy podatnicy w prawidłowy sposób 
zadeklarowali wykonane czynności i transakcje, zgodnie z literą prawa i intencją prawodawcy 
(Novysedlak, Palkovicova, 2012, s. 7; por. Straty…, 2013, s. 5). Na podstawie przytoczonej 
definicji luki podatkowej, można zatem określić, że luka związana z podatkiem VAT stanowi 
różnicę między oczekiwanymi dochodami z VAT, gdyby wszystkie zobowiązania z tytułu 
tego podatku były uregulowane, a rzeczywistymi wpływami z VAT, pobranymi przez 
dane państwo członkowskie1. Należy podkreślić, że luka w VAT jest zjawiskiem złożonym, 
a oszustwa podatkowe, w tym uchylanie się od VAT, są istotną, jednak nie jedyną jej częścią 
składową. Występowanie i rozmiary tej luki determinuje bowiem wiele czynników, których 
dokładne określenie jest trudne – obejmują one m.in.: 1) działalność gospodarczą podatni-
ków, wykonywaną w ukryciu przed aparatem skarbowym, taką jak: szara strefa (działalność 
pozostającą w zgodzie z przepisami prawa, od której jednak nie jest odprowadzana należna 
kwota podatku), oszustwa podatkowe (działalność skierowaną głównie na uzyskanie korzyści 
majątkowych poprzez nieodprowadzenie należnej kwoty podatku); 2) działalność mającą na 
celu wyłącznie obniżenie wysokości zobowiązania za pomocą legalnych środków prawnych, 
lecz w sposób niezgodny z intencją prawodawcy przez optymalizację podatkową; 3) brak 
wydajności aparatu skarbowego w kontroli i poborze należnych podatków, które zostały mu 
ujawnione; 4) uchybienia w samowymiarze podatku niewychwycone przez aparat skarbowy; 
5) podatek nieodprowadzony z powodu upadłości podatników VAT (Straty…, 2013, s. 5–6).

Warto zaznaczyć, że luka w VAT w Polsce jest relatywnie duża w porównaniu do państw 
Unii Europejskiej (rys. 1). Na tle regionu niższą niż w Polsce luką w VAT cechują się Niemcy, 
Czechy i Węgry, wyższą natomiast – Słowacja, Litwa i Rumunia.

W 2014 roku najniższą lukę w VAT odnotowano w Szwecji (1%), Luksemburgu (4%) 
i Finlandii (7%). Najwyższą lukę natomiast zaobserwowano w Rumunii (38%), Litwie 
(37%) i na Malcie (35%). Na wykresie nie uwzględniono Cypru, z powodu braku danych 
po aktualizacji rachunków narodowych Eurostatu. Chociaż polska luka nie jest największa 
w Unii Europejskiej, bo wynosi 24%, to jednak jest ponad dwukrotnie wyższa od unijnej 
mediany i o 8 p.p. od średniej arytmetycznej2. Analizując wyniki raportu, przygotowanego 
przez Instytut Badań Zaawansowanych na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Podatków 
i Unii Celnej, należy wskazać, że zwiększenie dochodów z tytułu podatku od towarów 
i usług w Polsce w latach 2013–2014 przyczyniło się do zmniejszenia różnic w VAT w ujęciu 
względnym i bezwzględnym (rys. 2).

1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-800_en.htm (21.01.2017).
2 Średnia arytmetyczna wartości luki podatkowej w VAT w 2014 r. wszystkich państw należących do UE, 

z wyjątkiem Cypru, z powodu braku danych po aktualizacji rachunków narodowych Eurostatu.
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Rysunek 1. Luka w VAT jako procent teoretycznych dochodów z tytułu VAT państw należących 
do Unii Europejskiej w 2014 roku – według Instytutu Badań Zaawansowanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Study and Reports… (2016, s. 16).

Rysunek 2. Teoretyczne i rzeczywiste dochody z VAT oraz luka w VAT w Polsce w latach 2010–
2014 według szacunków Instytutu Badań Zaawansowanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Study and Reports… (2016, s. 43).

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Luka VAT jako procent teoretycznych dochodów z tytułu VAT państw należących do Unii Eu-
ropejskiej w 2014 roku - według Instytutu Badań Zaawansowanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 
2016 Final Report, Institute for Advanced Studies, Warsaw, 23 August 2016, s. 16. 
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Rysunek 2. Teoretyczne i rzeczywiste dochody z VAT oraz luka w VAT w Polsce w latach 2010-2014 we-
dług szacunków Instytutu Badań Zaawansowanych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 
2016 Final Report, Institute for Advanced Studies, Warsaw, 23 August 2016, s. 43). 
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Od 2012 roku luka w VAT zmniejszyła się o około 2 mld zł i 2 p.p. planowanych docho-
dów z tego podatku. Sytuacja ta zbiegła się z podjęciem skutecznych działań polskiego rządu 
w kierunku poprawy zarówno przestrzegania przez podatników przepisów obowiązującego 
prawa, jak i skuteczności ich egzekwowania (Study and Reports…, 2016, s. 16). 

Z uwagi na różnice w metodach szacowania luki podatkowej, nieco inaczej prezentują 
się wyliczenia firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (rys. 3).

Rysunek 3. Luka podatkowa w VAT w Polsce w latach 2007–2016 według wyliczeń i prognoz 
PricewaterhouseCoopers
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wyłudzenia VAT… (2016, s. 5); Luka podatkowa w VAT… (2014, 
s. 5).

Według obliczeń PwC, w przeciwieństwie do szacunków Instytutu Badań Za awan-
sowanych, w 2013 roku zanotowano w Polsce wzrost luki w VAT o około 10,3 mld zł. Spadek 
luki natomiast zaobserwowano dopiero w 2014 roku. Wówczas zmniejszyła się ona o ponad 
6 mld zł. Działania, które przyniosły efekt to m.in.: zwiększenie publicznej świadomości 
zjawiska, nowe rozwiązania legislacyjne, lepsza analityka i planowanie kontroli, poprawa 
współpracy organów państwa (Wyłudzenia VAT…, 2015, s. 7). Warto zauważyć, że w 2015 
roku ponownie wzrosła wartość luki podatkowej o około 8 mld zł. Rozwiązania wdrożone 
w 2014 roku okazały się bowiem niewystarczające. Biorąc jednak pod uwagę legislacyj-
ne działania rządu (już wdrożone oraz te w trakcie realizacji), zakłada się zmniejszenie 
luki w VAT. Jedną z przyczyn optymistycznych prognoz jest determinacja Ministerstwa 
Finansów w uszczelnianiu systemu podatkowego, poparta dodatkowo konkretnymi działa-
niami (Wyłudzenia VAT…, 2016, s. 8–10).

Analizując problem luki w VAT warto porównać jej wysokość z deficytem sektora 
finansów publicznych, jaki Polska notowała w latach 2007–2015 (rys. 4).

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Luka podatkowa w VAT w Polsce w latach 2007-2016 według wyliczeń i prognoz Pricewa-
terhouseCoopers. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 
2016r., PricewaterhouseCoopers, 23 listopada 2016, s. 5., Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, 
PricewaterhouseCoopers, Warszawa, 14 stycznia2014, s. 5. 
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Rysunek 4. Wysokość deficytu sektora finansów publicznych według Ministerstwa Finansów 
i luki w VAT według PricewaterhouseCoopers w Polsce w latach 2007–2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2007 r. (2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Wyłudzenia VAT… (2016, s. 5); Luka podatkowa w VAT… (2014, s. 5).

Z rysunku 4 wynika, że w badanym czasie deficyt sektora finansów publicznych znacznie 
się wahał, co wynikało z niestabilnej koniunktury gospodarczej, szczególnie światowego 
kryzysu finansowego, a także zmian w polityce fiskalnej państwa (Baran, Sawulski, 2016, 
s. 18). Jedynie w 2007 roku odnotowano nadwyżkę na poziomie 0,1 mln zł, co stanowiło 
0,1% PKB. W tym czasie luka w VAT była najmniejsza. Najwyższy deficyt dotyczył 2010 
roku. Rok wcześniej Polska została objęta przez Radę Unii Europejskiej procedurą nad-
miernego deficytu. Od 2011 roku sytuacja związana z finansami publicznymi zaczęła się 
stabilizować, a w 2015 roku Rada Unii Europejskiej zniosła procedurę nadmiernego deficytu 
wobec Polski. Nie ulega wątpliwości, że wzrost luki związanej z podatkiem VAT znacząco 
wpłynął na stan finansów publicznych w Polsce. W latach 2007–2013 wartość luki była 
niższa od deficytu sektora finansów publicznych, a w kolejnych latach przewyższyła już 
jego wysokość. Zmniejszenie różnicy pomiędzy teoretycznymi i rzeczywistymi dochodami 
z VAT może znacząco wpływać na obniżenie deficytu, a nawet wygenerować nadwyżkę. 
Luka w VAT jest podstawowym miernikiem efektywności egzekwowania należności z VAT 
i przestrzegania wypełniania przez podatników ich obowiązków fiskalnych (Tratkiewicz, 
2016, s. 186). Jej niepokojąco rosnący trend sygnalizuje zatem konieczność rzetelnej oceny 
skuteczności aparatu skarbowego w tym obszarze.

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Wysokość deficytu sektora finansów publicznych według Ministerstwa Finansów i luki w VAT 
według PricewaterhouseCoopers w Polsce w latach 2007-2015.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2007 r. (2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza 
na 2016 r., PricewaterhouseCoopers, 23 listopada 2016, s. 5., Luka podatkowa w VAT – jak to zwal-
czać?, PricewaterhouseCoopers, Warszawa, 14 stycznia 2014, s. 5. 
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Uwagi końcowe

W literaturze brakuje zgodności co do sposobu, w jaki należy definiować uchylanie się od 
opodatkowania. Podobnie w prawie podatkowym nie została sformułowana legalna definicja 
tego pojęcia. Do pomiaru uszczupleń dochodów podatkowych służy analiza wartości luki 
podatkowej. Według obliczeń PwC w 2007 roku wartość luki w podatku VAT wynosiła 
7,2 mld zł, a w 2015 roku luka osiągnęła poziom 49 mld zł. Szacuje się, że w 2016 roku różnica 
pomiędzy potencjalnymi i faktycznymi dochodami z tego podatku stanowiła wartość 45 mld 
zł. Od 2014 roku wartość luki przewyższa deficyt sektora finansów publicznych. Sytuacja 
ta pokazuje, jak istotne znaczenie w zapewnieniu stabilnych wpływów z VAT odgrywa 
skuteczność metod zwalczania nadużyć w tym podatku.

Literatura

Baran, J., Sawulski, J. (2016). Z dala od równowagi – ewolucja finansów publicznych w Polsce w latach 2004–2014. 
IBS Policy Paper, 3.

Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: 
Difin.

Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, (wyd. 3). Warszawa: Wolters Kluwer.
Duży, J. (2013). Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mecha-

nizmów podatków VAT i akcyzowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Filip, P. (2009). Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej. Nierówno-

ści społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, 15, za: Głuchowski J. (2005). Polskie 
prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.

Gomułowicz, A. (2008). Postawy wobec opodatkowania. W: A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podat-
kowe (wyd. IV) (s. 259–268). Warszawa: LexisNexis.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-800_en.htm (21.01.2017).
Kaczmarzyk, J., Pyka, A. (2013). Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw. W: B. Ciupek, T. Fa-

mulska (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw (s. 23–24). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach.

Klonowska, A. (2008). Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, 778, 221.

Leoński, W. (2013). Zjawisko uchylania się od opodatkowania w grupach społeczno-zawodowych. Zeszyty Na-
ukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 157–167.

Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków. Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowa-
nia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Novysedlak, V., Palkovicova, J. (2012). The estimate of the value added tax revenue loss. Institute for Financial 
Policy (IFP), The Ministry of Finance of the Slovak republic, March 2012, s. 7. 

Pasieczna, E. (2011). Przyczyny zjawisk unikania i uchylania się od opodatkowania. Rachunkowość a controlling. 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181, 457–466.

Pasternak-Malicka, M. (2013a). Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowią-
zek podatkowy. Modern Management Review, 18, (20/1).

Pasternak-Malicka, M. (2013b). Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej. 
Humanities and Social Sciences, 18 (20/1), 55–67.



51Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług…

Pauch, D. (2015). Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 848. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 635.

Pietrasz, P. (2007). Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Sowiński, R. (2009). Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku. Po-

znań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Sowiński, R. (2012). Dlaczego podatnicy uchylają się od opodatkowania? Przegląd Ekonomiczny, 5.
Spoz, A. (2012). Wybrane metody optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 237–146.
Straty Skarbu Państwa w VAT. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_straty_skarbu_pan-

stwa_w_vat.pdf, s. 5 (27.05.2013).
Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (2016). Warszawa: Institute 

for Advanced Studies.
Szlęzak-Matusewicz, J. (2013). Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Tratkiewicz, T. (2016). Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 94.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm., Art. 119a, § 1.
Walczak, B. (2008). Reakcje podatników na obowiązek podatkowy. W: L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, 

System podatkowy Polski (s. 191–198). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki 
w Szczecinie.

Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Sprawy przedłożone przez Komisję na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r. Komisja Europejska. Pobrane z: http://ec.europa.eu/
europe2020/pdf/tax_pl.pdf, s.1 (28.10.2016).

Wojtowicz-Janicka, K. (2012). Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie. W: Ł. Mazur (red.), Opty-
malizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2014 r. i prognoza na 2015 r. (2015). PricewaterhouseCoopers.
Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 2016 r. (2016). PricewaterhouseCoopers.
Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa. 

Zarządzanie i Finanse, 3 (2), 35–50.
Żabska, M. (2013). Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, 765. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 61.

VALUe ADDeD TAx eVASion – iDenTyfying The cAUSeS of PhenoMenon in PoLAnD 
AnD DeTeRMinig The effecTS of iTS occURAnce

Abstract: Purpose – Defining tax evasion in the light of existing system regulations, identifying the causes of 
this phenomenon and determining the scale of its occurrence in Poland.
Design/Methodology/approach – The study was based on a literature survey on VAT, an analysis of existing 
VAT regulations. The scale of the tax evasion phenomenon is based on existing estimates of the VAT gap (Insti-
tute for Advanced Studies, PricewaterhouseCoopers).
Findings – The VAT gap in Poland is relatively large compared to EU countries. Its size influences the state of 
public finances. In the years 2007–2013 the gap was lower than the deficit of the public finance sector and in 
the following years it exceeded its value. Reducing the gap between theoretical and real VAT revenues can thus 
have a significant impact on deficit reduction and even a surplus.
Originality/value – The VAT gap is a fundamental measure of the efficiency of enforcement of VAT charges and 
the compliance of taxpayers with their fiscal obligations.
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Podatkowa grupa kapitałowa  
na gruncie podatku od towarów i usług  

– ryzyko szacowania podstawy opodatkowania

Joanna Szlęzak-Matusewicz*1

Streszczenie: Cel – Podatkowa grupa kapitałowa jest formą łącznego opodatkowania grupy kapitałowej. Jej 
zastosowanie niesie wiele korzyści podatkowych, w tym m.in. możliwość stosowania cen transakcyjnych 
w transakcjach wewnętrznych podatkowej grupy kapitałowej. Na gruncie ustawy o VAT podatnikami są spółki 
tworzące podatkową grupę kapitałową a nie cała grupa jako całość. To z kolei oznacza, że ceny w transakcjach 
wewnętrznych powinny być rynkowe. Ujawnia się tu więc wewnętrzna niespójność przepisów. Przepis ustawy 
o VAT wyklucza zastosowanie przepisów ustawy o CIT. To z kolei rodzi ryzyko podatkowe. Celem rozważań 
prowadzonych w niniejszym artykule jest wskazanie źródła ryzyka podatkowego wynikającego z niespójności 
przepisów podatkowych i próba odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób ryzyko to można zminimalizować. 
Metodologia badania – W toku analizy autorka odwołuje się do przepisów podatkowych, interpretacji indywi-
dulanych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. 
Wynik – Autorka wskazała że ryzyko to można zminimalizować poprzez zastosowanie uprzednich porozumień 
cenowych lub zmianę ustawy o VAT, wprowadzając instrument vat grouping. 
Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest przekrojowa analiza przepisów o podatkowej grupie kapitało-
wej – nie tylko w aspekcie podatku dochodowego, ale również z punktu widzenia opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług. 

Słowa kluczowe: podatkowa grupa kapitałowa, ryzyko podatkowe, uprzednie porozumienia cenowe, vat grou-
ping, grupa vatowska, szacowanie, podstawa opodatkowania

Wprowadzenie 

Na całym świecie wykształciły się dwie teorie opodatkowania grup kapitałowych – teoria 
rozdziału i teoria jedności gospodarczej. Wybór metody, uzależniony w wielu przypadkach 
od spełnienia określonych warunków, determinuje przyszłe obciążenia podatkowe. Istotą 
teorii rozdziału jest odrębne opodatkowanie wszystkich podmiotów wchodzących w skład 
grupy kapitałowej (Litwińczuk, 1995, s. 22). Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo 
wykazuje związki kapitałowe, czy personalne z innym przedsiębiorstwem, na gruncie prawa 

* dr Joanna Szlęzak-Matusewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, e-mail: joanna.
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podatkowego jest ono samodzielnym, pod względem prawnym i ekonomicznym, podmio-
tem prawa podatkowego. Za stosowaniem tej teorii przemawiają głównie względy prawne. 
Grupa kapitałowa, jako całość, nie ma osobowości prawnej, nie jest właścicielem majątku 
poszczególnych przedsiębiorstw i nie uzyskuje dochodu, zatem nie jest zasadne uznawanie 
jej za podmiot podatkowy. Konsekwencją oddzielnego opodatkowania jest przestrzeganie 
zasady arm’s length, co oznacza, że powiązane ze sobą podmioty muszą we wzajemnych 
stosunkach gospodarczych traktować się tak jakby były niezależnymi od siebie podmiotami – 
nie ma zatem możliwości stosowania we wzajemnych transakcjach cen odbiegających od cen 
rynkowych oraz brak możliwości interpersonalnego pokrywania strat jednej spółki grupy 
kapitałowej dochodem drugiej – tej samej grupy kapitałowej.

Teoria jedności gospodarczej z kolei jest podstawą traktowania grupy przedsiębiorstw 
jako jednego podmiotu podatkowego. Zgodnie z nią, grupa kapitałowa jako całość jest 
podmiotem podatkowym. Dzięki zastosowaniu tej teorii, wszystkie obroty między przed-
siębiorstwami tej samej grupy kapitałowej mają neutralny charakter, przez co obciążenie 
podatkowe jest niższe w porównaniu z zastosowaniem teorii rozdziału. Dla przedsiębiorstw 
powiązanych wydaje się, że wybór tej metody jest rozwiązaniem słusznym i pożądanym, 
biorąc pod uwagę kryterium minimalizacji obciążeń podatkowych i wspólny cel gospodarczy. 
Opodatkowanie na zasadzie jedności wymaga jednak spełnienia od przedsiębiorstw wielu 
warunków. Najczęściej ustawodawstwa krajów Unii Europejskiej, nadając status podatkowy 
grupie kapitałowej, wymagają spełnienia następujących warunków:

 – podmiot dominujący ma określony udział w kapitale zakładowym lub określoną 
liczbę głosów w organach stanowiących spółek zależnych, 

 – spółki zależne muszą być spółkami kapitałowymi, 
 – status podatnika może otrzymać tylko ta grupa kapitałowa, w której skład wchodzą 

przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie danego państwa.
Tak określone ogólne wymogi są modyfikowane przez państwa wprowadzające możli-

wość łącznego opodatkowania grupy kapitałowej. Wymogi te zazwyczaj dostosowane są do 
warunków wewnętrznych danego kraju. Na gruncie polskich przepisów odzwierciedleniem 
teorii jedności są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o podatkowej 
grupie kapitałowej (dalej: PGK)1. Grupa spółek spełniwszy określone w tej ustawie warunki, 
może stać się jednym podatnikiem. 

Korzystne dla grup kapitałowych regulacje istnieją jedynie na gruncie podatku docho-
dowego (dalej: ustawa o CIT). Podobnych regulacji brakuje na gruncie podatku od towarów 
i usług (dalej: ustawa o VAT). Brak systemowej spójności przepisów podatkowych rodzi 
ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem cen transakcyjnych i ryzyko szacowania 
podstawy opodatkowania przez organ podatkowy. 

1 Ustawodawcy podatkowi różnych krajów wprowadzają własne nazwy dla odróżnienia grup kapitałowych 
opodatkowanych łącznie od tych, które są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli oddzielnie. I tak np. 
w Niemczech, grupa kapitałowa otrzymująca status podatnika nosi nazwę Organschaft, w Danii – Sambeskatning, 
we Francji – Regime de l’integration fiscale.



55Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług…

Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest wskazanie źródła ryzyka 
podatkowego wynikającego z niespójności przepisów podatkowych i próba odpowiedzenia 
na pytanie w jaki sposób ryzyko to można zminimalizować. W toku analizy autorka odwo-
łuje się do przepisów podatkowych, interpretacji indywidulanych oraz orzecznictwa sądów 
administracyjnych. 

1. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku dochodowego

Podstawowym założeniem podatkowej grupy kapitałowej jest możliwość łącznego opo-
datkowania spółek grupy kapitałowej. Oznacza to, że podatek jest obliczany od dochodu 
stanowiącego nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących podatkową grupę 
kapitałową nad sumą ich strat (ustawa o CIT, art. 7a ust. 1). W praktyce więc strata jednej 
spółki jest pokrywana dochodem innej spółki tej samej PGK, w tym samym roku podat-
kowym, w którym została poniesiona (por. tab. 1). Nie ma zatem konieczności stosowania 
ograniczeń w odliczaniu straty jakie zobowiązane są stosować pozostałe przedsiębiorstwa 
opodatkowane na ogólnych zasadach (ustawa o CIT, art. 7 ust. 5). Z tego względu, podatkowa 
grupa kapitałowa jest postrzegana jako instrument optymalizujący wielkość płaconego 
podatku. Ten instrument warto polecić tym grupom, w skład których wchodzi chociaż jedna 
spółka ponosząca straty podatkowe.

Tabela 1

Rozliczenie podatku w podatkowej grupie kapitałowej

Spółki PGK Dochód/Strata
Podatek przed zawiązaniem 
PGK (przy zastosowaniu 
stawki 19%)

Podatek po zawiązaniu 
PGK (przy zastosowaniu 
stawki 19%)

A 50000 9500

B –24000 0

C 20000 3800

Suma podatków ABC 13300 –

PGK 46000 – 8740

Źródło: opracowanie własne. 

Niewątpliwą korzyścią funkcjonowania w podatkowej grupie kapitałowej jest swoboda 
przepływów pieniężnych i innych aktywów między spółkami. Jest to szczególnie ważne, gdy 
spółki grupy są na różnych etapach rozwoju – gdy część z nich jest spółkami generującymi 
nadwyżki finansowe, a część tego finansowania potrzebuje. Wszelkie darowizny bowiem 
dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej są neutralne podatkowo – u obda-
rowanego stanowią przychód, który jednocześnie jest kosztem u darczyńcy (ustawa o CIT, 
art. 16 ust. 1 pkt 14). 
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Neutralność podatkowa dotyczy również innych transakcji dokonywanych między 
spółkami podatkowej grupy kapitałowej. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, 
zawierając wzajemne transakcje, nie podlegają bowiem regulacjom z zakresu cen trans-
ferowych, dzięki czemu mogą dodatkowo wpływać na wynik finansowy (ustawa o CIT, 
art. 11 ust. 8). Spółki PGK mogą więc swobodnie kształtować politykę cenową wzajemnych 
transakcji bez obawy, że organ podatkowy ją zakwestionuje, szacując odpowiednio dochód 
do opodatkowania. 

Wśród korzyści funkcjonowania w podatkowej grupie kapitałowej wymienia się także 
realizację tzw. debt push down (Nowak, 2015, s. 5), czyli możliwość uznania kosztów finan-
sowania nabywanej spółki za koszty podatkowe potrącane z dochodami nabytego podmiotu. 

Zaletą funkcjonowania grupy kapitałowej jako całości na gruncie prawa podatkowego 
jest także uproszczenie rozliczeń podatkowych, ponieważ przed urzędem skarbowym całą 
grupę reprezentuje jedna spółka grupy, niekoniecznie spółka dominująca. Grupa kapitałowa 
ma swobodę w zakresie wyboru spółki reprezentującej. 

Do 2007 roku niewątpliwą korzyścią opodatkowania grupy kapitałowej w formie 
PGK był brak opodatkowania dywidend (u spółki otrzymującej dywidendę) wypłacanych 
przez spółki zależne spółce dominującej. Od 2007 roku przy odpowiednim udziale spółki 
dominującej w spółkach zależnych (min. 10%), ustawodawca wprowadził zwolnienie z opo-
datkowania dywidend, bez względu na to czy jest zawiązana podatkowa grupa kapitałowa, 
czy też nie (ustawa o CIT, art. 22 ust 4).

Regulacje podatkowe dotyczące możliwości tworzenia przez polskie spółki podatkowych 
grup kapitałowych zaczęły obowiązywać 1 stycznia 1996 roku. Sensu przyznania grupie 
kapitałowej statusu podatnika należy upatrywać w aspekcie (Wawrzyniak, 2002, s. 162):

 – makroekonomicznym – rząd uznał potrzebę stworzenia instrumentu wspomagające-
go procesy restrukturyzacyjne w polskiej gospodarce,

 – mikroekonomicznym – korzyści podatkowe dla przedsiębiorstw tworzących grupę.
W związku z tym, że na gruncie prawa podatkowego regulacje te były w owym czasie 

czymś zupełnie nowym i nie sposób było określić zainteresowania podmiotów tego typu 
strukturami, a w konsekwencji niemożliwe było również określenie skutków budżetowych 
wynikających z ich wprowadzenia, warunki utworzenia podatkowej grupy kapitałowej 
początkowo były bardzo restrykcyjne. Początkowo warunki te zostały sformułowane 
w taki sposób, że w praktyce znacznie ograniczały potencjalny krąg podmiotów mogących 
utworzyć taką grupę. W związku z brakiem zainteresowania podatników tworzeniem 
podatkowych grup kapitałowych (PGK), z roku na rok warunki te ulegały stopniowemu 
łagodzeniu (Kośmider, 2000, s. 7).

Warunki dotyczące podatkowych grup kapitałowych można podzielić na warunki 
utworzenia podatkowej grupy kapitałowej i warunki funkcjonowania spółek w formie 
skonsolidowanej. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy 
o CIT, podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością lub spółki akcyjne z siedzibami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli:
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a) przeciętny kapitał zakładowy określony w sposób, o którym mowa w art. 1a ust. 2b, 
przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 mln zł;

b) jedna ze spółek, zwana spółką dominującą, ma bezpośredni 95% udział w kapitale 
zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych 
spółkami zależnymi, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji 
nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, 
rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele 
reprywatyzacji;

c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek two-
rzących tę grupę;

d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa.

Jeżeli spółki spełniają te warunki zawierają umowę o utworzeniu PGK w formie aktu 
notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych, która podlega rejestracji przez na-
czelnika urzędu skarbowego (ustawa o CIT, art. 1a ust. 2 pkt 2). Po zawiązaniu podatkowej 
grupy kapitałowej spółki dodatkowo muszą spełniać następujące warunki (ustawa o CIT, 
art. 1a ust. 1 pkt 3, 4):

 – nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych 
ustaw,

 – nie mogą stosować cen odbiegających od cen rynkowych w stosunku do podmiotów, 
które nie wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej, 

 – za każdy rok podatkowy muszą osiągnąć wymaganą wielkość (3%) tzw. wskaźnika 
dochodowości (udział dochodu PGK w przychodach).

Niewątpliwie wymóg wykazywania określonej rentowności podatkowej przez podatko-
wą grupę kapitałową stanowi istotny czynnik zniechęcający grupy kapitałowe do działania 
w tej formie podatkowej. Oznacza to bowiem, że podatkowa grupa kapitałowa jako całość 
nie może ponieść straty (Szlęzak-Matusewicz, 2008a, s. 146), a jeśli ją poniesie – strata ta 
nie podlega rozliczeniu z dochodami poszczególnych spółek (ustawa o CIT, art. 7a ust. 2). 
Ustawodawca zastrzegł również, że z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa 
się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powsta-
niem grupy (ustawa o CIT, art. 7a ust. 3)2. 

Mimo powszechnie panującej opinii o restrykcyjnych warunkach zawiązania i funkcjo-
nowania podatkowej grupy kapitałowej, z roku na rok obserwuje się wzrost liczby podatko-
wych grup kapitałowych (por. rys. 1 i 2). Słusznym wydaje się więc pogląd, że podatnicy 
coraz częściej i aktywniej optymalizują swoje obciążenia podatkowe. Niestety konstrukcja 
ta nie jest pozbawiona ryzyka podatkowego.

2 W świetle wydawanych interpretacji indywidulanych straty powstałe w spółkach przed zawiązaniem podatko-
wej grupy kapitałowej mogą być rozliczone po wygaśnięciu umowy o PGK. Okres funkcjonowania w podatkowej 
grupie kapitałowej nie jest wliczany do 5-letniego terminu rozliczania strat, por. szerzej np.: Interpretacja indy-
widulana z 24 maja 2013 r., ILPB3/423-89/13-2/AO.
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Rysunek 1. Liczba podatkowych grup kapitałowych w latach 2006–2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów: Informacja dotycząca rozliczenia 
podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006–2015.

Rysunek 2. Kwota podatku dochodowego płaconego przez podatkowe grupy kapitałowe w latach 
2006–2015 (w tys. zł) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów: Informacja dotycząca rozliczenia 
podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006–2015.
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2. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług

Podatkowa grupa kapitałowa istnieje wyłącznie na gruncie podatku dochodowego – 
w podatku od towarów i usług nie ma podmiotowości podatkowej. Podatnikami są więc 
spółki tworzące grupę kapitałową. Pojawia się więc pytanie czy taki dualizm w traktowaniu 
grupy kapitałowej może być źródłem ryzyka podatkowego (Szlęzak-Matusewicz 2008b, 
s. 48). Pytanie to dotyczy w głównej mierze tego co jest przedmiotem zainteresowania 
podatku dochodowego i podatku od towarów i usług – a więc ceny. Z punktu widzenia 
podatku dochodowego, spółki podatkowej grupy kapitałowej mogą dowolnie kształtować 
ceny wzajemnych transakcji a organ podatkowy nie ma podstaw do badania tych cen. Czy 
taka dowolność występuje także w podatku od towarów i usług? Jej zakres reguluje art. 32 
ustawy o VAT, zgodnie z nim, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub 
usługodawcą istnieje powiązanie o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub 
wynikającym ze stosunku pracy, oraz w przypadku gdy:

a) wynagrodzenie jest niższe od wartości wolnorynkowej, a odbiorca dostawy nie ma 
pełnego prawa do odliczenia; 

b) wynagrodzenie jest niższe od wartości wolnorynkowej i dostawca ma częściowe 
prawo do odliczenia podatku, a sama czynność podlega zwolnieniu; 

c) wynagrodzenie jest wyższe od wartości wolnorynkowej, a dostawca nie ma pełnego 
prawa do odliczenia. 

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli 
okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów 
lub świadczenia usług; szacowanie podstawy opodatkowania przez organ podatkowy może 
więc wystąpić, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 – istnieje związek między kontrahentami,
 – cena ustalona przez kontrahentów odbiega od ceny rynkowej,
 – występują ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego po stronie 

nabywcy lub dostawcy, 
 – wykazanie, że przyczyną ustalenia ceny nierynkowej były powiązania między 

kontrahentami. 
Jeśli zatem jeden z opisanych warunków nie zostanie spełniony, organ podatkowy 

nie będzie miał podstaw do szacowania ceny. Ma to szczególne znaczenie w obrotach 
między podatnikami VAT czynnymi, w stosunku do których nie występują ograniczenia 
w odliczeniach podatku naliczonego. W tym bowiem przypadku art. 32 nie znajdzie za-
stosowania. W praktyce oznacza to, że spółki podatkowej grupy kapitałowej będą mogły 
swobodnie kształtować ceny bez ryzyka szacowania podstawy opodatkowania z punktu 
widzenia podatku od towarów i usług.

Znacznie trudniejsza jest sytuacja tych podatników, którzy w części lub w całości świad-
czą usługi zwolnione z VAT, ponieważ art. 32 ustawy o VAT może dotyczyć właśnie tych 
podatników. Kwestia zastosowania art. 32 była przedmiotem wielu interpretacji i orzeczeń 
sądów administracyjnych. 
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W początkowym okresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych organy po-
datkowe zgadzały się ze stanowiskiem podatkowych grup kapitałowych stosując wykładnię 
systemową do analizy przepisów. Argumentacja ta zakładała, że niedopuszczalne jest, aby 
zastosowanie konstrukcji dozwolonych i określonych w ramach jednego podatku (CIT) 
mogło prowadzić do negatywnych konsekwencji, a wręcz nakładania sankcji na podatnika 
na podstawie przepisów będących elementem konstrukcji podatku innego typu. Bazując na 
systemowej wykładni przepisów art. 32 ustawy o VAT oraz art. 11 ustawy o CIT, w kon-
tekście podatkowej grupy kapitałowej, do szacowania obrotu w podatku VAT dla transakcji 
pomiędzy spółkami tej samej PGK nie powinno dochodzić, ponieważ w rzeczywistości pro-
wadziłoby do odebrania podatnikowi możliwości stosowania w rozliczeniach wewnątrzgru-
powych cen odbiegających od cen rynkowych, co jednocześnie zostało im zagwarantowane 
w przepisie art. 11 ust. 8 ustawy CIT i stanowi podstawowy element konstrukcji PGK. Jeśli 
by bowiem przyjąć, że art. 32 ustawy o VAT powinien mieć zastosowanie w podatkowych 
grupach kapitałowych, doprowadziłaby to do sytuacji, w której zastosowanie konstrukcji 
przewidzianej w ramach regulacji jednego podatku (CIT) ma negatywne konsekwencje 
w innym podatku (VAT)3.

W podobnym tonie wypowiadały się również sądy administracyjne, w tym Naczelny 
Sąd Administracyjny (NSA, 2010; 2011). NSA wskazywał, że do szacowania podstawy 
opodatkowania może dochodzić, gdy spełnione są łącznie, określone w art. 80 ust. 1 
Dyrektywy 2006/112, przesłanki oraz przede wszystkim cel regulacji, jakim jest uchylanie 
się od opodatkowania lub unikanie opodatkowania. Powstaje więc zasadnicze pytanie – czy 
stosowanie cen odbiegających od cen rynkowych w PGK może zostać uznane za działanie 
mające na celu uchylanie się od opodatkowania lub unikanie opodatkowania. Zdaniem NSA 
odpowiedź na to pytanie jest przecząca. NSA zwrócił także uwagę na kolizję przepisów 
art. 32 ustawy o VAT i uprawnień, jakie dają przepisy o podatkowej grupie kapitałowej 
w podatku dochodowym. Stosując wykładnię systemową uznał, że art. 32 ustawy o VAT nie 
powinien mieć więc zastosowania w podatkowych grupach kapitałowych.

 Odwrócenie linii orzeczniczej nastąpiło już w 2012 roku. Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 18 września 2012 roku (NSA, 2012) uznał, że jeżeli spełnione są przesłanki 
art. 32 ustawy o VAT, organ podatkowy ma prawo oszacować podstawę opodatkowania 
w podatkowej grupie kapitałowej. W kolejnych wyrokach NSA stwierdzał, że unormowanie 
dotyczące PGK na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma żadnego 
przełożenia na podatek VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują 
tworzenia PGK, jak również tego, aby PGK utworzone na podstawie przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych były podatnikami VAT. Tym samym są nimi 
wyłącznie spółki należące do PGK (NSA, 2012; 2013; 2014; 2015). Możliwości zastosowania 
art. 32 ustawy o VAT do transakcji dokonywanych między członkami PGK nie wyłączają 
też przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 11 ust. 

3 Interpretacja indywidulana, lipiec 2006 – została wydana w stanie prawnym, gdy art. 32 ustawy o VAT miał 
inne niż dzisiejsze brzmienie.
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8 tej ustawy. Przepis ten wyłącza możliwość szacowania dochodu w przypadku świadczeń 
między spółkami tworzącymi PGK na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych 
i w żadnym razie nie rozciąga się na stosunki podatkowe w podatku VAT. 

Zmiana linii orzeczniczej rodzi ryzyko podatkowe związane z szacowaniem podstawy 
opodatkowania w tych podatkowych grupach kapitałowych, w których spółki mają ograni-
czone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Szczególnie narażone będą więc te grupy, 
w skład których wchodzą banki, instytucje ubezpieczeniowe lub finansowe, przedsiębiorstwa 
świadczące usługi medyczne. W praktyce oznacza to, że te podatkowe grupy kapitałowe 
nie mogą w pełni korzystać z udogodnień jakie gwarantują im przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

Zminimalizowaniu ryzyka szacowania podstawy opodatkowania służyć może zawarcie 
uprzedniego porozumienia cenowego. Systemowym rozwiązaniem problemu byłaby również 
zmiana ustawy o VAT i umożliwienie tworzenia grup vatowskich. 

3. Uprzednie porozumienia cenowe 

W świetle ustawy o VAT artykuł 32 nie ma zastosowania w przypadku transakcji zawieranych 
pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których organ podatkowy wydał 
decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej 
między podmiotami powiązanymi (ustawa o VAT, art. 32 ust. 5). 

Uprzednie porozumienia cenowe (advance pricing arrangement – APA) funkcjonują 
w Polsce od 2006 roku. Regulacje z tego zakresu zostały zawarte w Ordynacji Podatkowej 
(Ordynacja Podatkowa, art. 20a–20r). Podpisanie takiego porozumienia eliminuje ryzyko 
zakwestionowania przyjętego poziomu cen przez organy podatkowe, ponieważ warunki 
cenowe transakcji między podmiotami powiązanymi są z wyprzedzeniem zaakceptowane 
przez organ podatkowy. Istota porozumień cenowych polega więc na określeniu – przed 
dokonaniem transakcji kontrolowanych – odpowiedniego zestawu kryteriów (np. metody, 
obiektów porównań i odpowiednich poprawek do nich, kluczowych założeń co do przyszłych 
zdarzeń) dla dokonywania wyceny transferu dla tych transakcji w ustalonym okresie. Chodzi 
tu o umowę zawieraną, co do zasady, na przyszłość pomiędzy podatnikiem a administracją 
podatkową, w której ten pierwszy zobowiązuje się stosować przyjętą metodę do objętych 
porozumieniem transakcji, w zamian uzyskując gwarancję, że stosowane przez niego ceny 
transakcyjne nie będą kwestionowane przez organy podatkowe. Nie można wobec niego 
oszacować obrotów, przychodów, kosztów z transakcji zawartych z danym kontrahentem.

Niestety uprzednie porozumienia cenowe są relatywnie drogim instrumentem ograni-
czającym ryzyko podatkowe. W przypadku porozumień jednostronnych (ograniczających 
ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami krajowymi) opłata wynosi od 5 do 
50 tys. zł w przypadku podmiotów krajowych i od 20 do 100 tys. zł w przypadku podmiotów 
zagranicznych. Zawarcie porozumienia dwustronnego lub wielostronnego wymaga ponie-
sienia kosztu od 50 do 200 tys. zł. 
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Mimo licznych korzyści wynikających z zawarcia porozumienia, APA jest ciągle rzadko 
stosowanym narzędziem obrony warunków transakcyjnych w transakcjach wewnątrzgru-
powych. Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że w ostatnich 10 latach podpisano 
jedynie 44 porozumienia (por. tab. 2). 20 wniosków o zawarcie porozumienia jest w trakcie 
rozpatrywania. Co więcej, stroną żadnego z tych porozumień nie jest spółka podatkowej 
grupy kapitałowej. 

Tabela 2

Liczba porozumień cenowych w latach 2006–2017

APA Jednostronne Dwustronne Wielostronne

Zawarte 39 4 1

W toku 6 13 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/cit/ceny-transferowe1/
uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki-apa.

4. Grupa vatowska (vat grouping)

Grupa vatowska (vat grouping) to grupa przedsiębiorstw zarejestrowana dla celów VAT jako 
jeden podmiot. Funkcjonowanie tej instytucji przewiduje art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE. 
Zgodnie z nim państwo członkowskie może traktować jako jednego podatnika VAT nieza-
leżne pod względem prawnym podmioty, które mają siedzibę na terytorium tego samego 
państwa członkowskiego oraz są ze sobą ściśle powiązane pod względem finansowym, 
ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto, państwa członkowskie mogą przyjąć wszelkie 
niezbędne środki, które uznają za koniczne, w celu zapobieżenia unikania opodatkowania 
lub uchylania się od niego na podstawie stworzonej w ten sposób możliwość grupowej reje-
stracji (Martini, 2011, s. 111). Vat grouping jest opcją, z której państwa członkowskie mogą 
skorzystać, ale nie muszą. Polska jak dotąd nie wprowadziła tego rozwiązania ze względu 
na potencjalny spadek dochodów budżetowych (Interpelacja, 2006). 

Vat grouping funkcjonuje w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Dani, Estonii, 
Finlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Irlandii, Holandii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Łotwie (Massin, Vyncke, 2009, s. 454). 

Istota funkcjonowania grupy VAT polega na nieopodatkowaniu transakcji wewnątrz tej 
samej grupy podatkowej. Opodatkowane są jedynie te transakcje, których stroną są podmioty 
spoza grupy VAT. W praktyce pozwala to na (Lewandowski, Fałkowski, 2012, s. 75–76):

 – uniknięcie kosztu w postaci nieodliczonego VAT w sytuacji, gdy odbiorcą jest 
podmiot niemający prawa lub z ograniczonym prawem do odliczenia VAT (np. 
instytucja finansowa),

 – poprawę płynności w sytuacji, gdy część pomiotów wykazuje w deklaracji kwotę 
VAT do zapłaty, a inne mają nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. 
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Wprowadzenie instytucji vat grouping w Polsce rozwiązałoby problem kolizji przepisów 
o podatkowej grupie kapitałowej i przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
możliwości szacowania podstawy opodatkowania (ustawa o VAT, art. 32). Podatkowa grupa 
kapitałowa, która jednocześnie stałaby się podatnikiem VAT odniosłaby nie tylko opisane 
wcześniej korzyści, ale przede wszystkim wyeliminowałaby ryzyko podatkowe związane 
z szacowaniem podstawy opodatkowania. 

Uwagi końcowe

Podatkowa grupa kapitałowa jest narzędziem optymalizacji podatkowej w podatku do-
chodowym, którego zastosowanie obniża obciążenia podatkowe. Nie ulega wątpliwości, 
że korzyści podatkowe, wynikające z funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej są 
zauważalne przez podatników, którzy coraz śmielej wykorzystują ten instrument w swojej 
polityce podatkowej. Fakt ten potwierdza wzrost liczby podatkowych grup kapitałowych 
w ostatnich latach. W 2006 roku było ich 13, a w 2015 roku – 61. 

Regulacje dotyczące opodatkowania grup kapitałowych nie mają jednak charakteru 
kompleksowego. Wręcz przeciwnie, są one wewnętrznie niespójne a przepis jednej ustawy 
wyklucza zastosowanie regulacji dotyczącej innego podatku. To z kolei jest źródłem ryzyka 
podatkowego, którego zminimalizowaniu służyć może tylko jeden instrument – uprzednie 
porozumienia cenowe – jego zastosowanie jest jednak kosztowne i czasochłonne. 

Słuszne wydaje się więc rozwiązanie tego problemu przez ustawodawcę, który powinien 
tę wewnętrzną kolizję przepisów usunąć, wprowadzając możliwość łącznego opodatkowa-
nia grup kapitałowych na gruncie podatku od towarów i usług. Vat grouping funkcjonuje 
w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego instrumentu 
jest tym bardziej zasadne, że w swoich porządkach prawnych mają go takie kraje jak Węgry, 
Słowacja czy Czechy. 
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Klasyfikacja statystyczna towarów  
a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
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Streszczenie: Cel artykułu – Scharakteryzowanie wybranych elementów problematyki klasyfikacji statystycz-
nej towarów i usług i jej konsekwencji dla opodatkowania VAT produktów spożywczych.
Metodologia badania – Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz analiza przepisów prawa.
Wynik – Wskazano konsekwencje podatkowe uzależnienia wyboru stawki VAT na produkty spożywcze od kla-
syfikacji statystycznej. 
Oryginalność/Wartość – W artykule zaprezentowano wartości poznawcze w zakresie problemów polskich po-
datników związanych z rozliczaniem podatku VAT od produktów spożywczych.

Słowa kluczowe: klasyfikacja statystyczna, stawki VAT, podatek od towarów i usług

Wprowadzenie

1 maja 2017 roku minęło 13 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego dnia 
krajowy system podatku od towarów i usług stał się częścią zharmonizowanego systemu 
podatku od wartości dodanej. Do polskiego porządku prawnego zaimplementowano wiele 
regulacji ingerujących bezpośrednio w konstrukcję podatku od towarów i usług, tak by ich 
treść była jednolita w stosunku do obowiązujących w pozostałych państwach członkowskich.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym funkcjonowania unijnego systemu podatku 
od wartości dodanej jest Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT). Wprowadzenie 
tej dyrektywy miało na celu ustanowienie rynku wewnętrznego dzięki takiej harmonizacji 
ustawodawstw, dotyczących podatków obrotowych poprzez system podatku od wartości 
dodanej, która wyeliminuje, w miarę możliwości, czynniki mogące zakłócać warunki 
konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

* mgr Lidia Peretiatkowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów 
Publicznych, e-mail: lidia.peretiatkowicz@ue.poznan.pl

** mgr Michał Wojtas, doradca podatkowy, wspólnik w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Szczecin, e-mail: michal.wojtas@eol.com.pl



68 Lidia Peretiatkowicz, Michał Wojtas

Jednym z elementów konstrukcji podlegających harmonizacji jest stawka podatkowa. 
Stawce VAT poświęcono tytuł VIII Dyrektywy VAT, odnoszący się m.in. do minimalnego 
poziomu stawek podatkowych, a także do przedmiotowego zakresu stosowania stawki 
podstawowej, obniżonych oraz zwolnień od podatku.

Zgodnie z tymi uregulowaniami, państwa członkowskie stosują stawkę podstawową VAT, 
która jest określana przez każde państwo członkowskie jako procent podstawy opodatko-
wania i która jest jednakowa dla dostaw towarów i świadczenia usług. Ponadto państwa 
członkowskie mogą stosować jedną lub dwie obniżone stawki VAT (por. art. 96 dyrektywy 
VAT), jednak mają one zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, 
których kategorie są określone w załączniku III do Dyrektywy VAT.

W konsekwencji Polska, korzystając z kompetencji wynikających z przytoczonych 
regulacji, wprowadziła stawki obniżone na niektóre rodzaje towarów i usług, przy czym 
w wyszczególnieniu kategorii produktów spożywczych, dla których zastosowanie mają 
stawki obniżone, w większości przypadków w przepisach Ustawy z 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2016, poz.710, t.j. ze zm., dalej: u.p.t.u.) powołane 
zostały symbole statystyczne PKWiU. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów problematyki klasyfikacji 
statystycznej towarów i usług i jej konsekwencji dla opodatkowania VAT.

1. Rodzaje stawek VAT

W polskim systemie VAT, co do zasady, dla dostawy towarów i świadczenia usług, obowią-
zują następujące stawki procentowe: podstawowa stawka podatkowa 23%, stawki obniżone 
8% i 5%, oraz stawka 0%.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawarto w art. 5 u.p.t.u. W kon-
sekwencji opodatkowaniu podlegają w szczególności: odpłatna dostawa towarów i odpłatne 
świadczenie usług na terytorium kraju (i zrównane z nimi świadczenia nieodpłatne), eksport 
towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za 
wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dokonując analizy, która ze stawek będzie miała zastosowanie do danej czynności 
podlegającej opodatkowaniu VAT, w pierwszej kolejności wskazać należy, że stawka 23% 
ma zastosowanie do wszystkich czynności opodatkowanych, z wyjątkiem tych, dla których 
przewidziano zwolnienie lub stawkę obniżoną (Zubrzycki, 2011, s. 26). Ponadto, jeżeli dana 
czynność znajduje się w katalogu czynności opodatkowanych stawką 8% oraz stawką 5%, 
to zastosowanie stawki 8% jest wyłączone na rzecz stosowania stawki niższej. Podobnie 
w przypadku czynności znajdującej się jednocześnie w katalogu czynności opodatkowanych 
stawką obniżoną oraz w katalogu czynności zwolnionych. 

Należy jednocześnie podkreślić, że stosowanie stawki 23% stanowi zasadę ogólną, na-
tomiast zastosowanie stawki obniżonej lub zwolnienia ma charakter wyjątku. Przykładowo 
w wyroku NSA z 3 lutego 2011 roku, sygn. akt I FSK 201/10, wskazano, że „jeśli w stosunku 
do danego rodzaju towarów i usług nie zostało wyraźnie określone w przepisach szcze-
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gólnych, iż ma do niego zastosowanie niższa stawka podatkowa, to tego rodzaju towar lub 
usługa podlegają opodatkowaniu 22% [23% – dop. autorów] stawką VAT”. 

Stawka 0% dotyczy przede wszystkim transakcji związanych z obrotem międzynarodo-
wym. Stawką 8% opodatkowane są towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do u.p.t.u. 
oraz do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy 
obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym (por. art. 41 ust 2 i 12 u.p.t.u.). Stawką 5% opodatkowane 
są natomiast towary i usługi wymienione w załączniku nr 10 do u.p.t.u. (por. art. 41 ust. 
2a u.p.t.u.). Zawarte w nich określenia towaru czy usługi składają się z dokładnego opisu 
przedmiotu oraz odpowiadającego mu numeru klasyfikacji. 

2. Klasyfikacja statystyczna towarów i usług na potrzeby ustalenia stawki VAT

W większości przypadków czynności opodatkowane stawką obniżoną (8% lub 5%) są 
definiowane za pomocą symboli PKWiU wskazanych w załącznikach do ustawy. W takich 
przypadkach symbol PKWiU jest podstawą zaklasyfikowania towaru lub usługi do opodat-
kowania według właściwej stawki obniżonej. Wyjątek (sytuacja, w której towar lub usługa 
są zdefiniowane w sposób opisowy) stanowią przykładowo usługi budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU, ustalanie właściwego symbolu PKWiU 
jest obowiązkiem producenta/usługodawcy. Jest to konsekwencja tego, że to właśnie on ma 
komplet informacji, takich jak np. rodzaj użytego surowca, przeznaczenie towaru, charakter 
usługi, niezbędnych do przeprowadzenia analizy, której efektem będzie dokonanie właściwej 
klasyfikacji towaru lub usługi. 

W przypadku, gdy podatnik ma wątpliwości co do prawidłowego zaklasyfikowania danej 
czynności, może zwrócić się o pomoc do właściwej jednostki GUS w sprawie udzielania 
informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych (opinia GUS). Właściwą jednostką 
w tym zakresie jest Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

3. Budowa PKWiU

Podstawowym założeniem budowy PKWiU jest powiązanie jej z klasyfikacją rodzajów dzia-
łalności gospodarczych (PKD) tak, aby każdy produkt (wyrób, usługa) był klasyfikowany 
przede wszystkim w zależności od rodzaju działalności, w wyniku której powstaje. W kon-
sekwencji każdy produkt powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności 
gospodarczej określonego w Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

W Zasadach Metodycznych czytamy, że PKWiU oparto m.in. na Statystycznej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczych w UE – (NACE Rev. 2) oraz Klasyfikacji Produktów według 
Działalności (CPA Rev. 2.1). Dla pierwszych czterech poziomów PKWiU przyjęto (analo-
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gicznie jak w CPA) jako kryterium podziału produktów ich pochodzenie zdefiniowane przez 
PKD (NACE Rev. 2).

Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU na klasyfikacji PKD oraz 
oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD powoduje, że formalne powiązanie tych kla-
syfikacji następuje bezpośrednio przez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU (z pewnymi 
wyjątkami). W analogiczny sposób powiązano PKWiU z klasyfikacją CPA. Symbole kate-
gorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA 2008.

Skutkiem powyższego podziału, każdy produkt powinien być przyporządkowany 
wyłącznie do jednego rodzaju działalności, zaliczonej do określonej sekcji, działu, grupy 
i klasy. Podział produktów na tych poziomach odpowiada zatem podziałowi działalności 
przyjętemu w NACE Rev. 2 oraz PKD, co ma swoje odzwierciedlenie w czterocyfrowych 
symbolach (YY. YX) PKWiU zgodnych z symbolami przyjętymi w NACE Rev. 2 i PKD. 
Powyższe stwierdzenie znajduje również potwierdzenie w treści zasad budowy klasyfikacji 
PKD, gdzie wskazuje się, że jest to klasyfikacja pochodna w stosunku do klasyfikacji ma-
cierzystej NACE Rev. 2, czyli zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, 
pojęciową, zakresową i kodową na poziomie czterech cyfr.

4. Problemy związane z uzależnieniem wyboru stawki podatkowej od PKWiU 

Dokonywanie wyboru stawki podatkowej przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznej jest 
zadaniem obarczonym ryzykiem, wynikającym między innymi z takich okoliczności, jak:

 – podobieństwo towarów,
 – brak mocy wiążącej opinii GUS,
 – zmiana opinii GUS,
 – niespójność PKWiU z klasyfikacją pierwotną.

Podobieństwo towarów. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2001 roku, sygn. akt K 32/99 (OTK 2001/3/53), klasyfikacja 
pełni wyłącznie funkcję techniczną, dostarcza tylko niezbędnej nomenklatury dla organu 
opracowującego treść załączników, stanowi dla ustawodawcy niejako zbiór nazw czy też 
pełni rolę słownika. Zwrócono także uwagę, że w praktyce dochodzi niejednokrotnie do 
konieczności interpretacji klasyfikacji, gdy podatnik chce skorzystać z obniżonej stawki 
podatku. 

Należy jednak podkreślić, że w prawie polskim przyjęto inną metodologię przyporządko-
wania towarów i usług do stawek podatkowych niż rekomendowana przez Unię Europejską. 
Zgodnie z art. 98 ust. 3 dyrektywy VAT, przy stosowaniu stawek obniżonych do poszcze-
gólnych kategorii towarów, państwa członkowskie mogą stosować Nomenklaturę Scaloną, 
aby precyzyjnie określić zakres danej kategorii. Korzystanie z Nomenklatury Scalonej 
jest jednak prawem, a nie obowiązkiem państwa członkowskiego. W konsekwencji polski 
ustawodawca, określając katalog towarów i usług objętych stawką obniżoną, posłużył się 
klasyfikacją PKWiU. Ponadto, w wyroku z 24 lipca 2013 roku, sygn. akt I FSK 226/13, jak 
zauważył Naczelny Sąd Administracyjny: „opcja posługiwania się Nomenklaturą Scaloną 
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ma służyć precyzyjnemu określeniu zakresu danej kategorii zaś w sytuacji, gdy Polska 
posługuje się własną definicją środków spożywczych, dla dokonania stosowania obniżonych 
stawek, ale nie przekracza zakresu danej kategorii, nie można tylko z tego powodu uznać, 
że przepisy krajowe naruszają przepisy Dyrektywy w zakresie opcji stosowania obniżonych 
stawek VAT. Nie bez znaczenia dla tej oceny jest też to, że polska klasyfikacja towarów 
opiera się w większości na Nomenklaturze Scalonej oraz to, że Komisja i Rada nie zakwe-
stionowały przy stosowaniu stawek obniżonych w odniesieniu do towarów posługiwania się 
przez Polskę własną definicją, mimo że organy te mają pełny ogląd co do stosowania przez 
Polskę stawek obniżonych”. 

Powyższa okoliczność stanowi przyczynę sporów podatników z organami podatkowymi, 
ponieważ w wielu przypadkach wskazane w załączniku do u.p.t.u. grupowanie PKWiU 
zawiera dodatkowe obostrzenia. W załączniku do u.p.t.u. dany kod grupowania może 
być poprzedzony wyrażeniem „ex” co oznacza, że zakres wyrobów lub usług wskazany 
w danym grupowaniu, jest na potrzeby stosowania stawki obniżonej, węższy niż wynika to 
z nomenklatury. Przykładem wprowadzenia dodatkowych warunków zastosowania stawki 
obniżonej jest pozycja nr 32 załącznika nr 3 u.p.t.u. W pozycji tej wskazano grupowanie 
PKWiU ex 10.71.12.0 oznaczającym „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, natomiast 
w opisie towarów: „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości 
oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku ozna-
czania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do 
spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

 W związku z tym jednak, że polski ustawodawca uzależnił stosowanie obniżonej stawki 
VAT od odpowiedniego grupowania PKWiU, to pojawia się wątpliwość, czy na pewno jest 
on uprawniony do wprowadzenia dodatkowych warunków, które powodują zróżnicowanie 
w opodatkowaniu towarów objętych jednym kodem tej klasyfikacji, lub zawierającymi się 
w różnych grupowaniach, lecz ze zbliżonymi cechami. Przykładowo, zdaniem Brzezińskiego 
i Morawskiego (2017), jeżeli produkty należą do tych samych grup w ramach jednego kodu 
Nomenklatury Scalonej, to stosowanie różnych stawek w obrębie tych grup na podstawie 
PKWiU może prowadzić do naruszenia zasady neutralności podatkowej. 

Ponadto, przewidziane w prawie krajowym warunki zastosowania stawek obniżonych 
muszą być zgodne z zasadą neutralności, czyli nie mogą powodować odmiennego trakto-
wania pod względem podatkowym konkurencyjnych towarów czy usług. Do naruszenia 
zasady neutralności dochodzi wówczas, gdy państwo członkowskie opodatkowuje różnymi 
stawkami podatku VAT towary lub usługi podobne – konkurencyjne względem siebie.

W orzecznictwie TSUE wskazuje się, że dla oceny podobieństwa towarów należy 
przyjąć punkt widzenia „przeciętnego konsumenta”, który oczekuje zaspokojenia swoich 
konkretnych potrzeb. Należy zbadać czy towary mają analogiczne właściwości i zaspokajają 
te same potrzeby, według kryterium porównywalności w użytkowaniu, z także czy wystę-
pujące różnice mają znaczący wpływ na decyzję przeciętnego konsumenta. Jak przykładowo 
wskazał Rzecznik Generalny TSUE w opinii w sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02: 
„przy ocenianiu, czy różnice są w tym znaczeniu istotne, powinna zostać przeprowadzona 
analiza całościowa, która unika sztucznych podziałów i nawiązuje przede wszystkim do 
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punktu widzenia przeciętnego konsumenta – jak generalnie przy ocenie transakcji w ramach 
wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej”. Jeżeli natomiast cechy towarów nie 
wpływają w znaczący sposób na decyzję przeciętnego konsumenta, to selektywne stosowa-
nie stawki obniżonej VAT jest nieuzasadnione. 

Krajowe sądy administracyjne również doceniają doniosłość zasady neutralności. 
W wyroku z 1 czerwca 2015 roku, sygn. akt I FSK 744/14 NSA wskazał, że „walory smakowe 
produktów spożywczych, dietetyczne, ich typ, czy wreszcie osobiste preferencje i zwyczaje, 
jak również upodobania smakowe i uwarunkowania zdrowotne (np. alergia na dany produkt), 
specyficzne gusty klientów wpływają na wybór kupowanego produktu i należy je brać pod 
uwagę i uwzględniać przy badaniu zarzutu naruszenia konkurencji. Cechy właściwe dla 
danego towaru decydują o tym, czy towary są względem siebie substytucyjne z punktu 
widzenia klienta”. W orzecznictwie jako istotne aspekty w ocenie podobieństwa towarów 
podkreśla się również wygląd, sposób przyrządzania, sposób pakowania, sposób dystry-
bucji, formę sprzedaży i oferowanie w sprzedaży obok siebie (w tych samych miejscach 
sklepów). Nie ulega zatem wątpliwości, że każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie. 
Problematyka podobieństwa towarów i konsekwencji w zakresie stosowania obniżonej 
stawki VAT, była wielokrotnie rozpatrywana przez organy podatkowe i sądy (tab. 1). 

Tabela 1 

Świadczenia o podobnym charakterze w interpretacjach i orzecznictwie

Rodzaj towarów  
(stawka VAT)

Czy stanowią 
„towary 
podobne”

Rozstrzygnięcie

Schnaps i akvavit tak wyrok TSUE z 27 lutego 1980 r.,  
sygn. akt C-171/78

Koniak i whisky tak wyrok TSUE z 27 lutego 1980 r.,  
sygn. akt C-168/78

Lekkie wina i piwo tak wyrok TSUE z 12 lipca 1983 r.,  
sygn. akt C-170/68

Słone paluszki i chipsy nie wyrok WSA w Lublinie z 23 kwietnia 2015 r.,  
sygn. akt I SA/Lu 1090/14

Wafle o zawartości wody przekraczającej 
10% masy i wafle o zawartości wody 
nieprzekraczającej 10% masy

tak wyrok WSA w Warszawie z 29 kwietnia 2015  
sygn. akt II SA/Wa 2083/14

Bułka tarta typu i klasyczna bułka tarta tak wyrok WSA w Warszawie z 29 lipca 2015 r.,  
sygn. akt III SA/Wa 3864/14

Krem do tortów o smaku czekoladowym 
i kremy do tortów o innych smakach

tak wyrok WSA w Bydgoszczy z 21 października 
2015 r.,  
sygn. akt I SA/Bd 651/15

Sos musztardowy i musztarda nie wyrok WSA w Warszawie z 11 lutego 2016 r.,  
sygn. akt III SA/Wa 833/15
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Rodzaj towarów  
(stawka VAT)

Czy stanowią 
„towary 
podobne”

Rozstrzygnięcie

Orzechy laskowe, włoskie i inne rodzaje 
orzechów

nie wyrok NSA z 25 listopada 2016 r.,  
sygn. akt I FSK 843/14 

Kawa zbożowa i kakao nie wyrok NSA z 22 marca 2017 r.,  
sygn. akt I FSK 1153/15 

Ciastka o różnym terminie przydatności 
do spożycia 

Zadane TSUE pytanie prejudycjalne przez NSA  
w sprawie o sygn. akt I FSK 2078/14, w celu określenia  
czy mogą one zostać uznane za towary podobne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl; www.curia.europa.eu.

Niestety, co potwierdza orzecznictwo TSUE, wypracowanie jednego wzorca określają-
cego perspektywę przeciętnego konsumenta, który wymagany jest przy przeprowadzeniu 
analizy podobieństwa towarów, jest niemożliwe.

Brak mocy wiążącej opinii GUS. Uzyskanie opinii GUS w zakresie właściwej klasyfi-
kacji statystycznej towaru lub usługi ma jednak jedynie charakter pomocniczy dla podatnika, 
nie stanowi bowiem dokumentu administracyjnego, tworzącego określone prawa czy obo-
wiązki (w przeciwieństwie do interpretacji indywidualnej). Ponadto sądy administracyjne 
jednolicie wskazują, że taka opinia nie ma mocy wiążącej ani dla podatnika, ani dla organu 
podatkowego. Może jedynie stanowić dowód w rozumieniu art 180 o.p. i podlegać takiej 
samej ocenie, jak pozostałe dowody zgromadzone w postępowaniu podatkowym i może 
zostać podważona innymi dowodami (Strzelec, 2015). W konsekwencji podatnik nigdy nie 
może być pewien czy dokonał prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi. Dokonana przez 
niego klasyfikacja oraz wynikająca z niej zastosowana stawka podatku mogą być bowiem 
zakwestionowane przez organy podatkowe (Bartosiewicz, 2017). 

Zmiana Opinii GUS. Zgodnie ze stanowiskiem wynikającym z orzecznictwa, podatnik 
nie może ponosić z datą wsteczną negatywnych konsekwencji zmiany stanowiska organów 
statystycznych co do klasyfikacji sprzedawanych towarów (por. wyrok NSA z 25 czerwca 
2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1419/02). W przypadku zmiany opinii GUS, w związku z którą 
nastąpi również zmiana stosowanej stawki VAT, podatnik nie powinien korygować sprzeda-
ży, która nastąpiła przed otrzymaniem zmienionej opinii. Jeżeli jednak podatnik podejmie 
decyzję o zastosowaniu się do treści nowej opinii GUS, wówczas powinien stosować stawkę 
VAT odpowiadającą aktualnej od momentu otrzymania nowego stanowiska w tym zakresie.

Niespójność PKWiU z klasyfikacją pierwotną. Dokonując interpretacji poszczegól-
nych grupowań PKWiU, w celu właściwego przyporządkowania produktów, należy brać pod 
uwagę ich relacje do zasad metodycznych oraz do przepisów zawartych w innych aktach 
prawnych, np. PKD, CN (por. uchwała NSA z 14.03.2011 r. sygn. akt II FPS 8/10). Jak 
wskazano we wcześniejszej części artykułu, klasyfikacja PKWiU oparta jest na innych kla-
syfikacjach statystycznych. Porównując jednak niektóre grupowania dotyczące produktów 
spożywczych wykazane w PKWiU oraz w klasyfikacjach pierwotnych, zauważyć można 
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pewne nieścisłości. Przykładem takiej niespójności jest grupowanie PKWiU 10.85.13.0 
„Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw”.

Zgodnie z NACE Rev. 2. w odniesieniu do klasy 10.85, podobnie jak w przypadku 10.85 
PKD, wskazuje się na posiłki/dania zamrożone lub w puszkach. W klasyfikacji NACE 
jednak wyrażenia te poprzedza się sformułowaniem „takie jak” (such as), z czego należałoby 
wnioskować, że mrożenie i puszkowanie nie są jedynymi sposobami konserwacji żywności 
objętymi klasą 10.85. Zgodnie natomiast z wytycznymi PKWiU 10.85 powinno odpowiadać 
grupowaniu 10.85 NACE i obejmować nie tylko posiłki/dania mrożone i puszkowane. W kla-
syfikacji NACE zwraca się też uwagę, że dania/posiłki objęte tym grupowaniem powinny 
zostać przetworzone, w celu ich konserwacji. 

Brak ścisłości pomiędzy zakresami poszczególnych klasyfikacji uwidacznia również 
zestawienie klasyfikacji PKD z CPA. Zgodnie z dokumentem CPA 2008 Structure and 
explanatory notes, pozycja 10.85.1 Prepared meals and dishes zawiera dania pakowane 
próżniowo i w puszkach. Pomimo powiązania tych klasyfikacji opis pozycji CPA różni 
się znacznie od opisu PKD 10.85.Z., gdzie wskazano m.in. na produkcję posiłków i dań 
zamrożonych. W CPA posłużono się natomiast pojęciem vacuum-packaged (pakowanie 
próżniowe).

Mając na względzie powyższe, zdaniem autorów, w analizowanym przypadku występują 
istotne nieścisłości między PKWiU a klasyfikacjami pierwotnymi, gdyż: 

 – wyjaśnienia klasyfikacji NACE, w przeciwieństwie do PKD, wskazujące na 
otwarty katalog sposobów konserwacji dań gotowych, nie tylko przez mrożenie lub 
puszkowanie,

 – CPA wprowadza szersze sposoby konserwowania dań gotowych (m.in. pakowanie 
próżniowe), niż PKWiU w klasie 10.85.

W konsekwencji, przedsiębiorca dokonując przyporządkowana swoich produktów do 
grupowania 10.85.13.0. PKWiU z uwzględnieniem wniosków płynących z klasyfikacji pier-
wotnych, może dokonać innej klasyfikacji niż gdy przeprowadzałby ten proces w oderwaniu 
od klasyfikacji pierwotnych.

Uwagi końcowe 

Klasyfikacja statystyczna niewątpliwie stanowi próbę racjonalnego uporządkowania 
towarów i usług występujących w obrocie gospodarczym. Należy jednak podkreślić, że 
klasyfikacja statystyczna nie została stworzona dla celów podatkowych. Posłużenie się kla-
syfikacją PKWiU przy wprowadzeniu katalogu towarów i usług objętych stawką obniżoną 
wzbudza dlatego wiele kontrowersji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dodatkowo 
ograniczenie w niektórych przypadkach obniżonej stawki tylko do niektórych towarów za-
wierających się w danym grupowaniu PKWiU prowadzić może do odmiennego traktowania 
towarów, mających wiele cech wspólnych i niejednokrotnie mogących być uznane za towary 
podobne. Uzależnienie prawa do zastosowania stawki obniżonej na produkty spożywcze od 
zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU nie można dlatego uznać za poprawne. 
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Ponadto kwestia ustalenia podobieństwa towarów może powodować także wiele proble-
mów w praktyce. Ustalenie bowiem perspektywy przeciętnego konsumenta wymaga prze-
prowadzenia gruntownych badań preferencji. W takich okolicznościach pojawia się pytanie 
czy sędziowie (biorąc pod uwagę ich wykształcenie, wiedzę i doświadczenie) są w stanie 
przeprowadzić takie badania, albo czy bez przeprowadzania takich badań będą w stanie 
we właściwy sposób odtworzyć perspektywę przeciętnego konsumenta. Należy bowiem 
podkreślić, że analiza podobieństwa cech towarów to nie to samo co analiza podobieństwa 
cech towarów z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Zdaniem autorów, należałoby 
się zastanowić, czy określenie perspektywy przeciętnego konsumenta nie powinno być 
dokonane przy wykorzystaniu modeli statystycznych. 

Kolejną wadą stosowania PKWiU przy określaniu katalogu towarów i usług stawką 
obniżoną jest to, że podatnik nie dysponuje żadnym narzędziem, które umożliwiłoby mu 
zmniejszenie ryzyka błędnego zastosowania stawki VAT w związku z błędnym zaklasyfi-
kowaniem towarów.

Należy też zwrócić uwagę na niespójność PKWiU z klasyfikacjami pierwotnymi, co 
w zależności od uwzględnienia wniosków płynących z tych klasyfikacji może prowadzić do 
zupełnie innych decyzji w zakresie klasyfikowania produktów, a w konsekwencji przełożyć 
się może na zastosowanie innej stawki VAT.
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Stawki podatku od towarów i usług w Polsce 
a realizacja optymalizacji podatkowej
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Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest analiza stawki podatku od towarów i usług jako instrumentu strategii 
podatkowej przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W artykule zastosowano analizę prawa podatkowego i literatury przedmiotu oraz studia 
przypadku.
Wynik – Na podstawie przeprowadzonych studiów przypadku ukazano stawkę podatku od towarów i usług jako 
element, który może zostać wykorzystany w projektowaniu strategii podatkowej przedsiębiorstwa w poszcze-
gólnych sytuacjach.
Oryginalność/Wartość – W artykule zastosowano podejście do stawki podatku od towarów i usług jako jednego 
z czynników kształtujących strategię podatkową przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, optymalizacja podatkowa, stawki podatkowe

Wprowadzenie 

Optymalizacja podatkowa to zespół działań przedsiębiorstwa, których celem jest minima-
lizowanie lub odroczenie płatności podatku w czasie. Obejmuje ona swym zasięgiem różne 
podatki, w tym również podatek od towarów i usług. W zakresie tego podatku strategia 
podatkowa może przyjmować pewne formy poprzez korzystanie z poszczególnych ustawo-
wych praw wyboru podatnika.

Obok prawa wyboru statusu małego podatnika uprawniającego do korzystania z kwar-
talnej formy oraz metody kasowej rozliczeń w podatku od towarów i usług, podatnik ma 
również prawo wyboru zwolnienia podmiotowego. Kwestia ta wydaje się bardzo ważna 
podczas zakładania danej działalności. Dla każdego typu działalności należy ustalić in-
dywidualnie korzystniejszy wariant – wybór rejestracji jako czynny podatnik podatku od 
towarów i usług (VAT) lub funkcjonowanie jako podmiot zwolniony. Jednym z kryterium, 
które może okazać się pomocne w rozstrzygnięciu tego dylematu jest wysokość stawki 
podatku na dany towar lub usługę.

* dr Magdalena Jarczok-Guzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów Publicznych, 
e-mail: magdalena.guzy@ue.katowice.pl 
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W niniejszym artykule przedstawiono rolę stawki podatku od towarów i usług w Polsce 
jako czynnika współtworzącego proces optymalizacji podatkowej. Opisano studia przypad-
ków, które ujawniły, że wykorzystując preferencyjne stawki w ustawowo wymienionych 
sytuacjach podatnik może realizować strategię podatkową. Wykonane analizy dotyczą 
przedsiębiorstw z branży budowlanej. Celem artykułu jest ukazanie stawki podatku od 
towarów i usług jako elementu strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Jako metodę badawczą 
przyjęto analizę prawa podatkowego i literatury przedmiotu oraz studia przypadku.

1. Konstrukcja podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług jest polską odmianą podatku do wartości dodanej (VAT), 
obowiązującego w Unii Europejskiej. VAT jest jedną z możliwych form opodatkowania 
obrotu, obligatoryjnie obowiązującej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Istotę VAT oddają jego charakterystyczne cechy, takie jak: wielofazowość, jednokrotność, 
powszechność, neutralność (Famulska, 2016, s. 580). Podatek od towarów i usług, podobnie 
jak wszystkie podatki, regulują poszczególne elementy konstrukcji: przedmiot, podmiot, 
podstawa opodatkowania, stawki i zwolnienia. Spośród tych wszystkich elementów bliższej 
analizie poddano stawkę podatku.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności określające 
sytuacje prawne lub faktyczne, z których wystąpieniem łączy się obowiązek ponoszenia 
przez podatnika ciężarów finansowych. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 
eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na 
terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (Sowa, 2014, s. 140). Drugim 
elementem konstrukcji tego podatku jest podmiot. Ustawa o VAT przewiduje, że podatnikami 
tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby 
fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (Sowa, 2014, s. 144). Podstawą 
opodatkowania – zgodnie z art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług jest wszystko co 
stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać 
z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (Ustawa o podatku od 
towarów i usług, art. 29a). Kwestia zwolnienia zostanie bliżej omówiona w rozdziale trzecim.

2. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce

Podatek VAT w krajach Unii Europejskiej podlega największej harmonizacji. Jest to podatek, 
który w znaczącym stopniu wpływa na cenę danego produktu bądź usługi, ponieważ zawarty 
jest w cenie brutto, dlatego wpływa na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny oraz na wielkość 
sprzedaży oferowanych przez przedsiębiorstwa produktów i usług. Często też określona 
wysokość stawki podatku VAT stanowi element atrakcyjności danego kraju pod względem 
inwestycji, a więc jest jednym z czynników konkurencyjności danego kraju. Redukcja stawek 
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podatku VAT jest jednak niechętnie dokonywana przez państwa ze względu na spore wpływy 
do budżetu państwa z tytułu jego poborów. W stosunku do tego podatku poszczególne 
kraje stosują stawki obniżone na niektóre produkty i usługi, co uzasadniane jest stosowaną 
polityką społeczno-gospodarczą, która ma zapobiegać wzrostowi cen na określone produkty 
i usługi. Oprócz stawki podstawowej wyróżnia się dlatego stawki obniżone na określone 
produkty bądź usługi (Rosiński, 2013, s. 68). Współczynnik stawki podstawowej basic VAT 
rate obliczony dla 26 państw członkowskich waha się od 15,00 dla Luksemburga do 25,00 
dla Szwecji i Danii. Polska zajmuje odległą pozycję w rankingu ze współczynnikiem 22,08 
(Majerova, 2016, s. 346).

W literaturze dotyczącej optymalnych podatków konsumpcyjnych można wyróżnić dwa 
nurty. Pierwszy postuluje zastąpienie zróżnicowanych podatków pośrednich podatkiem 
o jednolitej stopie podatkowej i możliwie szerokiej bazie. Jednolita stawka podatku ma swoje 
zalety administracyjne i przede wszystkim sprzyja efektywności ekonomicznej. Z drugiej 
strony, za optymalne opodatkowanie dóbr uznaje się różnicowanie stawek podatku, gdyż 
przy danych wpływach podatkowych może ono minimalizować społeczne koszty podatków 
(Starzyńska, Dobrowolska, 2010, s. 142). Stosowanie różnych stawek VAT stanowi mitręgę 
administracyjną nie tylko dla służb skarbowych, lecz przede wszystkim dla przedsiębiorców. 
Różne stawki VAT komplikują system księgowy u podatnika, wymagają dodatkowego 
nadzoru, zwiększają liczbę rozliczeń ze zwrotami podatku oraz zachęcają do nadużyć 
w klasyfikacji danych dóbr (Tratkiewicz, 2016, s. 603).

Od 1 stycznia 2011 roku nastąpiła generalna podwyżka stawek VAT, miała ona charakter 
przejściowy – przynajmniej wedle deklaracji ustawodawcy – i zgodnie z dyspozycją art. 
146a ustawy o VAT obowiązywać miała przez trzy lata, tj. do końca 2013 roku. Deklaracje 
te budziły jednak od początku obawy, z uwagi na dyspozycję art. 146f ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o VAT, przewidującą (w przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produk-
tu krajowego brutto przekroczy 55%) możliwość zwiększenia podstawowej stawki VAT do 
25%, a pozostałych odpowiednio do 10%, 7%, 6% i 8%. Podwyżka dotyczyła stawki pod-
stawowej oraz stawki obniżonej. W miejsce stawki 22% „przejściowo” wprowadzono stawkę 
23%, a w miejsce stawki obniżonej 7% – stawkę 8%. Jednocześnie podwyżka ta zbiegła się 
w czasie z upływem okresów przejściowych na stosowanie stawki obniżonej 3% oraz na 
stosowanie stawki 0% dla niektórych towarów. W następstwie powyższej zmiany, a także 
mając na uwadze cenotwórczy charakter VAT w przypadku wielu towarów, ustawodawca 
zdecydował się wprowadzić drugą obniżoną stawkę VAT wynoszącą 5%. Ta ostatnia, czyli 
stawka 5%, nie miała mieć charakteru przejściowego, lecz już z założenia obowiązuje po 31 
grudnia 2013 roku. Stawka 5% ma zastosowanie tylko i wyłącznie do towarów i nie są nią 
objęte żadne usługi (Prudzienica, 2015, s. 161). Jedną z konsekwencji nowelizacji powyższej 
ustawy było całkowite wycofanie stawki 0% na towary i usługi w transakcjach krajowych. 
Do końca 2010 roku stawką 0% objęte były m.in. książki i wydawnictwa specjalistyczne. 
Wprowadzone zmiany wymusiły na wydawnictwach podwyższenie cen o wartość podatku 
VAT lub obniżenie marży netto i częściowe „przejęcie” ciężaru wprowadzonej podwyżki 
(Kasprzak, 2016. s. 113). Z pewnością zmianą systemową o największym oddziaływaniu 
fiskalnym było podniesienie dwóch stawek podatku od towarów i usług o jeden p.p. Celem 
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podwyższenia stawek podatku od towarów i usług było wyłącznie pozyskanie dodatkowych 
środków do budżetu państwa, w którym lawinowo narastał deficyt budżetowy, skutkujący 
szybkim wzrostem długu publicznego i ryzykiem przekroczenia drugiego progu ostrożnoś-
ciowego (Budzyński, 2016, s. 615).

Niewątpliwie grupą podmiotów, która ze stawki preferencyjnej korzysta w największym 
stopniu są gospodarstwa domowe, czyli ostateczni konsumenci. Jak wynika z badań CENEA, 
polskie gospodarstwa domowe przeznaczają większość swoich wydatków na towary i usługi 
objęte podstawową, 23% stawką, zaś udział tych dóbr w koszyku rośnie wraz ze wzrostem 
dochodów. Jednocześnie wraz ze wzrostem dochodów maleje udział dóbr objętych obniżoną, 
5% stawką. Głównym beneficjentem obniżonych stawek są zatem gospodarstwa domowe 
o niskim poziomie dochodu. Z kolei udział w całkowitych wydatkach gospodarstw domo-
wych towarów i usług objętych 8% stawką (m.in. artykuły medyczne, transport) nie zmienia 
się znacząco wraz ze wzrostem dochodu, wynosząc około 20% (Adamczyk, 2016, s. 7).

Stawki obniżone mają funkcję dystrybucyjną w odniesieniu do niezbędnych produktów 
i usług konsumpcyjnych. Pełnią one również funkcję stymulującą w przypadku preferencyj-
nego opodatkowania świadczeń, takich jak m.in. dostawa książek, wstęp na przedstawienia 
teatralne. Mimo że pobudki ustawodawcy do korzystania z instrumentu obniżonych stawek 
podatkowych są zrozumiałe, stosowanie ich niesie za sobą problemy klasyfikacji towarów 
i usług. Stosowanie zróżnicowanych stawek podatkowych komplikuje system podatkowy, 
zwiększając koszty poboru podatków (Stiller, 2016, s. 246). Jednym z przykładów omó-
wionego problemu jest kwestia rozbieżności interpretacji przepisów w sprawie stawki 
VAT dla branży meblarskiej. Wydawać się może oczywiste, że każda zabudowa meblowa 
z montażem może być objęta obniżoną stawką VAT. Zgodnie z linią orzecznictwa TSUE 
poczyniono zastrzeżenie dotyczące każdorazowego badania trwałego połączenia zabudowy 
z elementami konstrukcyjnymi budynku (Andrzejczak, 2015, s. 171–172).

Oprócz stawek procentowych, wymienionych powyżej, wyróżnia się stawkę „np. – nie 
podlega”, którą stosuje się w szczególnych sytuacjach na wyodrębnione towary i usługi. 
Zgodnie z art. 88 ust. 3a dostawa towarów z załącznika nr 11 obowiązkowo zostaje objęta 
wyżej wymienioną stawką. Oznacza to, że w tym przypadku sprzedawca wystawia fakturę 
ze stawką „np”, a do rozliczenia podatku VAT należnego zobowiązany jest nabywca. 
Podobna sytuacja dotyczy towarów objętych załącznikiem nr 14. Spis tych towarów tylko 
w niektórych przypadkach zostaje jednak objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia 
(Ustawa o podatku od towarów i usług). W rozdziale trzecim artykułu szerzej opisano ten 
problem.

3. Optymalizacja podatkowa w zakresie stawki podatku od towarów i usług

Optymalizacja podatkowa jest postrzegana jako planowanie podatkowe mające na celu 
stworzenie optymalnych pod względem obciążeń podatkowych i parapodatkowych 
struktur i rozwiązań odnoszących się do podejmowanych przez przedsiębiorców działań 
gospodarczych. Pojęcie optymalizacji podatkowej można także rozumieć jako wybór takiej 
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formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach obowiązującego prawa 
podatkowego, aby zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych. Częste pytanie zadawane 
w związku z tym pojęciem dotyczy legalności takich działań. Należy jednak zauważyć, 
że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku 
legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda 
będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania 
nie może być traktowany jako obejście prawa. Podatnik ma prawo do ułożenia stosunku 
prawnego wedle swego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego, co znalazło potwierdzenie w orzeczeniach sądów 
administracyjnych (Stolarski, 2016, s. 155). Ostatni rozdział pracy stanowi analizę dwóch 
przykładowych transakcji gospodarczych, w których stawka podatku od towarów i usług 
stanowić może element strategii podatkowej.

Na początku należy zaznaczyć, że kryterium stawki podatkowej danego towaru lub usługi 
jest istotną przesłanką wyboru przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą 
pomiędzy opodatkowaniem a zwolnieniem. Za wyborem opodatkowania przemawia sytua-
cja, gdy przedmiotu sprzedaży dotyczy stawka 0% (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów). Analiza szczegółowa konkretnych przypadków może wykazać, że przy 
stawce 5% lub 8% również korzystniejsze będzie dla przedsiębiorcy opodatkowanie niż 
zwolnienie (Ciupek, Famulska, 2013, s. 150).

Jako pierwszy przykład wykorzystania stawki jako elementu strategii podatkowej zanali-
zowano usługę budowlaną na rzecz osoby fizycznej, wykonaną w lokalu mieszkalnym. Usługi 
budowlane podlegają opodatkowaniu VAT dwoma stawkami – 8% i 23%. Ustawodawca 
dał możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku, jeżeli wynika to wprost z prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, obniżoną 
stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub 
przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa, objętego 
społecznym programem mieszkaniowym. Obiekty budownictwa mieszkaniowego zostały 
ujęte w art. 2 pkt 12 ustawy jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane 
w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W budownictwie objętym 
społecznym programem mieszkaniowym wyklucza się udział budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, jak również lokali 
mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. W przypadku budow-
nictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej te limity, stawkę 8% stosuje się tylko 
do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwa-
lifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej 
powierzchni użytkowej (Brzyska, 2016, s. 170). W tabeli 1 zaprezentowano przykładowy 
zakup materiałów przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz transakcję sprzedaży usługi 
budowlanej wykonanej dla obiektu budownictwa mieszkaniowego o powierzchni 140 m2. 
W analizowanym przykładzie przyjęto dwa warianty statusu dostawcy – w pierwszym 
zakłada się, że dostawca jest czynnym podatnikiem VAT, a w drugim, że dostawca jest 
podmiotem zwolnionym podmiotowo.
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Tabela 1

Zakup materiałów oraz sprzedaż usługi budowlanej na rzecz osoby fizycznej (kwoty w zł)

Podmiot – dostawca Podatnik VAT Podmiot zwolniony

Zakup materiałów
Kwota netto
VAT 23%
Kwota brutto

1000
230
1230

1000
230
1230

Sprzedaż usługi
Kwota netto
VAT 8%
Kwota brutto

1500
120
1620

1730
 –
1730

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, oba podmioty poniosły takie same 
koszty zakupu materiałów. Do ceny materiałów doliczono w obu przypadkach 500 zł marży. 
Cena dla odbiorcy ostatecznego jest dużo atrakcyjniejsza w przypadku podatnika VAT. 
Dodatkowo podatnik VAT odliczy podatek naliczony, wynikający z zakupu od wysokości 
podatku należnego, tj. kwotę 120 zł – 230 zł otrzymując 110 zł nadpłaty do zwrotu. Podmiot 
zwolniony natomiast nie ma prawa odliczyć podatku naliczonego poniesionego przy zaku-
pach. Kwota ta stanowi w jego przypadku element ceny sprzedaży.

Kolejny przykład dotyczy również branży budowlanej. Analizowana transakcja to 
sprzedaż usługi budowlanej przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika w dwóch 
wariantach. Pierwszy wariant zakłada, że dostawca jest wykonawcą bezpośrednim usługi 
na rzecz inwestora, natomiast w drugim wariancie – dostawca jest tylko podwykonawcą. 
Przedmiotem świadczenia usługi są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynku 
niemieszkalnego. Zgodnie z załącznikiem nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług 
wymieniony przedmiot dostawy mieści się w spisie towarów objętych od 1 stycznia 2017 
roku odwrotnym obciążeniem. W zależności od tego kto jest nabywcą, podatek VAT zosta-
nie rozliczony w dwojaki sposób (Ustawa o podatku od towarów i usług 2004, art. 17 ust. 1 
i ust. 1h, zał. 14). W tabeli 2 przedstawiono opisane założenia wraz z danymi liczbowymi. 
Oba warianty różnią się tylko jednym elementem – podatkiem VAT należnym, doliczanym 
do kwoty netto sprzedaży. W pierwszym przypadku, gdy dostawca jest bezpośrednim wyko-
nawcą na rzecz inwestora mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług na zasadach 
ogólnych. Gdy natomiast dostawca jest jedynie podwykonawcą odbiorcy, transakcja zostaje 
rozliczona na zasadach odwrotnego obciążenia. Ciężar rozliczenia podatku VAT, należnego 
od sprzedaży, zostaje przerzucony na nabywcę i dlatego faktura zostaje wystawiona na 
kwotę netto ze stawką „np” (nie podlega).
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Tabela 2

Zakup materiałów oraz sprzedaż usługi budowlanej z załącznika nr 14 do ustawy na rzecz podat-
nika VAT (kwoty w zł)

Podmiot – dostawca Podatnik VAT – wykonawca Podatnik VAT – podwykonawca

Zakup materiałów
Kwota netto
VAT 23%
Kwota brutto

10000
2300
12300

10000
2300
12300

Sprzedaż usługi
Kwota netto
VAT 23%
Kwota brutto

15000
3450
18450

15000
np
15000

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku pierwszym dostawca ureguluje, jako zobowiązanie podatkowe do urzędu 
skarbowego, kwotę różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym, tj. 3450 zł – 2300 
zł = 1150 zł. W drugim wariancie zaś dostawca nie będzie musiał wpłacać zobowiązania 
podatkowego. Odliczy tylko podatek naliczony od zakupów, tj. kwotę 2300 zł stanowiącą 
dla niego nadpłatę. Nabywca natomiast rozliczy podatek należny z tej transakcji, który 
będzie dla niego jednocześnie podatkiem naliczonym. Implikując zatem można stwierdzić, 
że zastosowanie stawki „np” przy sprzedaży, dzięki zwolnieniu sprzedawcy z obowiązku 
rozliczenia podatku, zmniejsza biurokrację i umożliwia pełne odliczenie podatku naliczo-
nego u dostawcy bez ponoszenia ryzyka oczekiwania na zapłatę od odbiorcy kwoty brutto 
należności tylko po to, by otrzymać środki na uregulowanie zobowiązania podatkowego.

Uwagi końcowe

Jak wynika z rozważań empirycznych, stawka podatku od towarów i usług ma bardzo istotne 
znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz może stanowić element strategii podat-
kowej. Wykorzystanie preferencji w opodatkowaniu różnymi stawkami podatku od towarów 
i usług jest zgodne z prawem i wpływa na płynność finansową jednostek. Generowanie 
zwrotu nadpłaty podatku, wynikającej z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
niewątpliwie wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Podobnie jest 
w sytuacji, gdy dostawca, dokonując zakupów ze stawką podstawową podatku, następnie 
sprzedaje je w ramach eksportu towarów, wykorzystując stawkę preferencyjną 0%. Wówczas 
cała kwota podatku naliczonego przy zakupach jest zwracana sprzedawcy. Także brak 
obowiązku rozliczenia podatku należnego przez sprzedawcę i przerzucenie go na nabywcę 
również ułatwia podatnikowi rozliczenie. 

Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu omówiono tylko wybrane przykłady em-
piryczne wykorzystania stawki jako elementu strategii podatkowej. Istnieje jednak dużo 
więcej przykładów transakcji o podobnych skutkach podatkowych, które mogłyby zostać 
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poddane analizie, dlatego rozpoczynając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca 
powinien indywidualnie opracować własną strategię podatkową na podstawie rzeczywistej 
stawki podatku na towary i usługi, które będą przedmiotem jego sprzedaży.
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Streszczenie: Cel – Ustalenie czy i w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego, w ramach lokalnej 
polityki podatkowej, mogą wpływać i czy faktycznie wpływają na redukcję obciążenia daninowego przedsię-
biorców. 
Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy tekstów aktów prawnych oraz dorobku doktryny i ju-
dykatury.
Wynik – Dokonanie analizy i oceny specyfiki opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że jedną z cech charakterystycznych 
podatku jest przyjęcie specyficznych zasad dotyczących opodatkowania przedmiotów opodatkowania zwią-
zanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zauważalne jest przy tym opodatkowanie ich 
w szerszym zakresie i przy zastosowaniu wyższych stawek podatkowych. 
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Wprowadzenie

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków majątkowych zasilających budżety jed-
nostek samorządu terytorialnego. Jest on przy tym daniną, co do której gminom przyznano 
ustawowo wytyczony zakres władztwa podatkowego. Zakres podmiotowy podatku został 
przy tym określony w sposób możliwie szeroki i obejmuje zarówno osoby fizyczne, osoby 
prawne, jak i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej). 
Jedną z cech charakterystycznych podatku jest przyjęcie specyficznych zasad dotyczących 
opodatkowania przedmiotów opodatkowania związanych lub zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Zauważalne jest przy tym opodatkowanie ich w szerszym zakresie 
i przy zastosowaniu wyższych stawek podatkowych. 
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Celem niniejszego artykułu jest ustalenie czy i w jakim zakresie jednostki samorządu 
terytorialnego, w ramach lokalnej polityki podatkowej, mogą wpływać i czy faktycznie 
wpływają na redukcję obciążenie daninowego przedsiębiorców. 

1. Preferencje podatkowe, lokalna polityka podatkowa – ustalenia 
terminologiczne

Preferencje podatkowe mogą być traktowane jako synonim przywilejów podatkowych. 
Wobec braku prawnej definicji tego pojęcia, należy podjąć próbę jego określenia wykorzy-
stując znaczenie językowe. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, przywilej to szczególne 
uprawnienie przyznane jednostce lub grupie (Sobol, 2000, s. 810). W największym uprosz-
czeniu można więc przyjąć, że przywilejem podatkowym będzie każde rozwiązanie prawne 
skutkujące złagodzeniem obciążenia podatkowego. Do kategorii przywilejów podatkowych 
w tym ujęciu należy wobec tego zaliczyć zarówno zwolnienia podatkowe, jak i ulgi, w tym 
polegające na obniżeniu stawki podatkowej. Należy odnotować, że tak pojmowane przywileje 
podatkowe stanowią synonim ulg podatkowych w rozumieniu ustawy o ordynacji podatkowej 
(Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.). 

W przywołanej ustawie sformułowano ich definicję legalną, zgodnie z którą pod 
pojęciem ulg podatkowych należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa podatko-
wego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje 
obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem wskazanym 
w ustawie, a dotyczącym podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że przytoczona 
definicja nie odpowiada ujęciu doktrynalnemu, w którym akcentuje się, że ulgi podatkowe 
stanowią odrębny od zwolnień podatkowych, tzw. fakultatywny element konstrukcyjny 
podatku (Kostecki, 1985; Nykiel, 1998). Warto przy tym odnotować, że pomimo iż wymiar 
i pobór podatku jest możliwy bez ich występowania w konstrukcji daniny, to występują 
praktycznie w każdym podatku. Należy też uzupełnić, że w świetle art. 217 Konstytucji 
(Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U., nr 78, poz. 483 
z późn.zm.), m.in. określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 
zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Interpretacja powołanego przepisu 
oraz przytoczonej zasady doktrynalnej o fakultatywnym charakterze ulg i zwolnień pozwala 
na sformułowanie następującego wniosku – elementy te mogą, ale nie muszą występować 
w konstrukcji podatku, jeśli jednak ustawodawca decyduje się na ich wprowadzenie to może 
uczynić to jedynie w drodze ustawowej (w odniesieniu do zwolnień dotyczy to jedynie 
zwolnień podmiotowych). 

Reasumując, należy podkreślić, że niezależnie od przedstawionych wyżej dylematów 
i rozbieżności w pojmowaniu ulg i zwolnień podatkowych, bezsporne jest, że stanowią 
one preferencje podatkowe i pełnią istotną rolę w systemie podatkowym. Traktowane są 
jako instrumenty podatkowe służące realizacji przede wszystkim pozafiskalnych celów 
opodatkowania. W związku z tym mogą być traktowane jako narzędzia polityki podatkowej. 
Nieodzowne jest zatem odniesienie się do znaczenia terminu „polityka”. Przede wszystkim 
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należy zaznaczyć, że w języku polskim może być on definiowany jako przemyślane działanie 
mające doprowadzić do osiągnięcia określonych zamierzeń (Sobol, 2000, s. 708). Oznaczenie 
to stosowane jest również do działalności ludzkiej polegającej na realizacji celów społecznie 
ważnych przez ośrodek kierowniczy danej społeczności, wraz z przeznaczeniem na te cele 
środków finansowych (Hołyst, 2005, s. 654). Przez pojęcie polityki podatkowej (w szerszym 
ujęciu) można z kolei rozumieć takie działania, które zmierzają do realizacji celów spo-
łecznych i gospodarczych przy użyciu instrumentów podatkowych (szerzej finansowych) 
(Brzeziński, 2003, s. 79; Brzeziński, 2009). 

Tradycyjnie polityce tej przypisuje się dwa rodzaje celów – wewnętrzne i zewnętrzne. 
Do pierwszej kategorii zalicza się te, które wiążą się z optymalizacją systemu podatkowego 
jako mechanizmu społeczno-gospodarczego. Za cele zewnętrzne uznaje się cele społeczne 
i gospodarcze.

Jednym z przejawów polityki podatkowej państwa jest działalność prawotwórcza, 
której rezultatem są systemy prawa podatkowego, ewoluujące w wyniku realizacji założeń 
tej polityki. Na kierunek zmian wpływają nie tylko określone koncepcje i idee, ale także 
obiektywnie istniejące warunki społeczno-gospodarcze i polityczne. 

Tak rozumiana polityka nie dotyczy tylko prawnej regulacji podatków, ale również 
sposobu stosowania prawa podatkowego, chociaż dominujące znaczenie należy przypisać 
instytucjonalizacji tej polityki. Mówiąc o instytucjonalnych aspektach polityki podatkowej, 
dodać należy, że jej cele są realizowane nie tylko przez określenie rodzajów i wielkości 
podatków, ale także przez unormowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
(Ostaszewski, Fedorowicz, Kierczyński, 2004). 

Oprócz polityki podatkowej państwa można też wyróżnić politykę podatkową jednostek 
samorządu terytorialnego (określić ją można jako lokalną politykę podatkową). Reaktywacja 
samorządu terytorialnego oznacza bowiem nie tylko wyposażenie go w podmiotowość 
prawną, a w konsekwencji także samodzielność finansową, ale także prawne gwarancje 
ochrony tej samodzielności. Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że 
mianem lokalnej polityki podatkowej należałoby określić ogół czynności podejmowanych 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji zamierzeń społecznych 
i gospodarczych przy wykorzystaniu instrumentów podatkowych. 

2. Zakres władztwa podatkowego gminy w podatku od nieruchomości 
a opodatkowanie przedsiębiorców

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków zasilających w całości budżety podstawo-
wych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Z punktu widzenia zakreślonego 
tematu najdonioślejsze znaczenie ma przyznanie beneficjentom wpływów podatkowych 
realnej możliwości kształtowania wysokości tych dochodów, zwanej władztwem podatko-
wym. Punktem wyjścia do dalszych analiz powinno zatem być zdefiniowanie tego pojęcia, 
co umożliwi określenie granic tego władztwa. Niezbędne jest przy tym zwrócenie uwagi na 
postanowienia Konstytucji determinujące zakres kompetencji organów gminy.
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Władztwo podatkowe jest pojęciem szerokim i definiowane jest jako prawnie określony 
zakres uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach podatkowych. 
W tym znaczeniu stanowi część władztwa finansowego, będącego atrybutem i wyrazem su-
werenności państwa jako podstawowego podmiotu publicznoprawnego (Glumińska-Pawlic, 

2003, s. 130). 
Uprawnione jest więc twierdzenie, że władztwo daninowe jednostki samorządu teryto-

rialnego stanowi wycinek władztwa podatkowego państwa i wynika z przekazania pewnych 
kompetencji tym jednostkom. Stanowi następstwo decentralizacji. 

Wyróżnia się przy tym trzy następujące rodzaje kompetencji przysługujących podmiotom 
publicznoprawnym w zakresie władztwa podatkowego:

 – stanowienie przepisów prawnych w zakresie podatków, opłat lub innych dochodów 
publicznoprawnych,

 – pobieranie tych dochodów na swoją rzecz,
 – administrowanie tymi dochodami (Miemiec, 2005, s 104).

Powyższe zasady należy odnieść do postanowień Konstytucji. Niepodważalną rolę 
w kształtowaniu systemu podatkowego jako całości ma art. 84, zgodnie z którym każdy jest 
zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. 
Znaczenie tego przepisu przejawia się w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim obowiązek 
ponoszenia ciężarów publicznych, w tym podatków, ma charakter podstawowy – nadano mu 
rangę obowiązku konstytucyjnego. Po drugie, stworzono gwarancję ustawowego nakładania 
danin publicznych, ale określając równocześnie konstytucyjną gwarancję ochrony praw po-
datników. A contrario, z zakresu władztwa daninowego jednostek samorządu terytorialnego 
wyłączono tworzenie aktów prawa miejscowego, nakładających podatki. 

Nie mniej istotnym przepisem Konstytucji jest wspomniany już art. 217, na mocy którego 
w ustawie nakładającej podatek należy określić podmioty i przedmioty opodatkowania, 
stawki podatkowe, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów 
zwolnionych od podatku. 

W kontekście powyższych ustaleń szczególną uwagę należy zwrócić na art. 168 
Konstytucji, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania 
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. 

Przytoczone postanowienia Konstytucji pozwalają na konstatację, że jej przepisy sta-
nowią ramy władztwa podatkowego jedynie w zakresie dopuszczalności i granic władztwa 
podatkowego tylko w jednym ze wskazanych na wstępie obszarów – stanowienia przepisów 
prawa podatkowego. Przepisy Konstytucji nie regulują więc pozostałych kompetencji skła-
dających się na władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, które jednak nie 
są objęte zakresem niniejszego opracowania. 

Kolejne rozważania winny więc dotyczyć granic stanowienia przepisów prawa podatko-
wego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 

Jak już wskazano, możliwość ta odnosi się tylko do niektórych elementów konstruk-
cyjnych podatków i to w zakresie wyznaczonym wolą ustawodawcy wyrażoną ustawowo. 
Należy uzupełnić, że praktycznym wyrazem realizacji tych kompetencji jest stanowienie 
uchwał podatkowych. Uchwalanie ich przez radę gminy, w granicach upoważnienia usta-
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wowego jest typową procedurą stosowaną w procesie stanowienia prawa miejscowego (Etel, 
2004). Specyficzny charakter uchwały przejawia się w roli jaką ona pełni w gospodarce 
finansowej gminy. Determinuje bezpośrednio wysokość dochodów budżetowych i stanowi 
element lokalnej polityki finansowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Przedstawione reguły należy więc przetransponować na grunt podatku od nieruchomości 
(Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 
z późn.zm.).

Pierwszym z elementów konstrukcyjnych wskazanego podatku, który podlega kształ-
towaniu przez organ stanowiący gminy, jest stawka podatku. Uprawnienie to wynika 
z brzmienia artykułu 5 przywołanej ustawy, zgodnie z którym rada gminy, w drodze 
uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą 
przekroczyć rocznie kwot ustawowych przewidzianych dla wskazanych przedmiotów 
opodatkowania. W związku z tym należy uznać, że kompetencje w zakresie kształtowania 
wskazanego elementu obligatoryjnego w konstrukcji podatku, z jednej strony doznają 
ustawowego ograniczenia, z drugiej zaś ustawowo określono pewne dodatkowe reguły 
waloryzacji stawek podatkowych. Należy zwrócić uwagę na to, że górne granice stawek 
kwotowych (w charakteryzowanym podatku co do zasady stosowane są stawki kwotowe) 
od 2003 roku ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnie-
niem powyższej zasady, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen 
ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po 
upływie pierwszego półrocza. 

Jak z powyższego jednoznacznie wynika, uprawnienie organu gminy do obniżenia 
stawek podatkowych powinno być traktowane jako upoważnienie do preferencyjnego 
traktowania określonych przedmiotów opodatkowania. Należy także odnotować, że stawki 
ustawowe zostały zróżnicowane w ramach poszczególnych grup przedmiotów opodatko-
wania. Kryterium różnicującym jest natomiast faktyczne przeznaczenie nieruchomości lub 
obiektów budowlanych (Ofiarski, 2006). Zdecydowanie wyższe (nawet kilkadziesiąt razy) 
stawki stosowane są dla tych przedmiotów opodatkowania, które są związane z działalnością 
gospodarczą. 

Analiza artykułu 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prowadzi do kolejnych 
wniosków. Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „rada gminy uchwala” należy 
interpretować w ten sposób, że na organ stanowiący nałożono ustawowy obowiązek 
podjęcia uchwały określającej wysokość stawek podatkowych. W tym kontekście należy 
aprobująco odnieść się do wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku 
nieuchwalenia stawek podatku stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok 
podatkowy. Najistotniejsze znaczenie, z punktu widzenia zakreślonych ram opracowania, 
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ma konstatacja, że rada gminy nie może uchwalić stawek wyższych niż określone w ustawie. 
Jednocześnie za niedopuszczalne uznaje się uchwalenie stawek zerowych, które de facto 
prowadziłoby do odstąpienia od wymierzenia podatku nałożonego w drodze ustawy (Etel, 
2005, s. 194). Nie mniej istotna kompetencja dotyczy możliwości kształtowania wysokości 
stawek w ramach ustawowych kategorii, które mogą podlegać dalszemu, wewnętrznemu 
podziałowi. Organ stanowiący gminy został bowiem wyposażony w kompetencję do 
różnicowania wysokości stawek podatku od gruntów, uwzględniając w szczególności 
lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób 
wykorzystywania gruntu. Analogiczne rozwiązania obowiązują w odniesieniu do pozo-
stałych przedmiotów opodatkowania. W odmienny (właściwy dla rodzaju przedmiotu 
opodatkowania) sposób określono jedynie przesłanki dokonywania tej dywersyfikacji. Przy 
określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części, rada gminy może określać ich 
wysokość, biorąc pod uwagę w szczególności lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj 
zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków, a w stosunku do budowli uwzględnia 
się przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, 
że katalog wymienionych przesłanek ma charakter otwarty, z tym zastrzeżeniem, że 
muszą one uwzględniać cechy przedmiotu, a nie podmiotu opodatkowania (Wyrok NSA 
z 16 września 2004 r., sygn. akt FSK 485/04, POP 2005/4, poz. 107). 

Jak zasygnalizowano na wstępie, władztwo podatkowe jednostki samorządu teryto-
rialnego w zakresie kształtowania elementów konstrukcyjnych podatku od nieruchomości 
nie obejmuje jedynie przedstawionych zasad określania stawek podatkowych. Rada gminy 
została bowiem umocowana do wprowadzenia, w drodze uchwały, zwolnień podatkowych 
innych niż określone w ustawie, o ile mają one charakter przedmiotowy. 

Przyjęcie tego rozwiązania, chociaż co do zasady słuszne, prowadzi do istotnych 
praktycznych wątpliwości interpretacyjnych. U ich podłoża leży rozstrzygnięcie, czy dane 
zwolnienie ma faktycznie charakter przedmiotowy, czy ma na celu zwolnienie z podatku 
określonej kategorii podmiotów (Etel, 2004)1. 

3. Przywileje podatkowe dla przedsiębiorców w wybranych uchwałach 
jednostek samorządu terytorialnego 

W tej części opracowania analizie poddano uchwały podatkowe, pod kątem obowiązywania 
w nich szeroko pojmowanych preferencji podatkowych. Zakresem rozważań objęto zatem nie 
tylko zwolnienia podatkowe, ale także preferencje w postaci obniżenia stawek podatkowych, 
z uwzględnieniem różnicowania ich w ramach poszczególnych grup.

Badaniu poddano uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 roku w wybranych jed-
nostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Warto bowiem 
dodać, że na terytorium całego kraju aktualnie obowiązuje blisko 1800 uchwał jednostek 

1 Por. uchwała RIO z 14 stycznia 2004 r. 27/2004, „Wspólnota” 2004, nr 18, s. 57; uchwała RIO z 21 stycznia 
2004 r., KI-4001/64/04, „OwSS” 2004, nr 3, poz. 81.
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samorządu terytorialnego dotyczących zwolnień przedsiębiorców w podatku od nierucho-
mości, przy czym blisko 1500 z nich zostało podjętych przez rady gmin, a prawie 300 
obowiązuje w miastach na prawach powiatu. Najwięcej uchwał w tym zakresie obowiązuje 
w województwach: wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim oraz mazowieckim. W badanym 
województwie zachodniopomorskim w obrocie prawnym funkcjonuje blisko 100 uchwał 
kształtujących omawiane zwolnienia podatkowe2. 

W związku z tym zasadne jest przedstawienie reguł wynikających ze wskazanych, 
reprezentatywnych aktów prawa miejscowego. W pierwszej kolejności warto przy tym scha-
rakteryzować Szczecin, ze względu na to, że ten instrument lokalnej polityki podatkowej 
był i jest wykorzystywany relatywnie często (dla porównania – w Warszawie aktualnie nie 
obowiązuje żadna analogiczna uchwała podatkowa). 

Na szczególną uwagę zasługuje obowiązująca w Szczecinie uchwała podjęta w 2016 roku 
(Uchwała Nr XVII/408/16 Rady Miasta Szczecina z 22 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe, Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1347). 

Na jej mocy zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do trzech lat grunty, nowo 
wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle stanowiące inwestycję 
początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Jak z tego wynika, zwolnie-
nie ma charakter czasowy i podlegają mu: powierzchnie biurowe o wysokim standardzie 
w nowo wybudowanych budynkach, powierzchnie konferencyjne w nowo wybudowanych 
budynkach oraz budowle związane z tymi budynkami. Oprócz tego zwolnienie obejmuje 
grunty, nabyte po dniu wejścia w życie uchwały, na których zrealizowano inwestycję począt-
kową. W uchwale w precyzyjny sposób sformułowano zasady i warunki uprawniające do 
skorzystania ze zwolnienia. Stanowi ono regionalną pomoc inwestycyjną przyznawaną na 
inwestycję początkową, w związku z tym, oprócz reguł wynikających z aktu prawa miejsco-
wego, należy uwzględniać postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 
roku w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r., poz. 174; 
program pomocowy nr SA.41495 [2015/X]). 

Nie mniej istotne znaczenie należy przypisać uchwale w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy 
(Uchwała nr XXIV/574/16 Rady Miasta Szczecina z 22 listopada 2016 r., Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 4614). Zwolnienie przyznawane na zasadach i wa-
runkach określonych w powołanym akcie prawnym ma charakter zwolnienia okresowego 
i obejmuje wszystkie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, opodatkowane 
nieruchomości będące w posiadaniu podatnika na okres 24 miesięcy. Rada Miasta w 2017 
roku podjęła kolejną uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe (Uchwała nr XXVII/690/17 

2 Dane statystyczne na podstawie badań własnych w oparciu o system informacji prawnej LEX.
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Rady Miasta Szczecina z 28 lutego 2017 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., 
poz. 1059).

Aktem prawa miejscowego dotyczącym zwolnienia z podatku od nieruchomości wyłącz-
nie przedsiębiorców jest również, podjęta w 2014 roku, a obowiązująca do końca 2020 roku, 
uchwała Rady Miasta Koszalina (Uchwała nr XlV/660/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie 
z 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 2824). Uchwała jest podstawą do zwolnienia 
z podatku od nieruchomości zarówno gruntów, jak i budynków oraz budowli znajdujących 
się na terenach położonych w Koszalinie w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Pomoc udzielana na podstawie tej uchwały jest pomocą de minimis, a jej 
udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 
2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013).

Spełnienie wymogów formalnych określonych w wyżej wskazanych aktach praw-
nych powoduje bezterminowe zwolnienie z daniny wszystkich kategorii przedmiotów 
opodatkowania.

Na szczególną uwagę, zwłaszcza ze względu na okres obowiązywania, zasługuje uchwała 
Rady Miasta Świnoujścia (Uchwała nr XVII/160/2007 Rady Miasta Świnoujścia z 31 maja 
2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych 
lub rozbudowanych w wyniku inwestycji, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 
81, poz. 1319 z późn. zm.). Jest to kolejny akt prawa miejscowego o analogicznym charakte-
rze, gdzie pierwszą uchwałę tego typu wskazana j.s.t. (jednostka samorządu terytorialnego) 
podjęła już w 2002 roku (Uchwała nr LXIII/377/2002 Rady Miasta Świnoujścia z 22 kwietnia 
2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników tworzących nowe 
inwestycje na terenie miasta Świnoujścia, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. 
nr 49, poz. 1039). Dla tego aktu prawnego znamienne było przyjęcie deklaracji, zgodnie 
z którą celem wprowadzonych preferencji podatkowych było przyspieszenie rozwoju gospo-
darczego Świnoujścia oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Można uznać, że pomimo braku 
powtórzenia tego sformułowania, intencje podejmowania kolejnych uchwał nie zmieniły 
się. Aktualnie obowiązująca uchwała z 2007 roku określa szczegółowe warunki udzielenia 
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli będących własnością przed-
siębiorcy, które powstały lub zostały rozbudowane w wyniku zrealizowanej przez niego 
inwestycji, wymienionej w uchwale. Jednym z warunków, którym musi ona odpowiadać jest 
jej minimalna wartość, określona na kwotę 1 mln zł netto. Spełnienie pozostałych wymogów 
formalnych uprawnia do skorzystania z preferencji podatkowej, która z kolei przysługuje 
na okres 5 kolejno następujących po sobie lat, liczonych od następnego roku, w którym 
zakończono inwestycję.

Z przedstawionych uchwał rad miast wynika, że zasadniczym celem wprowadzania 
preferencji podatkowych jest rozwój infrastruktury, co z kolei ma przyczynić się do inten-
syfikacji zatrudnienia. 

Jak wskazano, drugim rodzajem preferencji, jaka może być stosowana przez j.s.t. wobec 
przedsiębiorców jest możliwość weryfikacji ustawowo określonych stawek podatkowych. 



97Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej…

Analiza aktualnie obowiązujących uchwał podatkowych podmiotów, które wprowadziły 
zwolnienia podatkowe, pozwala na stwierdzenie, że obniżenie stawek oraz ich dywersyfika-
cja jest rzadziej stosowaną preferencją podatkową. I tak, preferencja ta w 2017 roku została 
zastosowana wyłącznie w Koszalinie. Obniżono przy tym większość stawek w podatku od 
nieruchomości, w tym stawki od przedmiotów opodatkowania związanych lub zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Dla gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej zredukowano stawkę do poziomu 0,82 zł za m2 gruntu, a dla budynków 
mieszkalnych związanych lub zajętych z tą działalnością do poziomu 22,13 za m2 powierzchni 
użytkowej. Nie zmniejszono stawki podatku od nieruchomości dla budowli związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Charakterystyczny jest również brak wewnętrznego 
różnicowania stawek w ramach poszczególnych grup przedmiotów opodatkowania.

Uwagi końcowe

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach prowadzonej polityki lokalnej zostały upo-
ważnione do prowadzenia samodzielnej polityki podatkowej. Jej granice wytyczone zostały 
postanowieniami Konstytucji oraz przede wszystkim ustaw zaliczanych do materii szczegó-
łowego prawa podatkowego. Analiza postanowień ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego pozwala poza tym stwierdzić, że nie każdy podatek stanowiący wyłączny 
dochód budżetu gminy może służyć realizacji założeń tej polityki. Warunkiem takim jest 
bowiem przyznanie beneficjentowi świadczenia pewnego zakresu władztwa podatkowego. 
Jedną z danin, w których organowi stanowiącemu gminy przyznano kompetencje do kształ-
towania konstrukcji podatku jest podatek od nieruchomości. Z kolei elementami, do których 
profilowania w zakresie wyznaczonym ustawowo uprawnione są rady gmin, są stawki oraz 
zwolnienia podatkowe. Wprowadzanie tych ostatnich stanowi niewątpliwie upoważnienie 
do preferencyjnego traktowania pewnych przedmiotów opodatkowania. Z kolei możliwość 
jedynie obniżania stawek podatkowych prowadzi do wniosku, że należy ją traktować jako 
kolejny rodzaj preferencji podatkowych. 

Najistotniejsze jest jednak, że obie kategorie przywilejów podatkowych mogą mieć 
jedynie charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Nie pozbawia to jednak możliwości 
stosowania ich do przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Stanowić to może realny instrument lokalnej polityki podatkowej. Analiza 
wybranych uchwał podatkowych pod tym kątem pozwala na stwierdzenie, że w praktyce 
instrumenty te są stosowane, chociaż nie nadużywane. 

Zauważalne jest również częstsze stosowanie preferencji podatkowych w podatku od 
nieruchomości w mniejszych gminach lub miastach na prawach powiatu. Najsilniejsze eko-
nomicznie aglomeracje mają bowiem inne atuty sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. 
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Tax PreferenceS aS an elemenT of local Tax Policy – aS Seen in TaxaTion of 
enTrePreneurS WiTh ProPerTy Tax

Purpose – The purpose of this paper is to determine whether and to what extent local government units, within 
the framework of local tax policy, can and whether they actually do influence the reduction of the tributary 
burden of entrepreneurs.
Design/methodology/approach – In the article the following methods are employed: analyses of legal regula-
tions, output of doctrine and judicatory.
Findings – Analyze and evaluate specifity of the taxation of entrepreneurs with property tax.
Originality/value – The measurement performance lead to a conclusion that one of the characteristic features of 
the tax is the adoption of specific rules regarding the taxation of taxable objects related to or occupied for the 
purpose of carrying out economic activity. At the same time, one can notice taxation of those to a wider extent 
and with higher tax rates. 
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Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości w gminach

Arkadiusz Żabiński*1 

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego karta podatkowa, 
mimo swych zalet, systematycznie traci na popularności oraz jakie zmiany w jej konstrukcji są niezbędne, aby 
omawiana preferencyjna forma opodatkowania dochodów stała się ważnym narzędziem polityki prorozwojo-
wej prowadzonej przez gminy.
Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, danych statystycz-
nych Ministerstwa Finansów. 
Wynik – Preferencje jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, odpowiednio zastosowane, mogą być wykorzystane w rozwoju przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu 
zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze 
sobą korzystanie z tej formy opodatkowania. W konsekwencji osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą wybierają zasady ogólne podatku dochodowego rezygnując z karty podatkowej. Ma to swoje negatywne 
skutki dla budżetów gmin.
Oryginalność/wartość – Kluczową wartością opracowania jest analiza elementów konstrukcji opodatkowania 
dochodów w formie karty podatkowej, wykazania błędów zawartych w tej konstrukcji, prowadzących do spad-
ku popularności omawianej formy opodatkowania oraz wskazanie możliwości wykorzystania karty podatkowej 
do prowadzenia aktywnej polityki prorozwojowej w gminach.

Słowa kluczowe: system podatkowy, opodatkowanie przedsiębiorstw, finanse JST

Wprowadzenie 

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany 
w formie karty podatkowej, w całości zasila budżety gmin i zaliczany jest do dochodów 
własnych. Gminy pozbawione są jednak jakiegokolwiek władztwa w zakresie tego podatku. 
Ustalaniem jego wysokości, poborem i kontrolą zajmuje się aparat skarbowy. Nie pozostaje 
to bez wpływu na wysokość uzyskiwanych przez gminy dochodów, jak również szerzej, na 
politykę wspierania przedsiębiorczości, którą większość gmin stara się prowadzić. 

Jednym z zadań jakie stawiają sobie gminy jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości na ich terenie. Sferą, w której te dwa cele się łączą i na którą 
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gminy mogłyby mieć istotny wpływ jest rozwój mikroprzedsiębiorstw. Specyfika mikro-
przedsiębiorstw wskazuje na to, że powinny być one objęte rozwiązaniami szczególnymi 
w zakresie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Takie szczególne roz-
wiązania powinny polegać m.in. na maksymalnym uproszczeniu obowiązków podatkowych 
związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatków. W zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, największe preferencje niesie 
ze sobą karta podatkowa. Karta podatkowa powinna stać się więc dla gmin ważnym narzę-
dziem tak kształtowania dochodów gmin, jak również wspierania lokalnej przedsiębiorczości.

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie – dlaczego karta podat-
kowa, mimo swych zalet systematycznie traci na popularności oraz jakie zmiany w jej 
konstrukcji są niezbędne, aby omawiana preferencyjna forma opodatkowania dochodów 
stała się dla gmin ważnym narzędziem polityki prorozwojowej? Analizę przeprowadzono 
na podstawie danych statystycznych za lata 2008–2013. Analiza aktów prawnych dotyczyła 
lat 2008–2015. Wykorzystano materiały statystyczne Ministerstwa Finansów i Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

1. Konstrukcja karty podatkowej jako ryczałtu kwotowego 

Istota ryczałtów wiąże się z wypełnianiem kilku warunków – podstawowymi są zasady: 
prostoty, taniości i pewności opodatkowania. Ryczałt jest uproszczonym modelem opodat-
kowania w obliczaniu podstawy i wielkości opodatkowania. Dla podatników to uproszczenie 
przejawia się najczęściej ograniczoną dokumentacją bez obowiązku prowadzenia pełnej 
dokumentacji rachunkowej. Z kolei dla organów finansowych nie powoduje to wielu czyn-
ności kontrolnych dla sprawdzenia rzetelności podatnika. Forma ta dzięki swej prostocie 
odpowiada też zasadzie taniości opodatkowania, bowiem pobór podatku jest prosty i tani. 
Często możliwość korzystania z tej formy opodatkowania wiąże się z określonymi wymoga-
mi stawianymi podatnikowi, np. liczby zatrudnianych osób, wysokości obrotów, wysokości 
przychodu czy dochodu (Owsiak, 2013).

Ryczałty powinny charakteryzować się mniejszym fiskalizmem niż podobne mu podatki. 
Podatnik powinien zostać potraktowany preferencyjnie a forma obciążenia podatkowego 
ustalana jest na poziomie przeciętnego uśrednionego obciążenia. Taka ulgowa wysokość 
obciążenia może zachęcać podatników do określonych działań, wyboru określonych form 
prowadzenia działalności gospodarczej, czy wręcz w ogóle ujawnienia działalności gospo-
darczej. Z ryczałtami powinno się łączyć oszacowanie wynikające z dobrze określonych 
wskaźników podobnych do rzeczywistych wyników. Aby jednak ryczałt pełnił funkcję 
motywacyjną, normy szacunkowe powinny być ustalone na średnim poziomie lub niższym 
od faktycznego (Sokołowski, 1994).

Uproszczone formy opodatkowania działalności gospodarczej stosuje większość 
państw europejskich. Zakres stosowanych przez nie uproszczeń jest bardzo zróżnicowany. 
Najczęściej zryczałtowaniu podlega podstawa opodatkowania, czyli kwota, od której nalicza 
się podatek. To dlatego, że wyliczenie podstawy jest najbardziej skomplikowanym elemen-
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tem wymiaru podatku. Ryczałtowe podstawy opodatkowania stosowane są m.in. w Belgii. 
Przy ich wyliczaniu dla piekarzy i cukierników bierze się pod uwagę liczbę zużywanych 
przeciętnie worków mąki; w przypadku rzeźników – wagę sprzedanego mięsa, zaś gdy 
chodzi o prowadzących kawiarnie – ilość sprzedanych napojów. Jest to podobny system 
jak przy karcie podatkowej, gdzie przy wyliczaniu podatków, np. korepetytorów bierze się 
pod uwagę liczbę przeciętnie udzielanych przez nich lekcji. Cena lekcji nie ma znaczenia 
(Gajl, 1995).

Często stosowanym w krajach UE rozwiązaniem, upraszczającym rozliczanie małych 
firm z fiskusem, są tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Koszty to przede 
wszystkim wydatki inwestycyjne przedsiębiorstwa, odlicza się je od przychodu, wylicza-
jąc w ten sposób podstawę opodatkowania. Dzięki kosztom płaci się więc niższe podatki. 
Firmy czeskie mogą odliczać rzeczywiste koszty, czyli faktycznie ponoszone choćby na 
zakup maszyn czy urządzeń. Ale jeśli nie chcą stosować szczegółowej ewidencji, mogą 
stosować koszty zryczałtowane. Takie koszty przedsiębiorstwa mogą też wybrać, gdy dojdą 
do wniosku, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż wskazywanie kosztów faktycznych. 

W ustawodawstwie polskim formą opodatkowania dochodów osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, niosącą ze sobą największy zakres preferencji związanych z nalicza-
niem i odprowadzaniem podatku, jest karta podatkowa. Karta podatkowa należy do grupy 
tzw. ryczałtów podatkowych. Wysokość świadczenia podatkowego wynika wprost z treści 
przepisów prawa podatkowego i znana jest podatnikowi z góry, np. przed rozpoczęciem 
działalności podlegającej opodatkowaniu. Sama technika opodatkowania zryczałtowanego 
nawiązuje do szacunkowej podstawy opodatkowania i tzw. znamion zewnętrznych przed-
miotu opodatkowania. Podatnicy korzystający z karty podatkowej od początku istnienia 
tej formy opodatkowania zwolnieni są z obowiązków prowadzenia ksiąg, składania zeznań 
podatkowych, składania deklaracji podatkowych o wysokości uzyskanego dochodu, wpłaca-
nia zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie te preferencje miały i mają służyć wsparciu 
rozwoju mikroprzedsiębiorstw opartych na działalności prowadzonej samodzielnie lub przy 
wsparciu najbliższej rodziny (Gomułowicz, Małecki, 2011).

Uprawnienie do skorzystania z karty podatkowej przysługuje w Polsce osobom fizycznym 
prowadzącym działalność samodzielnie lub w spółce cywilnej. Z opodatkowania w formie 
karty podatkowej wyłączone są spółki jawne, z o.o., komandytowe oraz te spółki cywilne, 
w których chociaż jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną. Z karty podatkowej mogą 
korzystać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową. Z bardzo 
wielu rodzajów działalności można wymienić między innymi: usługi krawieckie, fryzjerskie, 
kosmetyczne, fotograficzne, mechanikę pojazdową, ślusarstwo, zegarmistrzostwo. Drugą 
grupę podatników mogących korzystać z karty stanowią podmioty zajmujące się działal-
nością w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi (z wyjątkiem napojów 
o zawartości powyżej 1,5% alkoholu), rolnymi i ogrodniczymi. Trzecią grupę podatników 
stanowią podatnicy prowadzący działalność gastronomiczną, pod warunkiem jednak, że nie 
jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5%. Następne grupy stanowią 
podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług transportowych, wykonywanych przy 
użyciu jednego pojazdu, oraz usług rozrywkowych. Z karty podatkowej mogą korzystać 
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również osoby prowadzące sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest 
przy tym prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Ostatnią, bardzo ważną grupą po-
datników, są przedstawiciele wolnych zawodów z zakresu usług zdrowotnych. Należy tutaj 
wymienić wyszczególnionych przez ministra: lekarzy, felczerów, techników dentystycznych 
oraz pielęgniarki, którzy muszą jednak spełniać wymogi szczegółowe (Ustawa…, 1998).

Jednym z głównych elementów, od których zależy uzyskanie i utrzymanie prawa do karty 
podatkowej, a zarazem wpływającym na ustalenie wysokości ryczałtu jest nieprzekraczalnie 
określonego w przepisach stanu zatrudnienia. Wielkość zatrudnienia jest zróżnicowana dla 
poszczególnych rodzajów działalności. Dla działalności usługowej lub usługowo-wytwórczej, 
w zależności od jej rodzaju, możliwa wielkość zatrudnienia, nie licząc samego podatnika, 
waha się od 0 do 5 pracowników. Jednocześnie wyodrębniono kilka grup pracowników, 
których nie uwzględniano przy ustalaniu prawa do karty podatkowej (Wysocka-Fronczek, 
2015).

Karta podatkowa przeznaczona jest dla podatników prowadzących działalność gospodar-
czą w ograniczonym, lokalnym zakresie. Obszar takiej działalności nie wykracza najczęściej 
poza obszar danej miejscowości czy rzadziej gminy. Skierowanie dochodów z karty podat-
kowej do budżetów gmin powinno aktywnie włączyć te ośrodki samorządności w proces 
kreowania lokalnej polityki gospodarczej dla przedsiębiorstw działających w mikroskali. Tak 
się jednak nie stało. Rokrocznie maleje liczba podatników opłacających podatek dochodowy 
od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Jednocześnie wpływy do budżetów gmin 
z tej formy opodatkowania są coraz niższe i mają coraz mniejsze znaczenie dla samych gmin. 

W badanym okresie liczba osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą 
i korzystających z karty podatkowej, systematycznie spadała. Podatnicy rezygnujący z tej 
preferencyjnej formy opodatkowania najczęściej wybierali bardziej skomplikowane rozlicza-
nie się na tzw. zasadach ogólnych podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tabela 1 

Liczba podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej w latach 2008–2013

Rok Liczba podatników

2008 127 299

2009 126 562

2010 122 883

2011 117 911

2012 112 975

2013 109 706

Źródło: Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych (luty 2017).

Jednocześnie wraz z obniżaniem się liczby podatników korzystających z karty podatko-
wej malały wpływy do budżetów gminnych z tytułu tego źródła dochodów. W roku 2013 
wyniosły one 100 119 zł i stanowiły 52% kwoty jaką uzyskały gminy z tego tytułu w roku 
2008, kiedy to wpływy z tytułu karty wyniosły 155 368 zł. Jednocześnie malało znaczenie 
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wpływów z karty podatkowej w budżetach gmin. W roku 2008 wpływy z całości dochodów 
uzyskanych przez gminy z PIT wyniosły 3 429 000 zł, w tym udział wpływów od podatników 
prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych wyniósł 
9,19% a podatników korzystających z karty podatkowej – 4,6%, w kolejnych latach wyniósł: 
dochody z PIT w 2009 roku – 4 010 300 zł, udziały odpowiednio – 10,12% i 3,8%; dochody 
z PIT w 2010 roku – 5 466 100 zł, udziały odpowiednio – 4,83% i 2,4%; dochody z PIT w 2011 
roku – 6 269 900 zł, udziały odpowiednio – 3,96% i 1,9%; dochody z PIT w 2012 roku – 
7 369 000 zł, udziały odpowiednio – 3,82% i 1,6%; dochody z PIT w 2013 roku – 9 265 000 zł, 
udziały odpowiednio – 3,7% i 1,2%. Przy analizie należy jednak podkreślić zdecydowaną 
przewagę liczby podatników korzystających z zasad ogólnych podatku dochodowego nad 
płatnikami karty podatkowej. 

Tabela 2

Dochody budżetów gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie 
karty podatkowej w latach 2008–2013

Rok Wpływy w tys. zł

2008 155 368

2009 131 342

2010 120 529

2011 114 827

2012 108 137

2013 100 119

Źródło: Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych (luty 2017) 

2. Stawka podatkowa jako bariera w wykorzystaniu karty podatkowe

Na podstawie danych z lat 2008–20131 należy zauważyć, że spadek popularności ryczałtu 
odbywał się na korzyść rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych na 
zasadach ogólnych. Systematycznie zmniejszała się więc rola ryczałtów jako stymulatorów 
rozwoju przedsiębiorczości. Zjawisko to jest o tyle zastanawiające, że formy uproszczone, 
takie jak karta podatkowa, miały być formami uprzywilejowanymi opłacania podatku do-
chodowego od osób fizycznych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w stosun-
kowo niewielkim rozmiarze. Dodatkowo sytuacja taka niesie konsekwencje dla budżetów 
gmin (Patrzałek, 2010). Wpływy z karty podatkowej w całości bowiem zasilają budżety 
gmin. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na zasadach 
ogólnych obecnie 38% odprowadzanego podatku trafia do kasy gminy. Spadek popularności 

1 http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu
-terytorialnego/informacje-i-zestawienia (2017).
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karty podatkowej to utrata wpływów w gminach. Problem ten jest jednak marginalizowany 
z dwóch powodów. Po pierwsze, samorządowi gminnemu brakuje wiedzy na temat przyczyn 
utraty dochodów z tytułu karty podatkowej. Po drugie, gminom brakuje instrumentarium, 
żeby zmieniać ten stan rzeczy. Traktują dochody z karty nie jak dochody własne, w pełnym 
tego słowa znaczeniu, tylko jako środki przekazane przez aparat skarbowy, na których 
wysokość nie mają wpływu. Zdaniem autora zmiana tego stanu rzeczy powinna przyczynić 
się do zyskania przez gminy ważnego narzędzia w realizacji lokalnej polityki gospodarczej 
i aktywnego kreowania dochodów gmin.

Elementem konstrukcji karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych, który ma zdaniem autora, podstawowe znaczenie dla spadku zainteresowania kartą 
podatkową jako zryczałtowaną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, jest stawka podatkowa, która ma decydujący wpływ na wysokość obciążeń 
podatkowych związanych z wyborem konkretnej formy opodatkowania. Malejąca liczba 
podatników korzystających z karty podatkowej idzie w parze ze wzrastającą liczbą osób 
fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą i decydujących się na tzw. zasady ogólne 
podatku dochodowego. Symulację obciążeń podatkowych wykonano ma podstawie danych 
Ministerstwa Finansów i GUS2. Do analizy wybrano dwa najczęściej wybierane rodzaje 
działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa.

2 www.mf.gov.pl, www.gus.gov.pl, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób 
w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne. (2009). Warszawa: GUS; Działalność gospodarcza przedsię-
biorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne. (2010). Warszawa: 
GUS; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2010 r. Informacje i opra-
cowania statystyczne. (2011). Warszawa: GUS; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników 
do 9 osób w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. (2012). Warszawa: GUS; Działalność gospodarcza 
przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne. (2013). 
Warszawa: GUS; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2013 r. Informacje 
i opracowania statystyczne. (2014). Warszawa: GUS. Zob. art. 27 ust. 1 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.); zał. nr 1, tabela miesięcznych stawek 
podatku dochodowego, część I i II Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwot przychodów 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 
stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek od przychodów proboszczów i wikariuszy (M.P. 02.57.783, 
M.P. nr 49, poz. 848).
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Tabela 3

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przy wyborze karty podatkowej 
lub zasad ogólnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie robót budow-
lanych*

Miesięczne kwoty podatku dochodowego 
od osób fizycznych obliczone dla zasad 
ogólnych 

Miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej w zł

przy liczbie 
pracowników

w miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5 tys. ponad 5 tys.  
do 50 tys.

powyżej 50 
tys.

2008–2009

466 zł w 2008 r.
485 zł w 2009 r.

0 249 271 310

1 423 454 492

2 582 662 752

3 815 924 1021

4 954 1045 1149

5 1102 1218 1330

2010–2011

568 zł w 2010 r.
593 zł w 2011 r.

0 258 288 320

1 438 470 509

2 603 686 780

3 845 958 1059

4 989 1084 1191

5 11 143 1264 1379

2012–2013 

872 w 2012
1015 w 2013

0 266 297 330

1 452 485 525

2 623 709 806

3 873 989 1094

4 1022 1121 1230

5 1181 1306 1425

* Tak określone ogólne wymogi są modyfikowane przez państwa wprowadzające możliwość łącznego opodat-
kowania grupy kapitałowej. Wymogi te zazwyczaj dostosowane są do warunków wewnętrznych danego kraju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i GUS.

Podobne jak dla działalności budowlanej zestawienie wysokości płaconego podatku 
dochodowego w zależności od wybranej formy, opracowane zostało również dla działalności 
handlowej.
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Tabela 4 

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przy wyborze karty podatkowej 
lub zasad ogólnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żyw-
nością i wyrobami tytoniowymi

Miesięczne kwoty podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych obliczone  
dla zasad ogólnych 

Miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w PLN

przy liczbie 
pracowników

w miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5 tys. ponad 5 tys.  
do 50 tys. powyżej 50 tys.

od do od do od do

2008–2009 

356 zł w 2008 r.
345 zł w 2009 r.

0 279 423 384 520 423 662

1 384 520 423 662 520 846

2 423 668 520 846 662 966

3 520 746 662 966 891 1.203

2010–2011 

374 zł w 2010 r.
381 zł w 2011 r.

0 288 438 398 539 438 686

1 398 539 438 686 539 878

2 438 693 539 878 686 1002

3 539 878 686 1002 924 1248

2012–2013

529 zł w 2012 r.
693 zł w 2013 r.

0 297 452 410 566 452 709

1 410 556 452 709 556 907

2 452 716 556 907 709 1036

3 556 907 709 1036 955 1290

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i GUS.

W latach 2008–2013 dysproporcja w obciążeniach fiskalnych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, w zależności od wybranej formy podatku dochodowego od osób 
fizycznych, była wyraźnie na niekorzyść karty podatkowej. W latach tych w badanej grupie 
podatników w zdecydowanej większości korzystniejsze było rozliczanie się z podatku do-
chodowego na zasadach ogólnych niż wybór karty podatkowej. W latach 2008–2009 zasady 
ogólne niosły ze sobą niższe obciążenia fiskalne bez względu na liczbę zatrudnionych pra-
cowników, jak również wielkość miejscowości. Po roku 2010 decyzja Urzędu Skarbowego 
o zastosowaniu stawek karty zbliżonych do dolnej granicy możliwych mogła zwiększyć 
konkurencyjność podatkową karty podatkowej w stosunku do zasad ogólnych, ale tylko przy 
prowadzeniu działalności w małej miejscowości i przy minimalnym zatrudnieniu.

Prawie w całym badanym okresie obserwować można systematyczny spadek liczby 
podmiotów rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty 
podatkowej. Dlaczego pomimo prostej konstrukcji i uproszczonych do minimum działań 
związanych z płatnością podatku w formie karty podatkowej traci ona wciąż na popularności? 
Wydaje się zasadne stwierdzenie, że podatnicy rezygnujący z omawianej, uproszczonej formy 
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opodatkowania i wybierający bardziej skomplikowane zasady ogólne kierują się wielkością 
obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą wybór danej formy opodatkowania. Z przepro-
wadzonej symulacji na wybranych grupach podatników, której podstawą były badania 
statystyczne, wynika że opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty 
podatkowej jest najczęściej mniej korzystne niż wybór tzw. zasad ogólnych. Karta podat-
kowa jest rozwiązaniem niosącym niższe, niż zasady ogólne, obciążenia fiskalne jedynie 
dla podatników prowadzących działalność danego typu jedynie w stosunkowo małej skali. 
Przeprowadzona analiza wykazała, że granica wielkości zatrudnienia, przynosząca korzyści 
fiskalne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budownictwa 
i korzystających z karty podatkowej, przebiega przy zatrudnianiu jednego pracownika 
w małych bądź średnich miejscowościach. Przy większym zatrudnieniu korzystniejsze stają 
się zasady ogólne. Dla działalności handlowej omawiana granica przesuwa się w kierunku 
podatników niezatrudniających pracowników. Limit zatrudnienia, dający prawo do karty 
podatkowej, wynosi przy tym dla działalności budowlanej 5 pracowników a dla działalności 
handlowej – 3 pracowników.

Uwagi końcowe

Karta podatkowa powinna być ważnym narzędziem kreowania dochodów gmin. Z racji swej 
konstrukcji powinna być również efektywnie wykorzystywana w realizacji celów gospo-
darczych polityki fiskalnej realizowanych również przez gminy, dla których jest dochodem 
własnym. Preferencje jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku docho-
dowego od osób fizycznych, odpowiednio zastosowane, mogą być wykorzystane w rozwoju 
przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych 
celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą korzystanie z tej formy 
opodatkowania. W konsekwencji, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
wybierają zasady ogólne podatku dochodowego, rezygnując z karty podatkowej. Ma to 
swoje negatywne skutki dla budżetów gmin. Podatek dochodowy opłacany w formie karty 
podatkowej zasila ich budżety w całości. Ten sam podatek opłacany w formie zasad ogólnych 
zasila gminy jedynie w 39,34%. W przypadku każdego podatnika, rezygnującego z karty 
podatkowej na rzecz zasad ogólnych, gmina traci ponad 60% potencjalnych wpływów 
podatkowych z podatku dochodowego.

Gminy oprócz utraty dochodów podatkowych tracą jeszcze możliwość wykorzystania 
karty podatkowej do kreowania własnej polityki fiskalnej. Przyczyną malejącego zaintere-
sowania kartą podatkową jest zbyt wysoki poziom dochodu szacunkowego przyjętego przez 
Ministerstwo Finansów jako podstawa opodatkowania. Wydaje się, że znacznie efektywniej-
sze byłoby przekazanie części kompetencji aparatu skarbowego gminom. Dotyczyć to może 
ustalania, nawet w ramach określonych przez ministerstwo, wysokości stosowanych stawek 
karty podatkowej oraz preferencji związanych z ulgami zatrudnieniowymi. Gminy najlepiej 
znają bowiem lokalne warunki gospodarowania i elastyczniej reagują na zmieniające się 
otoczenie gospodarcze. Jednocześnie prowadzenie własnej polityki fiskalnej, np. w zakresie 
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podatku od nieruchomości udowodniło, że gminy mają kompetencje do tego typu działań. 
Wydaje się, że zmiany dotyczące konstrukcji karty podatkowej powinny przyczynić się do 
wykorzystania zalet omawianej formy opodatkowania do kształtowania dochodów budże-
towych i rzeczywistości gospodarczej w gminach.
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Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości 
elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe 

i ekonomiczne dla gmin

Stefan Babiarz*

Streszczenie: Cel – Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności opodatkowania po-
datkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych od 1 stycznia 2017 roku, jako budowli, przy przyjęciu, że 
podstawę opodatkowania stanowią zarówno części budowlane (fundament i wieża) oraz niebudowlane ele-
menty techniczne elektrowni. Równorzędnym celem artykułu jest przyjęcie poglądu, że uregulowania zawarte 
w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to przepisy prawa budowlanego, a przez 
to przepisy prawa podatkowego. Celem równorzędnym jest też wykazanie, że powyższe uregulowania są zgod-
ne z art. 32 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji RP. Celem ubocznym artykułu jest zaś 
wykazanie skutków finansowych przyjętego unormowania dla przedsiębiorców eksploatujących elektrownie 
wiatrowe oraz skutków podatkowych dla finansów gmin, na terenie których te elektrownie się znajdują.
Metodologia badawcza – W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów 
prawnych, to jest ustaw: o instytucjach w zakresie elektrowni wiatrowych; Prawo budowlane; o podatkach 
i opłatach lokalnych; o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
o odnawialnych źródłach energii; a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane.
Wynik – Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że budowla elektrowni wiatrowej podlegać będzie 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (od 1 stycznia 2017 roku), od jej wartości obliczonej od części 
budowlanych i niebudowlanych tych elektrowni. Wykazano też, że uregulowania te są zgodne z przepisami 
Konstytucji, a także wykazano niekorzystny wpływ uregulowań podatkowych na wyniki finansowe podatników 
i gmin.

Słowa kluczowe: budowla, części budowlane i niebudowlane elektrowni wiatrowej, elementy techniczne, elek-
trownia wiatrowa, mikroinstalacja, podatek od nieruchomości, załącznik do ustawy

Wprowadzenie

Ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych1 
ustawodawca de facto dokonał zmian w opodatkowaniu budowli, jakimi są elektrownie 
wiatrowe. Zagadnienie ich opodatkowania – od 1 stycznia 2017 roku – tj. od wejścia w życie 
tej ustawy, podatkiem od nieruchomości wywołuje spory w piśmiennictwie, orzecznictwie, 

 * dr Stefan Babiarz, Naczelny Sąd Administracyjny, e-mail: sbabiarz@nsa.gov.pl
1 Dz.U. z 2016 r. poz. 961; dalej: u.i.e.w.
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a także w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. Jedni autorzy (Etel, 2017, 
s. 13–19; Dowgier, 2016, s. 6–11) twierdzą, że na budowlę elektrowni wiatrowej składają 
się elementy budowlane, tj. fundament i wieża oraz niebudowlane – elementy techniczne, 
tj. wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy 
sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. Z kolei inni autorzy 
(Morawski, 2016, s. 13–21) twierdzą, że ustawa o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatro-
wych przez to, że „wcale nie stwierdza, że budowlą jest m.in. cała elektrownia wiatrowa oraz 
dlatego, że ustawodawca zdefiniował tylko elektrownię wiatrową a nie budowlę, oznacza, iż 
w dalszym ciągu tylko części budowlane elektrowni wiatrowych będą stanowić przedmiot 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości”. Z kolei orzecznictwo, na razie jednolite, wo-
jewódzkich sądów administracyjnych2, w zasadzie zgodnie przyjmuje, że całość elektrowni 
wiatrowej, a więc elementy budowlane oraz elementy techniczne podlegają jako budowla 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wydawane zaś przez organy interpretacyjne 
indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego zajmują rozbieżne stanowiska 
i poglądy; od przyznających rację podatnikom, że opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
mości jako budowle podlegają tylko części budowlane elektrowni (fundamenty i wieża)3 aż 
do uznających, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają zarówno części 
budowlane, jak i elementy techniczne elektrowni wiatrowych4. Spory w zakresie opodatko-
wania elektrowni wiatrowych koncentrują się na następujących zagadnieniach:

a) wykładni art. 3 pkt 3 i art. 82 ust. 3 pkt 5b Ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane5 – a w szczególności to, czy wykreślenie z treści art. 3 pkt 3 u.Pr.b. 
elektrowni wiatrowych zmieniło, czy nie charakter wyliczenia w nim zawartego, 
a także wpływu art. 82 ust. 3 pkt 5b u.Pr.b. – na przedmiot opodatkowania, tj. budowli 
elektrowni wiatrowych;

b) wpływu wprowadzenia elektrowni wiatrowych jako kategorii do załącznika do 
ustawy – Prawo budowlane jako kategorii XXIX;

c) ustalenia celu zmian dokonanych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych na opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości;

d) zgodności art. 17 u.i.e.w. z art. 2 Konstytucji RP;
e) autonomiczności prawa podatkowego i znaczenia tej zasady w zakresie dopuszczal-

ności korzystania z innych definicji uregulowanych w innych ustawach;

2 Zob. wyroki: WSA w Bydgoszczy z 21.02.2017 r., I SA/Bd 866/16; WSA w Gorzowie Wlkp. z 8.03.2017 r., 
I SA/Go 56/17; WSA w Olsztynie z 23.03.2017 r., I SA/Ol 17/17; WSA w Łodzi z 24.03.2017 r., I SA/Łd 1/17.
3 Zob. Interpretacja indywidualna Wójta Gminy Zgorzelec z 3 listopada 2016 r., F.P.310.1.1.2016.2; Interpretacja 
indywidualna Wójta Gminy Puck z 2 grudnia 2016 r., F.B.310.2.2016.MW; Interpretacja indywidualna Burmistrza 
Iłży z 5 grudnia 2016 r., F.B.3123.4.105.2016; Interpretacja indywidualna Burmistrza Tyrzowic z 29 grudnia 
2016 r., P.F.310.1.2016.
4 Zob. Interpretacja indywidualna Wójta Gminy Darłowo z 26 stycznia 2017 r., B.D.310.2.1016; Interpretacja 
indywidualna Wójta Gminy Wilków z 20 marca 2017 r., F.N.3120.11.2017; Interpretacja indywidualna Wójta 
Gminy Moszczenica z 13 stycznia 2017 r., PRA.074.20.1.2016.
5 Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. – zwana dalej u.Pr.b.
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f) dyskryminacyjnego charakteru przyjętych uregulowań w ustawie o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych w odniesieniu do sektora morskich elektrowni 
wiatrowych;

g) określenia pojęcia „przepisy prawa budowlanego”;
h) skutków finansowych dla innych podsektorów branży energetycznej;
i) określenia podstawy opodatkowania i stawki podatku od elektrowni wiatrowych;
j) skutków ekonomicznych wprowadzonych zmian dla opłacalności prowadzenia 

działalności w branży energetyki wiatrowej, a także skutków finansowych dla gmin.

1. Definicja budowli 

Ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmieniono – wbrew niektórym 
poglądom – definicję budowli, ale nie wprost, lecz pośrednio. Przepis art. 3 pkt 3 u.Pr.b. 
otrzymał bowiem następujące brzmienie: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 3) budowli – 
należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową”.

Nie sposób więc zgodzić się z poglądem, że ustawa o inwestycjach w zakresie elek-
trowni wiatrowych nie zmieniła definicji budowli zawartej w ustawie – Prawo budowlane. 
Wprawdzie jest w niej mowa, w okresie obowiązywania tego przepisu do dnia 25 września 
2005 roku6, że budowlami są m.in. części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przesyłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) a wykreślono z definicji nawiasowej 

„części budowlanych urządzeń technicznych” określenie „elektrowni wiatrowych”. Oznacza 
to, że w zakresie przedmiotu opodatkowania budowli, jakimi są elektrownie wiatrowe, nie 
będzie jak dotychczas, że przedmiotem tym będą tylko ich części budowlane, tj. fundamenty 
i wieża. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na to, że w uzasadnieniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 13 września 2011 roku, P 33/097 wskazano, że omawiana definicja – czyli 
definicja budowli, zawarta w art. 3 pkt 3 u.Pr.b. – nie rozstrzyga statusu obiektów innych 

6 Zob. art. 1 pkt 1 lit. a ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2005 r. nr 163, poz. 1364).
7 OTK-A 2011, nr 7, poz. 71 z glosami aprobującymi: (Banasika, 2011, s. 34–35; Brzeziński, Morawski, 2012, 
s. 22–28; Mastalskiego, 2012, s. 177–182; Radzikowskiego, 2013, s. 66–75; Brzeziński, Nita, 2013, s. 7–14).
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niż wskazane expressis verbis w sformułowaniu warunku wystarczającego i koniecznego. 
Warunek wystarczający bycia budowlą mają wszelkie obiekty wskazane enumeratywnie 
w jej treści, a warunek konieczny polega na tym, by obiekty nie były zakwalifikowane 
do budynków lub obiektów małej architektury. W praktyce posłużenie się definicją tego 
rodzaju, w celu zakwalifikowania jakiegoś obiektu jako budowli – jeżeli przedmiotem 
rozważanej kwalifikacji nie jest obiekt wprost wymieniony pozytywnie lub negatywnie 
w jej treści – wymaga odwołania się do reguł wykładni funkcjonalnej, a mianowicie do 
analogii z ustawy (analogia legis). By ustalić bowiem, czy dany obiekt powinien, czy też 
nie powinien być uznany za budowlę, konieczne okazuje się wykazanie, że jego cechy 
są (argumentum a similli) bądź też nie są (argumentum a contrario) w istotnym zakresie 
zbliżone do cech obiektów pełniących rolę wzorców, a za określoną kwalifikacją przemawia 
dodatkowo odpowiednia argumentacja aksjologiczna. Idąc tym tokiem rozumowania i jakby 
nie biorąc pod uwagę argumentów celowościowych i funkcjonalnych związanych z tym 
wykreśleniem, o których pisze L. Etel (2017, s. 13–19), nie sposób pominąć argumentacji 
z powyższego uzasadnienia o konieczności wnioskowań z podobieństwa. Otóż w załączniku 
do ustawy – Prawo budowlane ustawodawca (zob. art. 9 pkt 3 u.i.e.w.) nadał nowe brzmienie 
kategorii XXIX w ten sposób, że obejmuje ona od 16 lipca 2016 roku (art. 18 u.i.e.w.) „wolno 
stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe”. Zatem nie można zgodzić się z twier-
dzeniem, by wyliczenie to było obojętne dla ustawy podatkowej, jaką jest ustawa o podat-
kach i opłatach lokalnych. Otóż w powołanym wyżej uzasadnieniu do wyroku Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że „nie jest wykluczone, by o uznaniu określonego urządzenia 
za urządzenie budowlane w rozumieniu u.Pr.b. poza definicją sformułowaną w art. 3 pkt 9 
u.Pr.b., współdecydowały pozostałe przepisy tej ustawy lub załącznik do niej, a nawet inne 
regulacje prawne, w tym również akty podustawowe”.

Wedle tego poglądu, załącznik do ustawy – Prawo budowlane, inne przepisy tej ustawy, 
czy nawet inne regulacje prawne, w tym i akty podustawowe mogą tylko współdecydować 
o uznaniu danego obiektu jako budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.Pr.b. Zwrócić zatem 
należy uwagę na to, że w treści tego przepisu wskazano, że budowlą są m.in. „wolno stojące 
maszty antenowe” (…) „wolno stojące instalacje przesyłowe lub urządzenia techniczne”. Nie 
zostały one zdefiniowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ani w ustawie – Prawo 
budowlane. O ile należy tu pominąć z natury rzeczy „wolno stojące maszty antenowe”, to 
pozostałe podlegać powinny wnioskowaniu z podobieństwa i być objęte argumentacją od-
noszącą się do współdecydowania. Jest o nich mowa właśnie w załączniku XXIX do ustawy, 
w którym elektrownie wiatrowe zostały zakwalifikowane kategorialnie, jako podobne do 
wolno stojących kominów i masztów. Problematyką wolno stojących urządzeń technicznych 
zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny, przy okazji opodatkowania transformatorów 
jako budowli, stwierdzając, że skoro są one usytuowane na słupach (w budynkach), to przez 
to nie mogą być uznane za wolno stojące urządzenia techniczne albowiem chodzi tu o urzą-
dzenia, które nie są powiązane z innymi budynkami, budowlami, słupami, fundamentami8. 

8 Zob. wyroki NSA: z 15.04.2014 r., II FSK 880/12; z 27.09.2013 r., II FSK 249/12; z 15.05.2012 r., II FSK 
2320/10 – dostępne w bazie CBOSA.
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Te wyroki wydawane były, gdy transformatory, będące w istocie rzeczy urządzeniami elek-
troenergetycznymi umożliwiającymi funkcjonowanie stacji elektroenergetycznych, nie były 
i nie są w żadnym razie podobne do budowli wskazanych w art. 3 pkt 3 u.Pr.b., co dotyczyło 
sytuacji, gdy były one umieszczone na słupach lub fundamentach. Gdy zaś transformatory 
były sytuowane w budynkach, w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciła 
się inna linia orzecznicza, stosownie do której przyjmowano, że „obiekt budowlany stacji 
transformatorowej jest budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.), podlegającą 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od jej wartości”9.

Powyższe uwagi oznaczają, że poglądy na zaliczenie stacji transformatorowych do 
budowli są zróżnicowane. Z jednej strony nie zalicza się ich do wolno stojących urządzeń 
technicznych, bo mają np. fundamenty, a z drugiej strony nimi są i przez to podlegają opo-
datkowaniu jako budynki wraz z instalacjami i urządzeniami, które znajdują się w środku 
budynku10. Poza tym, elektrownia wiatrowa to urządzenie techniczne, o którym mowa w art. 
3 pkt 3 u.Pr.b., które nie jest wolno stojące albowiem wskutek połączenia z gruntem przez 
fundament i wieżę jest konstrukcją niesamodzielną. Art. 3 pkt 3 u.Pr.b. uznaje za budowlę 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, które są samodzielną budowlą. Aby elektrownia wia-
trowa była w myśl art. 3 pkt 3 u.Pr.b. wolno stojącym urządzeniem technicznym, powinna 
być pozbawiona fundamentów i wieży. Tymczasem w utrwalonym orzecznictwie sądów 
administracyjnych w art. 3 pkt 2b u.Pr.b. przyjmuje się, że suwerenność (samodzielność) 
wolno stojącego budynku (budowli) przejawia się w tym, że konstrukcyjnie nie może on 
łączyć się z innym budynkiem lub budowlą11. Ta sytuacja prowadzi do wniosku, że o tym czy 
elektrownia wiatrowa, która w art. 3 pkt 3 u.Pr.b. jest wskazana jako urządzenie techniczne, 
jest w istocie budowlą, mogą współdecydować, jak pisze Trybunał Konstytucyjny, inne prze-
pisy ustawowe, czy nawet podustawowe. Oznacza to, że elektrownie wiatrowe rozumiane 
tak, jak je definiuje art. 82 ust. 3 pkt 5b u.Pr.b., czyli w rozumieniu art. 2 pkt 1 u.i.e.w. są 
budowlami. Wedle tego przepisu elektrownia wiatrowa to budowla w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego, składająca się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów 
technicznych o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 Ustawy 
z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.). 
Elementy techniczne to nic innego, jak urządzenia techniczne, o których mowa w art. 3 pkt 
3 u.Pr.b. Wynika to z porównania zakresu tego pojęcia z treścią art. 2 pkt 2 u.i.e.w. Oznacza 
to, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest ustawą współdecydującą 
o przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a w dodatku, jest jak pisze 

9 Zob. wyrok NSA z 10.01.2008 r., II FSK 1313/07; ONSAiWSA 2009, nr 3, poz. 57 – z glosą krytyczną 
(Morawski, 2016, s. 42–46); wyrok NSA z 28.11.2006 r., II FSK 1403/05; wyrok WSA w Gdańsku z 15.03.2016 r., 
I SA/Gd 21/16; wyrok NSA z 10.09.2013 r., II FSK 2498/11 – wszystkie dostępne w bazie CBOSA.
10 Zob. pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 7 lutego 2017 r., PS2/0723.2.2017; wyjaśnienia 
Ministerstwa Finansów – Departament Podatków i Opłat Lokalnych z 17 marca 2007 r. w sprawie opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych nr PL-833/35/07/P.347.
11 Zob. wyrok WSA z 15.12.2010 r., II SA/Rz 784/10; z 16.05.2013 r., II SA/Ke 185/13; z 26.11.2010 r., II SA/Po 
637/10; z 7.11.2007 r., II SA/Wr 732/06 – dostępne w bazie CBOSA.
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R. Dowgier (2016, s. 8), ustawą systemową w zakresie definiowania pojęcia elektrownia 
wiatrowa. To oznacza, że przepisy art. 3 pkt 3 u.Pr.b. (w ujęciu negatywnym przez brak 
ujęcia ich w definicji), jak i pozytywnym przez odwołanie się do art. 82 ust. 3 pkt 5b i do 
załącznika do ustawy – Prawo budowlane, statuują elektrownię wiatrową jako budowlę.

W zakresie dopuszczalności wykorzystania tej definicji systemowej, należy zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden argument z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który wydaje 
się ważny, albowiem świadczy o konsekwencji Trybunału Konstytucyjnego w systemowym 
rozwiązywaniu tego rodzaju kwestii dotykających opodatkowania. Otóż w wyroku z 9 lis-
topada 1999 roku, K 28/9812 Trybunał Konstytucyjny (zob. cz. B.2) dokonując wykładni 
określenia zawartego w art. 3 pkt 1 ord. pod. „ustawa dotycząca podatków”13, wskazał, że 
określenia ustawa podatkowa i ustawa dotycząca podatków, to określenia nierównoznaczne. 
Określenie ustawa dotycząca podatków to określenie na tyle pojemne, że obejmuje wszystkie 
materie wymienione w art. 217 Konstytucji RP i obejmuje określenie ustawy podatkowej 
z art. 3 ust. 1, a także (co bardzo istotne z punktu widzenia przedmiotowych rozważań) 
wszelkie inne ustawy, których treścią są sprawy podatkowe, nawet jeżeli wykraczają poza 
zakres spraw wymienionych w art. 3 pkt 1 ord. pod. Jeżeli więc przyjmuje się, że ustawa – 
Ordynacja podatkowa jest, szczególnie w swej materii materialno-prawnej częścią ogólną 
prawa podatkowego (Mastalski, 2008, s. 142–148), to nie powinno budzić wątpliwości, że 
określenie ustawa dotycząca podatków powinno być odnoszone także do ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, w szczególności w odniesieniu do unormowań zawartych w przepisach 
o podatku od nieruchomości. Taka regulacja zakresu, szczególnie przedmiotowego, czyni 
przepisy o podatku od nieruchomości skomplikowanymi, mało czytelnymi. ale jednak jest 
zgodna z Konstytucją (Morawski, 2016, s. 13; Babiarz, 2017, s. B4). Przyjąć więc należy, że 
ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jako ustawa dotycząca podatków, 
może zawierać elementy stosunku prawnopodatkowego.

2. Definicja elektrowni wiatrowej i elementów technicznych 

W ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określającej „warunki i tryb 
lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych 
w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej” (art. 1 ust. 1 u.i.e.w.) 
ustawodawca zdefiniował dwa określenia, a mianowicie elektrownia wiatrowa oraz elementy 
techniczne. Jednocześnie, co trzeba podkreślić, już na początku wskazał, że ich znaczenie 
rozciąga się na przepisy ustawy, a więc ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro-

12 OTK 1999, nr 7, poz. 156. Zob. też glosy do wyroku: (Kosikowski, 2000, s. 106–109; Bałaban, 2000, s. 72; 
Gorgol, 2000, s. 77).
13 Należy podkreślić, że kreślenie ustawa dotycząca podatków, w brzmieniu tego przepisu art. 3 ord. pod., 
obowiązującym do 1 stycznia 2003 r. znajdowało się w art. 3 pkt 2 a nie pkt 11. Zmiany dokonano ustawą 
z 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 
z 2002 r., nr 169, poz. 1387 z późn. zm. zmiany dokonano w związku z wyrokiem TK z 9 listopada 1999 r., K 28/98, 
OTK 1999, nr 7, poz. 156.
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wych. To oznacza, że obejmuje także jej rozdział 3 – „Zmiany w przepisach obowiązujących”, 
a w tym i zmieniony art. 3 pkt 3 i art. 82 pkt 5b oraz załącznik do tabeli wiersz „Kategoria 
XXIX” Ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Wprawdzie zmiana dokonana 
w art. 3 pkt 3 u.Pr.b. nie obejmuje już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 16 lipca 2016 
roku (art. 18 u.i.e.w.) określenia elektrowni wiatrowej, ale istnieje ono w art. 82 ust. 3 pkt 
5b u.Pr.b. – gdyż przepis ten wprost powołuje się na definicję elektrowni wiatrowej z art. 2 
pkt 1 u.i.e.w., a także, co istotne w załączniku do ustawy – Prawo budowlane, wskazano, 
że „Kategoria XXIX obejmuje wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie wiatrowe. 
Z takiego odesłania zawartego w art. 82 ust. 3 pkt 5b u.Pr.b. do definicji elektrowni wiatrowej 
w art. 2 pkt 1 u.i.e.w., wynika, że definicja ta stała się definicją ustawową także na gruncie 
ustawy – Prawo budowlane. Przepis art. 9 u.i.e.w., który w pkt 2 wprowadził zmiany w art. 
82 ust. 3 pkt 5b (przez jego dodanie), nie objął natomiast definicją elementów technicznych, 
czyli art. 2 pkt 2 u.i.e.w. Artykuł 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. otrzymał bowiem brzmienie: „Użyte 
w ustawie określenia oznaczają: 1) elektrownia wiatrowa – budowlę w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów 
technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy 
z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. 
poz. 925); 2) elementy techniczne – wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, 
generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mecha-
nizmem obrotu”.

Oznacza to, że określenie elementy techniczne, a więc i określenie użyte w art. 2 pkt 1 
u.i.e.w. przez powyższy zabieg ustawodawcy nie stało się elementem definicji elektrowni 
wiatrowej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Czy będzie to miało istotne znaczenie 
dla wykładni pojęcia budowla elektrowni wiatrowej, czy nie, nietrudno przesądzić. 

3. Przepisy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych a przepisy 
Prawa budowlanego 

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych kilkakrotnie użyto określenia przepisy prawa 
budowlanego (art. 1a ust. 1 pkt 1; art. 1d ust. 1 pkt 2; art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d), z tym że 
używa też wprost określenia ustawa – Prawo budowlane (art. 1a ust. 2a pkt 3). Oznacza 
to, że określenie przepisy prawa budowlanego nie może oznaczać (być ograniczone), że są 
to przepisy ustawy – Prawo budowlane, albowiem ustawodawca te określenia rozróżnia. 
Przepisy prawa budowlanego to te, które, jak wskazuje art. 1 u.Pr.b., normują działalność 
obejmującą sprawy: projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych działaniach. Z kolei z art. 1 
u.i.e.w. wynika, że ustawa ta określa: warunki, tryb lokalizacji i budowy elektrowni wia-
trowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo 
planowanej zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli zwróci się uwagę na to, że przepisy ustawy 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zawierają przepisy typowo budowlane 
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(art. 4–6), określające odległości, przy zachowaniu których mogą być budowane, a także lo-
kalizowane elektrownie wiatrowe oraz sposób działania organów administracji budowlanej, 
jak i przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 3 ust. 6–7 u.i.e.w.), to 
nie można mieć wątpliwości, że należy je zaliczyć także do przepisów prawa budowlanego. 
Przepisy odnoszące się np. do usytuowania wznoszonych budynków od innych obiektów 
(§ 12) zostały zamieszczone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy – Prawo budowla-
ne (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.Pr.b.), a więc w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie14. Podobne przepisy zawierają też inne rozporządzenia wykonawcze do ustawy 
– Prawo budowlane15. W konsekwencji, należy przyjąć, że art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. znajdujący 
się w rozdziale 1 ustawy (Przepisy ogólne) odnosi się tak do przepisów prawa budowlanego 
zawartych w tej ustawie, jak i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Jest więc także przepisem prawa budowlanego w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., 
definiującym określenie budowli. Stanowi on bowiem wprost, że „elektrownia wiatrowa to 
budowla”.

Zatem przedstawione wyżej argumenty – językowe i systemowe przemawiają za tym, że 
od 1 stycznia 2017 roku elektrownie wiatrowe powinny być opodatkowane podatkiem od 
nieruchomości, jako budowle, który powinien być naliczany od całkowitej wartości.

4. Prawny charakter załącznika do ustawy 

Generalnie rzecz ujmując, zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej”16 wydanego na podstawie upoważnienia ustawy 
z 8 sierpnia 1999 roku o Radzie Ministrów17, ustawa może zawierać załączniki, w których 
zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze spe-
cjalistycznym. Jest to dopuszczalna technika prawodawcza, a załącznik stanowi integralną 
część ustawy, co oznacza, że jest to materia ustawowa tylko wyrażona w innej postaci niż 
przepis (np. artykuł, paragraf). Zmiana załącznika może być, jak pisze P. Bielski (2003, pkt 
1), dokonana tylko w drodze ustawy zawierającej taki załącznik. Nie ma zatem żadnych 
powodów, by umniejszać wartość normatywną zapisu zawartego w załączniku. W związku 
z tym, że definicja elektrowni wiatrowych zawarta w art. 2 pkt 1 i definicja elementów tech-
nicznych tej elektrowni jest definicją obowiązującą w całej ustawie, to obejmuje ona także 
określenie elektrownia wiatrowa zawarte w załączniku do ustawy – Prawo budowlane (art. 9 

14 Dz.U. z 2015 r. poz. 1422.
15 Zob. np. § 3 ust. 18, § 9, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 2016 r. poz. 124 
z późn. zm.
16 Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
17 Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.
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pkt 3 u.i.e.w.). Stała się ona wskutek tego definicją na gruncie obu tych ustaw, a pośrednio 
odnosi się też do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

5. Cele zmian dokonanych ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych 

Można zgodzić się z polemistami, że cel podatkowy nie był celem wprost wpisanym do 
uzasadnienia projektu ustawy o inwestycjach, to jednak wskazano w nim, że projektodawca, 
czyli grupa posłów, zdawał sobie sprawę, że wywoła on skutki podatkowe, skoro w uzasad-
nieniu napisano, że „ustawa – Prawo budowlane wprowadza podział elektrowni wiatrowych 
na dwie części – część budowlaną i część niebudowlaną (techniczną)”. Podział ten został 
wprowadzony w 2005 roku w wyniku poprawki senackiej do jednej z ustaw nowelizują-
cych ustawę – Prawo budowlane. Jak się wydaje, przepis ten został wprowadzony przede 
wszystkim ze względów podatkowych w celu zwolnienia (tu chyba chodzi o wyłączenie 
od opodatkowania, a nie zwolnienie) części niebudowlanych elektrowni wiatrowych od 
podatku od nieruchomości, ale jego skutkiem jest również brak konieczności stosowania 
przepisów ustawy (m.in. dotyczących utrzymania obiektów budowlanych w należytym 
stanie technicznym) do części niebudowlanych elektrowni wiatrowych. Ewidentnie zaś już 
z art. 1 ustawy i części wstępnej do projektu uzasadnienia wynika, że lokalizacja, budowa 
oraz warunki lokalizacji oraz eksploatacji były głównym celem jej wprowadzenia i uchwa-
lenia. To, że jak pisze W. Morawski (2016, s. 20), art. 1718 jako przepis podatkowy został 
do ustawy wpisany dopiero na etapie prac parlamentarnych, nie oznacza, że ustawodawca 
zapomniał o skutkach podatkowych tej regulacji. Niewątpliwie oznacza to, że projektodawca 
zapomniał o konsekwencjach podatkowych wejścia w życie ustawy w trakcie roku podat-
kowego, bowiem podatek od nieruchomości jest podatkiem wymierzanym na okres roku 
podatkowego. Nie oznacza to jednak niekonstytucyjności art. 17 u.i.e.w., a tym bardziej art. 
3 pkt 3, art. 82 ust. 3 pkt 5b u.Pr.b. Można powiedzieć, że „poprawka” zgłoszona w toku 
prac parlamentarnych mieściła się w zakresie przedmiotowym pierwotnego projektu i nie 
naruszała zasad przyzwoitej legislacji19. W uzasadnieniu do wyroku z 18 listopada 2014 roku, 
K 23/12 Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że przepisy art. 118 ust. 1 i 2 Konstytucji RP 
nie wprowadzają zakazu dokonywania modyfikacji czy zmian w tekście projektu ustawy, 
a prawo do zgłaszania poprawek jest wręcz zakotwiczone w samej Konstytucji. Do wnoszenia 
poprawek uprawnieni są: wnioskodawca, posłowie, Rada Ministrów. Polega ono na prawie 
do składania wniosków, które dotyczą propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia 
innymi określonych wyrazów lub określonej części projektu ustawy. W zakresie rozumienia 
pojęcia poprawka Trybunał Konstytucyjny podniósł, że „w sensie technicznym poprawka 

18 Przepis art. 17 u.i.e.w. stanowi, że „Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od 
nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 
dniem wejścia w życie ustawy”.
19 Zob. uzasadnienie do wyroku TK z 18.11.2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, nr 10, poz. 113, pkt 1.1–1.2.
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ma postać propozycji skreślenia pewnej części w tekście projektu ustawy, uzupełnienia 
go przez dopisanie pewnych elementów lub zastąpienia niektórych części tekstu projektu, 
zwłaszcza określonych wyrazów, innymi”20. Dodatkowo w judykaturze Trybunału podkreśla 
się związek poprawki z pewnym „elementem bazowym”, czyli z tym, do czego się ona 
odnosi, tj. z projektem ustawy ze wskazaniem, że art. 119 ust. 2 Konstytucji podkreśla ten 
związek, stanowiąc o poprawkach do projektu, do określonego projektu konkretnej ustawy, 
który jest przedmiotem rozpatrywania Sejmu (por. sygn. K. 37/03). Poprawki, polegające 
ze swej istoty na uzupełnieniu tekstu ustawy o nowe elementy, powinny zatem pozostawać 
w związku z projektem złożonym w Sejmie przez wnioskodawcę, przy czym konieczne 
jest, by relacja ta miała wymiar nie tylko formalny, ale także merytoryczny, tzn. konkretne 
poprawki dotyczące projektu powinny odpowiednio wiązać się z jego treścią – zmierzać 
do modyfikacji pierwotnej treści projektu, a nie do stworzenia nowego projektu (zob. sygn. 
P 11/08)21. Nie sposób przyjąć, by poprawka dotycząca zgłoszenia art. 17 do ustawy nie 
miała związku ze złożonym projektem nie tylko w sensie formalnym, ale i merytorycznym, 
skoro wnioskodawcy zdawali sobie sprawę ze skutków podatkowych regulacji zawartej w art. 
3 pkt 3 u.Pr.b. zmienionego ustawą już w jej projekcie. Nie można więc przyjąć by art. 17 
u.i.e.w. był niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

6. Autonomia prawa podatkowego a dopuszczalność korzystania z innych 
definicji ustawowych 

Zasada autonomii prawa podatkowego oznacza, że skoro podział na gałęzie prawa jest 
podziałem umownym, a granice samych obszarów regulacji prawnych zaliczanych do 
poszczególnych gałęzi są płynne, to z uwagi na ułatwienie i wpływ tej zasady na tworzenie 
i stosowanie prawa podatkowego powinna ona być w jego obszarze uwzględniana (Mastalski, 
2003, s. 12; Hanusz, 1998, s. 39; Koszowski, 2013, s. 42–43). Zatem trafny jest wyrażany 
w prawie podatkowym pogląd, że „odrębność prawa podatkowego sięga tak daleko, jak 
daleko prawo to samodzielnie reguluje i określa podatkowe stany faktyczne”. Jeżeli tego 
się nie widzi, bez względu na przyczyny tego stanu rzeczy, wówczas zgodnie z zasadą 
jednolitości systemu (porządku) prawnego, przy stosowaniu prawa podatkowego należy 
korzystać z rozwiązań prawnych regulowanych w aktach normatywnych innych dziedzin 
prawa, np. prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego (Hanusz, 1998, 
s. 39). Z zagadnieniem autonomii prawa podatkowego wiąże się także rozważane (ale na tle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego) zagadnienie dopuszczalności wykorzystywania 
definicji zawartych w innych aktach prawnych w przepisach prawa podatkowego, w sytuacji, 
gdy te przepisy wprost do tych definicji nie odsyłają, a prawo podatkowe to wyrażenie stosuje. 
Co prawda ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie mówi wprost o elektrowni wiatrowej, 
ale na skutek odesłania do ustawy – Prawo budowlane wykorzystuje definicję pozytywną 

20 Por. wyrok TK z 24.03.2004 r., sygn. K 37/03, OTK ZU nr 3/A/2004, poz. 21.
21 Zob. uzasadnienie do wyroku TK z 18.11.2014 r., K 23/12, OTK-A 2014, nr 10, poz. 113.
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budowli zawartą w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jeżeli nie 
podzielać poglądów, że jest to ustawa dotycząca podatków, czy że nie są to przepisy prawa 
podatkowego, to jak wskazuje B. Brzeziński (2008, s. 75), w takiej sytuacji definicja taka nie 
wiąże co do zasady, ale można ją wykorzystać pomocniczo dla sprecyzowania potocznego 
znaczenia tego wyrażenia. W języku potocznym elektrownia to zakład energetyczny prze-
twarzający różne rodzaje energii w prąd elektryczny, a ta może być atomowa, jądrowa, czy 
wiatrowa (Szymczak, 1978, s. 536). Wiatrak to natomiast m.in. silnik napędzany siłą wiatru 
za pomocą skrzydeł, przetwarzający energię poruszających się mas powietrza atmosferycz-
nego (wiatru) w pracę mechaniczną (Szymczak, 1981, s. 691–692). Z kolei budowlą jest to 

„co zostało wybudowane, efekt działalności budowniczych, stanowiący skończoną całość 
użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały, a więc 
m.in. budowa służąca potrzebom (…) energetyki niebędąca budynkiem (np. autostrada, most, 
piec hutniczy, komin fabryczny)” (Szymczak, 1978, s. 213). Zatem doprecyzowując znacze-
nie pojęcia budowli, elektrowni wiatrowej należy, w ślad za poglądami B. Brzezińskiego, 
przyjąć, że elektrownia wiatrowa, w znaczeniu zawartym w art. 2 pkt 1 u.i.e.w. jest budowlą. 
Pogląd ten nie narusza zatem zasad autonomii prawa podatkowego.

7. Skutki finansowe zmian dla innych podsektorów branży energetycznej 

Należy także zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 1 ust. 2 u.i.e.w. ustawy nie stosuje się do 
inwestycji realizowanych i użytkowych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
w rozumieniu Ustawy z 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej22. Otóż z art. 23 ust. 1a u.o.m.R.P. wynika, że zakazane jest wznosze-
nie i wykorzystywanie elektrowni wiatrowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu 
terytorialnym. Obszarami morskimi RP zgodnie z art. 2 ust. 1 u.o.m.R.P. są: 1) morskie wody 
wewnętrzne; 2) morze terytorialne; 3) strefa przyległa; 4) wyłączna strefa ekonomiczna. 
W rezultacie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a w konsekwencji 
też u.p.o.l., nie będzie można stosować tylko do inwestycji realizowanych i użytkowanych, 
a także nowo budowanych, ale na obszarach strefy przyległej i wyłącznej strefy ekono-
micznej. Rozwiązanie to było jak najbardziej uzasadnione, jeżeli uwzględni się, że „proces 
przygotowania projektu farmy wiatrowej na morzu, wraz z wnioskiem o pozwolenie na 
wznoszenie i wykorzystywanie, trwa średnio 7 lat, ze względu na konieczność wykonania 
szeregu specjalistycznych, długotrwałych badań środowiska morskiego, niezbędnych dla 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonania poprawnego pro-
jektu technicznego, a okres eksploatacji farmy wiatrowej na morzu wynosi ok. 20–25 lat”23. 
Jeżeli uwzględni się, że średni koszt budowy 1 MW lądowej farmy wiatrowej, to obecnie 
ok. 6,6 mln zł, a okres zwrotu inwestycji wynosi ok. 12 lat, to nie ma wątpliwości, że koszt 

22 Dz.U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm. – zwana dalej u.o.m.R.P.
23 Zob. uzasadnienie do projektu Ustawy z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, druk sejmowy Sejmu RP VI kadencji nr 2564.
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budowy 1 MW morskiej farmy wiatrowej jest dwukrotnie wyższy24. Należy zwrócić uwagę 
na jeszcze inny aspekt, przemawiający za trafnością uregulowania zawartego w art. 1 ust. 2 
u.i.e.w., a mianowicie to, że Morze Bałtyckie mające głębokość 20–30 m i dobrą wietrzność 
jest doskonałym miejscem do lokalizowania farm wiatrowych25. Nie można więc wykluczyć, 
a nie wynika to z uzasadnienia projektu do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych, że także i te okoliczności zdecydowały o rozwiązaniu przyjętym w art. 1 ust. 
2 u.i.e.w. Dodatkowo za wyłączeniem zawartym w art. 1 ust. 2 u.i.e.w. przemawiają też 
względy, które dla budowy morskich elektrowni wiatrowych nie mają znaczenia, jak wpływ 
i ich oddziaływanie na ludzi, co było, zgodne z uzasadnieniem do projektu ustawy, istotnym 
powodem do zmiany stanu prawnego w tym zakresie.

Trudno z góry więc zakładać, że art. 1 ust. 2 u.i.e.w. prowadzi do dyskryminacyjnego trak-
towania podmiotów wykorzystujących elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, a więc także 
i podatników w tym zakresie26. Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP stanowi: „Ust. 1. Wszyscy są 
wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. 
Zaś ust. 2, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Zagadnieniem tym wielokrotnie zajmował się 
Trybunał Konstytucyjny27, wskazując, że zgodnie z jego utrwalonym orzecznictwem zasada 
równości nakazuje jednakowe traktowanie podmiotów prawa w obrębie określonej klasy 
(kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą 
istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez 
zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Z art. 32 ust. 1 Konstytucji, 
jak pisze R. Hauser, „wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów znajdujących się 
w zbliżonej sytuacji oraz zakaz różnicowania w tym traktowaniu bez przyczyny znajdującej 
należyte uzasadnienie w przepisie rangi co najmniej ustawowej. Sprawiedliwość wymaga, 
aby zróżnicowanie prawne podmiotów (ich kategorii) powstawało w odpowiedniej relacji 
do różnic w ich sytuacji faktycznej jako adresatów danych norm prawnych” (Hauser, 2011). 
Jeżeli więc przyjąć, że cechą istotną farm wiatrowych morskich i lądowych jest to, że są one 
elektrowniami wiatrowymi, to zróżnicowane ich traktowanie w prawie administracyjnym 

24 Zob. Raport Energetyka wiatrowa w Polsce przygotowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIIZ), firmę doradczą TPA Horwath oraz Kancelarię prawną BSJP. Z tego Raportu wynika 
też, że „koszty eksploatacji przykładowej farmy wiatrowej o zainstalowanej mocy 40 MW sięgają 7 mln zł 
rocznie. Połowę pochłonie serwis urządzeń i zarządzanie farmą (ok. 3,4 mln zł): podatek od nieruchomości 
lub opłaty dzierżawne to 18% (ok. 1,2 mln zł), koszty bilansowe energii zależne od warunków pogodowych 
to ok. 16% (ok. 1,1 mln zł), a koszty ubezpieczenia to ponad 10% (720 tys. zł), 5% energia na potrzeby własne 
(ok. 330 tys. zł). Zyski osiągają te farmy wiatrowe, które z 1 MW zainstalowanej mocy produkują rocznie co 
najmniej 2 tys. megawatogodzin energii. Wynoszą przykładowo: gdy farma o mocy 40 MW powinna przynosić 
roczne przychody ze sprzedaży energii na poziomie wyższym niż 36 mln zł.”
25 Zob. Raport Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospo-
darkę. 2016, s. 1–36, opracowany przez Mc Kinsey & Company, z którego wynika, że przeciętny koszt budowy 
jednego wiatraka na pełnym morzu wraz z całą infrastrukturą przyłączeniową to mniej więcej 20 mln euro.
26 Taki pogląd reprezentują Borysiewicz, Syp, 2016, pkt 1.2.4.
27 Zob. wyrok TK z 22.11.2016 r., SK 2/16, OTK-A 2016, poz. 92; wyrok TK z 18.10.2016 r., P 123/15, OTK-A 2016, 
poz. 80; wyrok TK z 31.01.2001 r., P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5; wyrok TK z 11.12.2008 r., K 12/08, OTK-A 2008, 
nr 10, poz. 176; wyrok TK z 13.10.2015 r., P 3/14, OTK-A 2015, nr 9, poz. 145.
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i podatkowym uzasadniają: 1) znacznie zróżnicowane koszty budowy i wykorzystywania 
ich, które w przypadku morskich są znaczne, bo dwukrotnie wyższe i okres eksploatacji 
znacznie krótszy; 2) zróżnicowane oddziaływania na zdrowie i środowisko; 3) względy 
stymulacyjne, a więc preferowanie budowy morskich farm wiatrowych.

8. Sytuacja prawna elektrowni wiatrowych a sytuacja prawna mikroinstalacji

Należy także zwrócić uwagę na to, że w ustawowej definicji elektrowni wiatrowej z art. 2 
pkt 1 u.i.e.w. wskazano, że elektrownią wiatrową w rozumieniu ustawy nie jest elektrownia 
wiatrowa, która nie ma mocy większej niż wskazano w art. 2 pkt 19 Ustawy z 20 lutego 
2015 roku o odnawialnych źródłach energii28. Przepis art. 2 pkt 19 tej ustawy definiuje 
pojęcie mikroinstalacji, przez którą rozumie „instalację odnawialnego źródła energii 
o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW”.

Powyższa regulacja oznacza, że takie mikroinstalacje nie są budowlami w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 u.i.e.w., a więc także budowlami w rozumieniu art. 3 pkt 2 u.Pr.b. a w konse-
kwencji także w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Nie są też urządzeniami budowlanymi, 
o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 1 pkt 9 u.Pr.b. Z przepisu art. 1a 
ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. in fine wynika, że budowlą jest także urządzenie budowlane w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. Artykuł 3 pkt 9 u.Pr.b. definiuje urządzenie budowlane jako: 
urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. W żadnym razie elektrownie wiatrowe o mniejszej mocy 
definiowane jako mikroinstalacje, nie są podobne do którejkolwiek z pozycji urządzenia 
budowlanego. Są one obiektem budowlanym, które z grona budowli zostało wyłączone przez 
art. 2 pkt 1 u.i.e.w. i przez art. 3 pkt 2 u.Pr.b.

9. Stawki podatku od nieruchomości a możliwość ich różnicowania w trakcie 
roku podatkowego 

Przedstawionych w tytule artykułu zagadnień nie wyczerpują powyższe argumenty, od-
noszące się do przedmiotu opodatkowania. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 
4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. „podstawę opodatkowania stanowi: (…) dla budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4–6 [te pomi-
nięto z uwagi na rozmiary opracowania – dop. S.B.] – wartość, o której mowa w przepisach 
o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 

28 Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.
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podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, 
a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia 
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”. W orzecznictwie sądów 
administracyjnych nie budzi wątpliwości, że „sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę 
nieruchomości [tu budowli – dop. S.B.] skutkuje tym, że budynek i budowla są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem obiekty niewykorzystywane w danym 
momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza, należy 
uznać za związane z działalnością gospodarczą” (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.)29. Powyższe 
rozwiązanie oznacza, że chodzi tu o wartość początkową budowli, która stanowi podstawę 
do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustaloną na dzień 1 stycznia roku podatkowego. 
Tę wartość początkową określa się jednakowo w obu ustawach o podatkach dochodowych30. 
Wysokość stawek podatku od nieruchomości została określona jako wysokość maksymalna 
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (art. 5 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). W odniesieniu do 
budowli ta stawka maksymalna wynosi 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7. Zgodnie jednak z art. 5 ust. 1 in principio stawki podatku od nieruchomości 
na dany rok podatkowy uchwala rada gminy w uchwale, z tym że (art. 20a u.p.o.l.) w przy-
padku nieuchwalenia stawek podatków, o których mowa w art. 5 ust. 1, stosuje się stawki 
obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Uchwała poza tym powinna być 
podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2–4 u.p.o.l. „2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów 
przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzo-
nej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. 3. Przy 
określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy może różnicować 
ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając 
w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny 
oraz wiek budynków. 4. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b–e oraz w ust. 1 pkt 3, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszcze-
gólnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj 
prowadzonej działalności”. Ponadto, skoro art. 5 ust. 1–4 i art. 20a u.p.o.l. nie wprowadzają 
zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku 
podatkowego – to tym samym nie wprowadzają one zakazu wyodrębnienia w trakcie roku 
podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej 
szczegółowego przedmiotu opodatkowania31.

29 Zob. wyrok NSA z 25.10.2016 r., II FSK 2739/14, LEX nr 2177343; wyrok NSA z 7.10.2016 r., II FSK 2532/14, 
LEX nr 2123036; wyrok NSA z 20.07.2016 r., II FSK 1796/14, LEX nr 2076731.
30 Zob. art. 22g Ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2032 z późn. zm.) i art. 16g Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).
31 Wyrok NSA z 25.10.2013 r., II FSK 2772/11, LEX nr 1396077 z glosą aprobującą R. Dowgiera, PPLiFS 2014, 
nr 4, s. 35–40.
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Oznacza to, że przepisy te dopuszczają różnicowanie stawek podatkowych w podatku 
od nieruchomości na podstawie różnych kryteriów, w szczególności rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej, lokalizacji, rodzaju zabudowy, przeznaczenia i sposobu wyko-
rzystywania nieruchomości, a więc na podstawie kryteriów przedmiotowych32.

10. Skutki ekonomiczne wprowadzonych zmian a opłacalność prowadzenia 
działalności w branży energetyki wiatrowej. Skutki finansowe dla gmin 

Jeżeli prześledzić dostępne materiały, dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych 
i wpływów podatkowych z tego tytułu do gmin, należy zwrócić uwagę na to, że podstawę 
opodatkowania elektrowni wiatrowej, zgodnie z art. 16g ust. 1 u.p.d.o.p. i art. 22g ust. 1 
u.p.d.o.f., stanowi wartość początkowa budowli, a w przypadku jej wytworzenia we 
własnym zakresie jest nim koszt wytworzenia, przez co (art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p., art. 22g 
ust. 4 u.p.d.o.f.): „uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków 
trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów 
wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości 
wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej 
pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów 
sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szcze-
gólności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji 
naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania”. Jeżeli więc przyjąć, że 
średni koszt wytworzenia budowli elektrowni wiatrowej wynosi ok. 5–7 mln za 1 MW33, to 
oznacza to, że w przypadku średniej wielkości farmy wiatrowej o mocy ok. 40 MW koszt 
jej wytworzenia będzie znacznie wyższy, a więc od 200 mln do 280 mln zł. Tego rodzaju 
farma wiatrowa, według danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej34, średnio 
rocznie płaciła ok. 1,4 mln zł podatku od nieruchomości do końca 2016 roku. Od 1 stycznia 
2017 roku podatek ten wzrósł trzykrotnie, a więc do 4,5 mln zł. Oznacza to, jak pokazano 
w raporcie opracowanym przez TPA Horvath we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Energetyki Wiatrowej z 20 maja 2016 roku35, że dojdzie do wstrzymania inwestycji w nowe 
elektrownie wiatrowe, a w konsekwencji – braku wpływów z podatku od nieruchomości 
w latach 2018–2020 w łącznej prognozowanej kwocie ok. 204 mln zł, a od 2020 – po 

32 Wyrok WSA w Bydgoszczy z 5.12.2007 r., I SA/Bd 696/07, LEX nr 364971; wyrok WSA w Gliwicach 
z 12.10.2016 r., I SA/Gl 512/16, LEX nr 2158340; wyrok WSA w Rzeszowie z 24.09.2010 r., I SA/Rz 402/10, LEX 
nr 607456; P. Borszowski, glosa do wyroku NSA z 16.09.2004 r., FSK 485/04, POP 2005, nr 4, poz. 107, PP 2005, 
nr 10, poz. 56.
33 Zob. Raport Energetyka wiatrowa w Polsce opracowany w TPA Horwath i Kancelaria Domański, Zakrzewski, 
Palinka we współpracy z PAIZ dostępny na stronach psew.pl.
34 Zob. Raport Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce opracowany przez Ernest & Voung 
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association; 
Łabędzki, Małecka,2016; Zalewski, 2016.
35 Raport dostępny na stronach Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, psew.pl.
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97 mln zł rocznie. Innym skutkiem może być zastąpienie elektrowni wiatrowych innymi 
technologiami. Jeżeli zaś chodzi o wpływy z podatku od nieruchomości w 2017 roku to te 
zależeć będą od tego, jak zróżnicują i czy zróżnicują stawki podatkowe rady poszczególnych 
gmin. Należy przypomnieć, że stawki wskazane w ustawie, to stawki maksymalne. Aby 
zatem nie dochodziło do utraty dotychczasowych wpływów z podatku od nieruchomości od 
elektrowni wiatrowych z powodu możliwych bankructw farm wiatrowych, gminy powinny 
ustalać poziom stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie i monitorować sytuację 
na rynku budowy elektrowni wiatrowych. Nie jest dobrym rozwiązaniem wydawanie podat-
nikom korzystnych dla nich interpretacji przepisów prawa podatkowego, z uwagi na treść art. 
14e § 1 pkt 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa36, uprawniającego szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu do zmiany wydanej interpretacji indywidualnej, 
jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, 
Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uwagi końcowe

Elektrownie wiatrowe, po 1 stycznia 2017 roku są budowlami składającymi się co najmniej 
z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych. Należy pobierać od nich podatek od 
nieruchomości, a podstawę opodatkowania stanowi ich wartość, o której mowa w prze-
pisach o podatkach dochodowych. Przepisy art. 2 pkt 1 i 2 u.i.e.w. są przepisami prawa, 
które dookreślają definicję budowli z art. 3 pkt 3 u.Pr.b., a w dodatku są przepisami prawa 
budowlanego, gdyż jako przepisy ustawy dotyczącej podatków mogą stanowić podstawę 
do określenia elementów stosunku prawnopodatkowego, a w tym przypadku przedmiotu 
i podstawy opodatkowania. To, że art. 17 u.i.e.w., mówiący o terminie ustalania i pobierania 
podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia 
w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, jako poprawka został 
dopisany w trakcie prac parlamentarnych, nie oznacza naruszenia art. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 
119 ust. 2 Konstytucji RP, albowiem przepis ten ma ścisły związek z materią zawartą w tej 
ustawie. Fakt, że nowe zasady (przedmiot i podstawa) opodatkowania elektrowni wiatro-
wych nie obejmują, od 1 stycznia 2017 roku, morskich elektrowni wiatrowych nie jest dys-
kryminacją lądowych elektrowni wiatrowych i nie narusza zasad zawartych w art. 32 ust. 1 
Konstytucji RP, albowiem warunki budowy, koszty budowy i czas eksploatacji morskich 
i lądowych elektrowni wiatrowych uzasadniają zróżnicowanie ich sytuacji w przepisach 
prawa podatkowego. Dla przeciwdziałania skutkom podwyższenia wysokości należności 
podatkowych z tytułu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a w konsekwencji moż-
liwości upadłości podatników tego rodzaju i tym samym zmniejszenia wpływów dochodów 
gmin, organy stanowiące gmin powinny wykorzystać dostępne mechanizmy prawne w tym 
zakresie, a w szczególności możliwości wprowadzenia, także w trakcie roku podatkowego, 
określenia przedmiotu opodatkowania i stawek podatkowych. Warunku tego nie spełniają 

36 T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201.
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wydawane indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, albowiem mogą być 
one zmienione z urzędu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Literatura

Babiarz, S. (2017). Należy pilnie przygotować nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Dziennik Gazeta 
Prawna, 17.03.2017.

Bałaban, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
Banasik, B. (2011). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Podatkowy, 12.
Bielski, P. (2003). W: Bąkowski, T., Bielski, P., Kaszubowski, K., Kokoszczyński, M., Stelina, J., Warylewski, 

J.K., Wierszczyński, G. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do § 29 rozporządzenia. Warszawa: Lex/el. 
Borysiewicz, K., Syp, S. (2016). W: Opinia prawna w przedmiocie zgodności projektu ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych z prawem europejskim. Warszawa: Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. 
(PSEN).

Brzeziński, B. (2008). Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk.
Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa 

Podatkowego, 1.
Brzeziński, B., Nita, A. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podat-

kowego, 1.
Dowgier, R. (2016). Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Przegląd Podatków Lokalnych i Fi-

nansów Samorządu, 9.
Etel, L. (2017). Co ma kocioł do wiatraka. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 1.
Gorgol, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
Hanusz, A. (1998). Zasada autonomii woli stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego. Państwo 

i Prawo, 12.
Hauser, R. (2011). Sprawy sądowe, którym najtrudniej. Rzeczpospolita. Prawo co Dnia, 28.06.2011.
Kosikowski, C. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Państwo i Prawo, 2.
Koszowski, M. (2013). Autonomia prawa podatkowego. Przegląd Prawa Podatkowego, 11.
Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podat-

kowy, 10.
Mastalski, R. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Sejmowy, 2.
Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Morawski, W. (2016). Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. – drobne remonty w skansenie. 

Przegląd Podatkowy, 11.
Radzikowski, K. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Finanse Komunalne, 3.
Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: PWN.
Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.



128 Stefan Babiarz

TaxaTioN of ProPerTy TaxeS oN WiNd farmS. Some Tax aNd ecoNomic aSPecTS 
of muNiciPaLiTieS

abstract: After 1st January 2017, wind power stations are constructions composed of at least a foundation, to-
wer, and technical elements, which shall be subject to property tax, and their tax basis is their value as referred 
to in property tax provisions. Provisions of Art. 2 point 1 and 2 of the Act on investment in the scope of wind 
power stations are provisions of law which further specify in detail the definition of construction from Art. 3 
point 3 of the Construction Law Act, and, in addition, are provisions of construction law because, as being 
provisions of an act regarding taxes, they may constitute the basis to establish a tax law relationship, and in this 
case the subject of the case and a tax basis. The fact that Art. 17 of the Act on investment in the scope of wind 
power stations regarding the time limit for establishing and collecting property tax in accordance with the pro-
visions applicable before the entry into force of the Act on investment in the scope of wind power stations was 
added as a correction in the course of parliamentary works does not breach Art. 118 par. 1 and 2 and Art. 119 
par. 2 of the Constitution of the Republic of Poland, because the provision in question is strictly related to the 
matter contained in the said act. The fact that new rules (subject and basis) for taxation of wind power stations 
do not include, from 1st January 2017, sea wind power stations is not discrimination against land wind power 
stations and does not breach the rules contained in Art. 32 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, 
because the conditions of construction works, costs of construction works and operational time of sea and land 
wind power stations are justified by their varying circumstances in the aspect of tax law provisions. In order 
to counter the effects of increased tax liabilities on account of property tax, and, consequently, likelihood of 
bankruptcy of such tax-payers and the resulting decrease of municipality income, decision-making bodies of 
municipalities should use available legal mechanisms in this scope, in particular the possibility to introduce, 
also in the course of a pending tax year, a definition of the subject of taxation and tax rates. This condition is 
not met by individual interpretations of the provisions of tax law, because they may be changed ex officio by 
the Head of National Tax Authorities.

Keywords: construction, building and non-construction of wind power, technical elements, wind power station, 
microinstallation, property tax, annex to the Act
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Erozja prawa podatkowego  
na przykładzie podatku od nieruchomości

Elżbieta Jędruczyk*1
Magdalena Kupraszewicz**2

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie wpływu niezachowywania postulatu prawidłowej legislacji 
w tworzeniu i nowelizowaniu przepisów prawa na finanse przedsiębiorstw. Konsekwencje nieprawidłowej le-
gislacji wykazano na przykładzie wpływu zmiany regulacji prawa budowlanego na podstawę opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.
Metodologia badania – Przeprowadzono analizę porównawczą aktów prawnych, analizę interpretacji indywi-
dualnych oraz orzecznictwa, wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz case study.
Wynik – Analiza interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa wskazuje, że dokonane zmiany zapisów usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych mogą w znaczący sposób wpływać na rentowność inwestycji w przedsię-
biorstwach z branży energii odnawialnych.
Oryginalność/wartość – W artykule przeprowadzono szczegółową analizę procesu legislacyjnego prowadzą-
cego do uchwalenia ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, ze wskazaniem nieprawidłowości oraz 
ich konsekwencji w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Wskazano przy tym na potencjalne 
nowe obszary badań naukowych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, stabilność prawa, finanse przedsiębiorstw

Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że podatki zawsze będą powodować ryzyko 
i niepewność bytu przedsiębiorstwa. Wynika to z dużej zmienności i niepewności prawa 
podatkowego. Cechą charakterystyczną polskiego systemu podatkowego jest niska jakość 
legislacji podatkowej (Iwin-Garzyńska, 2016). W procesie tworzenia prawa podatkowego 
dostrzega się istotne wady, które prowadzą do erozji prawa podatkowego, procesu niszczenia, 
zniekształcenia i wypaczenia systemu podatkowego, co skutkuje ograniczeniem jego przej-
rzystości, wzrostem stosowanych niedookreśleń i „inflacji prawa podatkowego” (Sobieska, 
2012, s. 52). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „starzenie się” aktów normatywnych 
jest czymś oczywistym i naturalnym. W krótkiej perspektywie w prawie podatkowym 

* mgr Elżbieta Jędruczyk, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: ejedruczyk@wneiz.pl, 
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podstawowe znaczenie zdaje się mieć proces dostosowywania prawa do zmieniającej się 
w szybkim tempie rzeczywistości gospodarczej. Czynnikiem o podobnym znaczeniu są 
działania administracji podatkowej, zmierzające do eliminacji możliwości unikania opo-
datkowania istniejących przy aktualnym stanie regulacji prawnych. Skala dokonywanych 
w związku z tym zmian prowadzi często do erozji zarówno założeń konstrukcyjnych 
instytucji podatkowoprawnych objętych danym aktem prawnym, jak i warstwy formalnej 
(tekstowej) ustawy (Brzeziński, 2009).

Celem artykułu jest wykazanie wpływu niezachowywania postulatu prawidłowej legisla-
cji w tworzeniu i nowelizowaniu przepisów prawa na finanse przedsiębiorstw. Przyczynkiem 
do napisania artykułu było uchwalenie Ustawy z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakre-
sie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961), której konsekwencją jest zmiana ustalania 
podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla obiektów elektrowni wiatrowych. 
Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza aktów prawnych, orzecznictwa oraz 
interpretacji indywidualnych, wykorzystano również metodę case study.

Analizie podlegały regulacje ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
oraz ustaw podatkowych (w szczególności ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy Ordynacja podatkowa), konieczna była również analiza orzecznictwa sądów admi-
nistracyjnych oraz interpretacji indywidualnych.

1. Prawo podatkowe a inne gałęzie prawa na przykładzie podatku 
od nieruchomości 

Jedną z istniejących w polskim systemie podatkowym kategorii podatków jest kategoria 
podatków lokalnych czy też podatków samorządowych. Powyższe pojęcia nie mają charak-
teru normatywnego i są różnie definiowane w doktrynie1. Niemniej jednak podatki lokalne 
jak pozostałe kategorie podatków składają się na prawo podatkowe, którego przepisy mają 
doniosłe znaczenie dla podatników, w szczególności tych podejmujących ryzyko gospodar-
cze związane z realizacją długoterminowych inwestycji. W tym kontekście szczególnego 
znaczenia nabiera postulat prawidłowej legislacji, tak aby przepisy prawa podatkowego były 
formułowane w sposób jak najbardziej jednoznaczny. W praktyce jednak przepisy prawa po-
datkowego są przedmiotem wielu wątpliwości i w trakcie ich stosowania wymagają licznych 
interpretacji dokonywanych zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne.

1 Przykładowo L. Etel, w: Podatek od nieruchomości. Komentarz, dostępny w SIP LEX w odniesieniu do 
podatków wskazanych w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 716; dalej: UoOPL) stwierdza, iż „O «lokalności» tych świadczeń decydują jedynie względy formalne, tzn. 
uregulowane są one w ustawie o takiej właśnie nazwie”. Wyróżnia on również podatki samorządowe obejmujące 
wszystkie świadczenia podatkowe, które charakteryzują się tym, że stanowią dochód budżetu gminy i mogą być 
w pewnym zakresie kształtowane przez radę gminy bądź też wójta, burmistrza, prezydenta. Autor postuluje przy 
tym, aby podatki i opłaty lokalne wskazane w UoOPL, a także podatek rolny, podatek leśny, podatek dochodowy 
opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych 
oraz opłata skarbowa, stanowiące w miarę jednorodną grupę, były traktowane jako podatki lokalne, gminne czy 
też samorządowe, a nazwy te powinny być synonimami. 
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Prawo podatkowe należy do dziedziny prawa publicznego (Mastalski, 2008, s. 17), 
funkcjonuje jednak na granicy prawa prywatnego. Mimo to, prawo podatkowe cechuje niski 
stopień harmonizacji z innymi gałęziami prawa, co dotyczy szczególnie prawa cywilnego 
(Brzeziński, 2001, s. 140). Interdyscyplinarność prawa podatkowego uwidacznia się szcze-
gólnie wyraźnie w przypadku uregulowanego w przepisach Ustawy z 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716) podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 UoOPL opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają 
następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W art. 1a 
UoOPL zdefiniowano takie określenia jak budynek i budowla. Użyte w UoOPL określenie 
budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
ma fundamenty i dach (art. 1a pkt 1 UoOPL), natomiast budowla oznacza obiekt budowlany 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Jak zatem wynika z powyższego, w celu zdefiniowania przedmiotu 
podatkowania podatkiem od nieruchomości UoOPL odsyła do definicji odpowiednich okre-
śleń zawartych w przepisach prawa budowlanego. Co istotne, przepisami prawa budowlanego, 
gdzie należy poszukiwać definicji określeń z UoOPL, mogą być wyłącznie przepisy rangi 
ustawowej. Na powyższe wskazano w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
w tym m.in. w wyroku z 4 kwietnia 2017 roku2, w uzasadnieniu którego wskazano, że 
„Definicje sieci gazowej zawarte w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2001 roku. Ministra 
Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe nie 
mogą stanowić podstawy do zdefiniowania sieci gazowej i jej elementów stanowiących (jako 
budowla) całość techniczno-użytkową. Rozporządzenie jest aktem rangi niższej niż ustawa, 
a zatem mimo zaliczenia ich do przepisów prawa budowlanego nie powinny stanowić pod-
stawy do ustalania zakresu opodatkowania – jego przedmiotu. Choć istotnie rozporządzenie 
to zawiera definicje legalnej sieci gazowej, gazociągu, stacji gazowej, stacji redukcyjnej 
i pomiarowej, to definicje te mają zastosowanie w obrębie tylko tego aktu prawnego. Nie jest 
możliwe formułowanie w akcie niższego rzędu definicji terminów ustawowych”. Mimo że 
orzeczenie to zostało wydane w sprawie dotyczącej sieci gazowej, to ma jednak charakter 
uniwersalny w części, w której wskazano, iż nie jest możliwe formułowanie w akcie niższego 
rzędu. Wobec powyższego, jedynym aktem rangi ustawowej, do którego definicja odsyła 
UoOPL, to ustawa z 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.; dalej: 
PB). W PB zdefiniowano takie określenia istotne dla ustalenia przedmiotu opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości, takich jak: obiekt budowlany, budowla, budynek czy obiekt 
małej architektury oraz urządzenie budowlane.

Podatek od nieruchomości jest przykładem silnego powiązania między prawem 
podatkowym a innymi gałęziami prawa (w tym przypadku prawem budowlanym). Takie 

2 Sygn. akt. II FSK 431/15.
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powiązanie powodować może powstawanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych, szcze-
gólnie w przypadku niezachowania zasad prawidłowej (starannej) legislacji. Jako przykład 
nieprzestrzegania przez ustawodawcę wymogów w zakresie przyzwoitej legislacji wskazać 
można zmianę przepisów prawa w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości elektrowni 
wiatrowych obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

2. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości  
od elektrowni wiatrowych

Od 26 września 2005 roku, czyli od dnia wejścia w życie Ustawy z 25 lipca 2005 roku 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2005 r., nr 163, poz. 1364), w definicji budowli wyraźnie wskazywano na elektrownie 
wiatrowe jako przykład części budowlanych urządzeń technicznych będących budowlami. 
Zgodnie z definicją, z art. 3 pkt 3 PB w brzmieniu obowiązującym do 16 lipca 2016 roku, 
budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
taki jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci tech-
niczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 
reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia technicz-
ne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. Należy także podkreślić, że 
zawarte w definicji budowli wyliczenia konkretnych budowli czy urządzeń technicznych 
są wyliczeniami przykładowymi a o zaliczeniu do określonej kategorii przesądza charakter 
danego elementu a nie to czy został literalnie wskazany w definicji budowli. Zgodnie z tą 
definicją, podatkiem od nieruchomości opodatkowane były jedynie fundamenty elektrowni 
wiatrowych jako części budowlane, a takie elementy, jak: wieża, rotor, gondola, składające 
się na elektrownię wiatrową – jako części niebudowlane – nie podlegały opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości.

16 lipca 2016 roku weszła w życie Ustawa z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961), gdzie znalazły się istotne postanowienia 
dotyczące elektrowni wiatrowych, w tym mogące mieć wpływ na kwestie opodatkowania 
elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, chociaż żaden przepis ww. ustawy 
bezpośrednio tej kwestii nie dotyczy. W uzasadnieniu projektu ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych3 także nie wskazano wprost na zamiar modyfikacji 
zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, wskazano tam 

3 Druk sejmowy nr 315 Sejmu VIII kadencji. 
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bowiem, że „ponadto ustawa – Prawo budowlane wprowadza podział elektrowni wiatrowych 
na dwie części – część budowlaną i część niebudowlaną (techniczną). Podział ten został 
wprowadzony w 2005 roku w wyniku poprawki senackiej do jednej z ustaw nowelizujących 
Prawo budowlane. Jak się wydaje, przepis ten został wprowadzony przede wszystkim ze 
względów podatkowych – w celu zwolnienia części niebudowlanych elektrowni wiatrowych 
z podatku od nieruchomości, ale jego skutkiem jest również brak konieczności stosowania 
przepisów ustawy (m.in. dotyczących utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie 
technicznych) do części niebudowlanych elektrowni wiatrowych. Wynikiem takiej regulacji 
jest np. brak możliwości uznania oderwania się łopaty (uznawanej przez organy nadzoru 
budowlanego za części niebudowlane elektrowni wiatrowej) za katastrofę budowlaną, 
a tym samym wyłączenie się organów nadzoru budowlanego od interweniowania w takich 
sytuacjach4. „W projekcie ustawy zaproponowano wykreślenie przepisu wprowadzającego 
podział elektrowni wiatrowych na części budowlaną i niebudowlaną. W proponowanym 
stanie prawnym cała elektrownia wiatrowa będzie obiektem budowlanym (budowlą), a tym 
samym zastosowanie do niej będą znajdować przepisy Prawa budowlanego dotyczące 
użytkowania obiektów budowlanych oraz dotyczących katastrof budowlanych”. Wykreślenie 
przepisu wprowadzającego podział elektrowni wiatrowych na część budowlaną i niebudow-
laną i spowodowanie, że cała elektrownia będzie obiektem budowalnym (budowlą) polegało 
przy tym wyłącznie na zmianie art. 3 pkt. 3 PB, w ten sposób, że z przykładowych urządzeń 
technicznych, których części budowalne stanowią budowle wykreślono elektrownie wiatrowe 
(patrz art. 9 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych). Od 16 lipca 2016 
roku budowla w rozumieniu PB to zatem każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, taki jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń tech-
nicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wątpliwości co do jakości legislacji pogłębia treść art. 17 ustawy o inwestycjach w za-
kresie elektrowni wiatrowych, gdzie przewidziano, że od dnia wejścia w życie ustawy do 
31 grudnia 2016 roku podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala 
się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy. 
Jakość tego przepisu pozwala wątpić co ustawodawca miał na celu przyjmując taką regulację. 
Należy podkreślić, że podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się 
i pobiera zgodnie z przepisami UoOPL, które to przepisy nie zostały zmieniane przepisa-

4 Przykład oderwania się łopaty śmigła o długości 12,5 m w Krośnie Odrzańskim, opisany w odpowiedzi na 
interpelację poseł Anny Sobeckiej z 23.05.2013 r. SPS-023-18436/13. 
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mi ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zważywszy, że brzmienie 
przepisów UoOPL nie uległo zmianie po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych, nie istnieją przepisy UoOPL obowiązujące przed dniem wejścia 
w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które miałyby być – 
zgodnie z cytowanym przepisem przejściowym – stosowane do 31 grudnia 2016 roku a nie 
miałyby być stosowane od 1 stycznia 2017 roku. Spowodowało to u podatników podatku 
od nieruchomości dotyczącego elektrowni wiatrowych wątpliwości, czy faktycznie od 1 
stycznia 2017 roku uległy zmianie zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem 
od nieruchomości. Jak już bowiem wskazano powyżej, po 16 lipca 2016 roku nie uległy 
zmianie żadne przepisy UoOPL, które pozwoliłyby na przyjęcie, że zmianie uległy zasady 
opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Po 16 lipca 2016 roku, 
na mocy przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zmianie 
uległa co prawda definicja budowli w PB, jednakże przepisy PB nie mogą zostać uznane 
za przepisy, na podstawie których ustala się i pobiera podatek od nieruchomości dotyczący 
elektrowni wiatrowej. Oceniając zakres zmiany definicji budowli w PB, należy podzielić 
ponadto wątpliwości co do tego, czy samo usunięcie elektrowni wiatrowych z przykładowej 
listy urządzeń technicznych, których elementy budowlane stanowią budowlę, przesądza 
o tym, że elektrownia wiatrowa zgodnie z definicją zawartą w PB będzie aktualnie budowlą. 
Z pewnością na takie przyjęcie nie pozwala definicja elektrowni wiatrowej przyjęta na 
potrzeby ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie z tą definicją, 
zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownia 
wiatrowa oznacza budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co 
najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc 
mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 Ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 
źródłach energii (Dz.U. poz. 478, 2365; z 2016 r., poz. 925). Powyższa definicja odnosi się 
i może być stosowana wyłącznie na gruncie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych, a jej stosowanie do innych ustaw wymaga wyraźnego odesłania. Odesłanie 
takie znalazło się w art. 82 ust. 3 pkt 5b PB, zgodnie z którym wojewoda jest organem 
administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz 
organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych elektrowni wiatro-
wych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elek-
trowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961). Skoro zatem ustawodawca zdecydował się w ustawie PB, 
w której elektrownie wiatrowe są budowlami (art. 3 pkt 3 PB), odesłać do definicji elektrowni 
wiatrowej zawartej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, to chcąc 
zachować przymiot racjonalności ustawodawcy, należałoby powziąć poważną wątpliwość co 
do tego, że elektrownie wiatrowe na gruncie przepisów PB są budowlami. Gdyby bowiem tak 
było, to w art. 82 ust. 3 pkt 5b PB wystarczyłoby wskazać po prostu elektrownie wiatrowe, 
a nie elektrownie wiatrowe, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy z 20 maja 2016 roku o inwesty-
cjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961). Wobec powyższego wymienienie 
w załączniku do PB w tabeli – wiersz Kategoria XXIX wolno stojących kominów i masztów 
oraz elektrowni wiatrowych może odnosić się do elektrowni wiatrowych wskazanych w art. 
82 ust. 3 pkt 5b PB, a nie potwierdzać to, że elektrownie wiatrowe stanowią budowle zgodnie 
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z definicją zawartą w art. 3 pkt 3 PB. Samo bowiem wykreślenie z definicji budowli w art. 
3 pkt 3 PB elektrowni wiatrowych jako przykładu urządzeń technicznych, których części 
budowlane stanowią budowle nie powoduje, że elektrownia wiatrowa faktycznie nie stanowi 
takiego urządzenia technicznego posadowionego na części budowlanej, będącej budowlą 
w rozumieniu ustawy.

Skoro już ustawodawca widział potrzebę uczynienia z elektrowni wiatrowych budowli, 
to zamiast wykreślać elektrownie wiatrowe z art. 3 pkt 3 PB powinien je przenieść z części 
będącej przykładowym wyliczeniem urządzeń technicznych do części stanowiącej przykła-
dowe wyliczenie budowli, ewentualnie dodać do art. 3 definicję elektrowni wiatrowej. Tylko 
bowiem w takim przypadku można byłoby przyjąć bez żadnych wątpliwości, że zmianie 
uległy również zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

3. Konsekwencje stanu prawnego od 1 stycznia 2017 roku

Obecnie podatnicy podatku od nieruchomości dotyczącego elektrowni wiatrowych pozostają 
w niepewności co do skutków wprowadzonych 16 lipca 2016 roku regulacji w odniesieniu 
do podatku od nieruchomości dotyczącego elektrowni wiatrowych. Kwestia ta stała się 
przedmiotem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji. Część wydanych przez 
organ podatkowy interpretacji indywidualnych uznaje, że od 1 stycznia 2017 roku nie 
uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotyczące elektrowni 
wiatrowych5. Organy podatkowe wydały również interpretacje indywidualne wskazujące, że 
od 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają elektrownie 
wiatrowe w całości jako budowle a nie tylko ich elementy budowlane6. Interpretacje indywi-
dualne, w których organy podatkowe stwierdzały, że od 1 stycznia 2017 roku opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości podlegają elektrownie wiatrowe w całości jako budowle a nie 
tylko ich elementy budowlane były skarżone przez podatników do wojewódzkich sądów 
administracyjnych, które to sądy w dotychczas wydawanych orzeczeniach oddalały skargi7. 
Żaden jednak z wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych dostępnych w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl) nie jest wyrokiem 

5 Tak np. Wójt Gminy Zgorzelec w Interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2016 r., nr FP.310.1.1.2016.2. 
6 Tak np. Wójt Gminy Gniewino w Interpretacji indywidualnej z 28 marca 2017 r., nr FN.310.02.2017; Wójt 
Gminy Bielice w Interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2017 r., nr BiF.310.02.2017.DM. 
7 Patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17.05.2017 r., sygn. akt I SA/Sz 253/17; 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 11.05.2017 r., sygn. akt I SA/Sz 190/17; wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26.04.2017 r., sygn. akt I SA/Łd 165/17; wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26.04.2017 r., sygn. akt I SA/Łd 166/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi z 25.04.2017 r., sygn. akt I SA/Łd 311/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. z 5.04.2017 r., sygn. akt I SA/Go 95/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. z 8.03.2017 r., sygn. akt I SA/Go 56/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie z 23.03.2017 r., sygn. akt I SA/Ol 17/17, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 
z 21.02.2017 r. sygn. akt I SA/Bd 866/16.
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prawomocnym, co pozwala wnioskować, że od wyroków tych podatnicy wnieśli skargi 
kasacyjne, które będą rozpoznawane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Nie wdając się w szczegółową analizę argumentacji zawartej w uzasadnieniach poszcze-
gólnych wyroków wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, należy wskazać, że 
swoje stanowisko wywodzą one nie z definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 PB, a właśnie 
z treści art. 82 ust. 3 pkt 5b PB oraz załącznika PB. Opieranie się przez wojewódzkie 
sądy administracyjne na innych przepisach PB, aniżeli definicja ustawowa budowli do 
ustalenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotyczącego elektrowni 
wiatrowych, należy ocenić krytycznie albowiem zgodnie z przepisami UoOPL znaczenia 
określenia budowla należy poszukiwać w definicjach ustawowych na co wskazuje zwrot 

„w rozumieniu przepisów prawa budowlanego” a nie w innych przepisach PB. Tylko zatem 
budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3 PB powinna być przedmiotem opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości. Jeżeli zaś danego obiektu nie da się zakwalifikować jako budowli zgodnie 
z art. 3 pkt 3 PB, to nawet jeżeli określenie tego obiektu zostanie użyte w innych przepisach 
PB to nie oznacza to, że taki obiekt jest budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowla-
nego. Nie jest przy tym tak, że racjonalny ustawodawca nie miał możliwości precyzyjnego 
określenia w definicji ustawowej w PB, że elektrownia wiatrowa jest budowlą. Niemniej 
jednak w tej chwili kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości dotycząca elektro-
wni wiatrowych będzie rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Należy podkreślić, że zaistniały stan prawny może nieść za sobą daleko idące konse-
kwencje dla całej branży. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej, inwestorzy energetyki wiatrowej już dziś alarmują, że w przypadku utrwalenia 
interpretacji rozszerzającej nowo wprowadzone przepisy (objęcia podatkiem całej turbiny) 
wysokość podatku wzrośnie 3–4-krotnie, co jest obciążeniem finansowym niejednokrotnie 
poddającym w wątpliwość ekonomiczną zasadność przedsięwzięcia i będzie skutkowało 
niemożnością obsługi zadłużenia bankowego inwestycji oraz wiodło wprost do masowych 
bankructw przedsiębiorstw sektora energetyki wiatrowej8.

Uwagi końcowe

Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków kosztowych, a co za tym idzie 
wpływa bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstw. Analiza zmian regulacji 
prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku wskazuje, że efektem tych zmian może 
być (w przypadku utrwalenia się niekorzystnej dla podatników linii interpretacyjnej) wie-
lokrotny wzrost obciążenia podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Należy 
także zwrócić uwagę, że nowelizacja w tym zakresie została dokonana bez zmiany choćby 

8 Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie niezbędnych zmian prawa określa-
jącego podstawę naliczania podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych; http://www.senat.gov.pl/gfx/
senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kpcpp/materialy/143/stanowisko_psew-podatek_od_nieruchomosci_uoi.
pdf (21.06.2017).
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jednego przepisu prawa podatkowego, z użyciem stosunkowo krótkiego vacatio legis, co 
zważywszy na okoliczność, że inwestycje w elektrownie wiatrowe to inwestycje wieloletnie, 
samo w sobie budzi poważne wątpliwości.

Polskie prawo podatkowe cechuje gwałtowna erozja, z powodu tworzenia prawa po-
datkowego metodą prób i błędów (Brzeziński, Nykiel, 2011, s. 115). Niską jakość legislacji 
potwierdza fakt, że w interpretacjach indywidualnych oraz orzecznictwie rysują się dwie 
linie interpretacyjne, przy czym aktualnie statystyki przemawiają na niekorzyść podatników.

Podjęty w artykule temat winien być w przyszłości głębiej przeanalizowany. Główne 
pola dla przyszłych badań w tym zakresie, to:

 – badanie wpływu wprowadzonych rozwiązań na finanse przedsiębiorstw z branży, 
 – badanie wpływu wprowadzonych rozwiązań na finanse organów samorządu 

terytorialnego.
Przeprowadzona wstępna analiza pozwala wysnuć wniosek, że jeżeli linia interpretacyj-

na organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nie ulegnie zmianie, spodziewana 
rentowność przedsiębiorstw z branży energetyki wiatrowej może ulec znacznemu obniżeniu. 
Zważywszy na to, że inwestycje w energię odnawialną to inwestycje długoterminowe, kon-
sekwencją wprowadzonych regulacji może być ponadto odwrócenie się inwestorów od tego 
rodzaju działalności.
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Forma opodatkowania działalności gospodarczej  
jako instrument optymalizacji podatkowej

Michał Sosnowski*1

Streszczenie: Cel – W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych z optymalizacją podatko-
wą w kontekście wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej. W tym celu dokonano prezentacji 
form opodatkowania dochodów dostępnych dla przedsiębiorstw osób fizycznych w polskim systemie podat-
kowym.
Metodologia badania – Przeprowadzono symulację poziomu opodatkowania dla różnych form opodatkowania 
w zależności od sumy przychodów, kosztów, wielkości zatrudnienia i rodzaju działalności gospodarczej. 
Wynik – W konkluzji stwierdzono, że przedsiębiorstwo optymalizujące poziom podatków musi w planowaniu 
finansowym dokonać analizy poziomu opodatkowania w zależności od istotnych parametrów wpływających na 
wynik finansowy, w szczególności przychodów i kosztów.
Oryginalność/wartość – W artykule stwierdzono, że tylko stałe monitorowanie danych ekonomicznych przed-
siębiorstwa umożliwia optymalny i dostosowany do potrzeb wybór formy opodatkowania, który minimalizuje 
poziom ciężarów podatkowych, ipso facto maksymalizuje osiągany zysk netto.

Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa; podatek dochodowy, polityka fiskalna

Wprowadzenie

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. wiedzy z zakresu 
prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy umożliwia w wielu 
wypadkach pewną swobodę kształtowania przez właścicieli podmiotów gospodarczych ob-
ciążeń podatkowych. Jest to związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym 
idzie – formy opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca 
będzie dążyć do optymalizacji, dokładniej mówiąc minimalizacji ciężarów podatkowych, 
a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej, która będzie w danych warunkach dla niego najkorzystniejsza 
w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.

W niniejszym artykule odniesiono się do podstawowych zagadnień wiążących się 
z problematyką optymalizacji podatkowej w kontekście aktualnie obowiązujących regulacji 

* Dr Michał Sosnowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, 
e-mail: m.sosnowski@onet.eu



142 Michał Sosnowski

prawnych. Zamieszczona na początku prezentacja pełnego spektrum form opodatkowania 
działalności gospodarczej osób fizycznych służy analizie, zaś w dalszej części opracowania – 
problemu zróżnicowania poziomu opodatkowania dochodów (przychodów), jako rezultatu 
zastosowania określonej metody opodatkowania. Zagadnienie problemu wyboru właściwej 
ze względu na rodzaj i wielkość osiąganych dochodów (przychodów) formy opodatkowania 
stanowi cel główny tego artykułu.

1. Istota optymalizacji podatkowej

Podatek to obowiązkowa danina, bez bezpośredniego, wzajemnego świadczenia, mająca 
na celu pokrycie obciążeń publicznych. Mówiąc dokładniej, podatek stanowi świadczenie 
bezzwrotne, nieodpłatne i przymusowe o charakterze zasadniczym i ogólnym, ustana-
wiane i pobierane przez państwo lub inne związki publicznoprawne (Bouvier, 2000, s. 24; 
Głuchowski, 2006, s. 11; Wójtowicz, 2002, s. 14). Zmniejszenie dochodu przez podatek 
skutkuje określonymi reakcjami ze strony podatnika, np. redukcją rozmiarów działalności 
gospodarczej, zmianą jej rodzaju, ograniczeniem poziomu konsumpcji lub zmianą jej struk-
tury. Państwo może celowo tak kształ tować konstrukcję podatku, aby reakcje te były zgodne 
z jego zamierzeniami, uwzględniając takie aspekty jak: ochrona pewnego minimalnego 
pozio mu dochodu, sytuacja rodzinna podatnika, struktura jego wydatków, źródła dochodów 
(Litwińczuk, 2008, s. 16). W ten sposób państwo wprowadza – w miejsce bezpośredniej 
metody ingerencji w proces gospodarowania czy inwestowania – metody parametryczno-

-ekonomicznego oddziaływania na podatników, co prowadzi w efekcie do przesunięcia 
decyzji o wyborze kierunku i wielkości wydatków w stronę samych podatników (Andel, 
Haller, 1980, s. 124 i n.). 

Z fiskalnego punktu widzenia podatek dla państwa jest traktowany jako sposób finan-
sowania jego zadań publicznych, co skutkuje sięganiem do ekonomicznego źródła i uzależ-
nienie wysokości podatku od wyniku finansowego osiąganego przez podatnika (Poszwa, 
2007, s. 24), dlatego też podatki płacone przez przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na 
ich zyski netto, a tym samym i na zysk przypadający na akcję oraz wysokość dywidendy. 
Zapłata podatku łączy się z ujemnym jego wpływem na rachunek przepływów pieniężnych 
przedsiębiorstwa i pogorszenie jego sytuacji finansowej. Z tego powodu racjonalnie postę-
pujący przedsiębiorca będzie zmierzał do redukcji obciążeń podatkowych w ramach prawnie 
dostępnych legalnych instrumentów, co często określane jest jako unikanie opodatkowania 
w przeciwieństwie do nielegalnego procederu, jakim jest uchylanie się od podatków.

Optymalizacja obciążeń podatkowych obejmuje działania polegające na podejmowa-
niu decyzji dotyczących wszystkich sfer działalności gospodarczej, z którymi wiążą się 
określone skutki podatkowe i mające na celu osiągnięcie optymalnej wysokości i struktury 
podatków obciążających dany podmiot1. Rzeczona optymalizacja jest wypadkową działań, 

1 Szerzej na temat problematyki optymalizacji podatkowej: Kudert, Jamroży, 2013; Kozłowska, 2011; Dymek, 
2006.
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które obejmują zarówno optymalizację wysokości podatków, jak i optymalizację struktury 
podatków. Z tego też względu optymalizację podatkową, jako kategorię ekonomiczną, można 
tłumaczyć jako planowanie podatkowe mające na celu stworzenie optymalnych pod wzglę-
dem obciążeń podatkowych i okołopodatkowych struktur i rozwiązań, odnoszących się do 
podejmowanych przez podatników konkretnych działań gospodarczych, np. operacyjnych 
czy inwestycyjnych (Gruziel, 2009, s. 175–186). Optymalizacja podatkowa zakłada wybór 
takiego rozwiązania, które pozwoli uniknąć płacenia podatków lub sprawi, że ich wysokość 
będzie najniższa z możliwych, tym samym są to działania prowadzące do minimalizacji 
obciążeń podatkowych przez wybór czynności prawnych oraz taki dobór instrumentów 
polityki podatkowej, który zapewnia obniżenie łącznych obciążeń podatkowych, a tym 
samym maksymalizację zysku netto.

Do najważniejszych instrumentów optymalizacji podatkowej należy zaliczyć: 1) instru-
menty o fundamentalnym znaczeniu, tj. wybór lub zmiana formy organizacyjno-prawnej 
czy delokalizacja działalności do kraju o bardziej łagodnym reżimie podatkowym; 2) instru-
menty kompleksowe, tj. zmiana roku podatkowego, wybór metody amortyzacji, sposób roz-
liczania strat podatkowych bądź wybór metody płatności zaliczek podatkowych; 3) bieżące 
instrumenty optymalizacji podatkowej, tj. sterowanie wystąpieniem momentu powstania 
przychodów i kosztów podatkowych, wprowadzenia środków trwałych do ewidencji, formy 
nawiązania stosunku pracy z pracownikami czy wybór formy finansowania inwestycji.

Należy zauważyć, że działania optymalizacyjne w sferze podatków nie są pożądane 
przez władze fiskalne, co znajdowało wyraz w zmianach przepisów prawa podatkowego. 
Przykładem tego jest uchylony na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 
roku (sygn. akt K 4/03) art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej2 w brzmieniu: „Organy podatkowe 
uprawnione są do pominięcia skutków podatkowych czynności prawnych, jeżeli udowodnią, 
że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści, niż 
wynikające z nich obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenie straty, 
podwyższenie nadpłaty lub zwrot podatku”. Z kolei 15 lipca 2016 roku weszła w życie 
nowelizacja Ordynacji podatkowej, wprowadzająca w Polsce klauzulę przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Również i ten zapis art. 119a Ordynacji podatkowej daje organom skarbo-
wym możliwość weryfikowania i „recenzowania” optymalizujących działań podatników3. 
Rzeczona klauzula została wprowadzona w celu ograniczania przeprowadzania sztucznych 
transakcji nastawionych na pozbawione ekonomicznego sensu optymalizacje podatkowe. 
Cel przepisów jest generalnie jasny i spójny z międzynarodowym trendem ukrócania 

2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015, poz. 613 z późn. zm.).
3 Art. 119a Ordynacji podatkowej stanowi: w § 1 „Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, 
nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”; 
w § 2. „W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, 
jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej”; w § 3. „Za odpowiednią uznaje się czynność, 
której podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi 
z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy 
podatkowej”.
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nieuczciwej konkurencji podatkowej oraz wykorzystywania luk w prawie. Podatnicy mają 
opcję potwierdzenia w tzw. opinii zabezpieczającej swojego stanowiska, niemniej proces jej 
uzyskania jest długotrwały (6 miesięcy) i kosztowny (20 tys. zł). Ryzyko uzyskania nega-
tywnej opinii zaś budzi obawy podatników, że wystawi ich na późniejszy ciągły monitoring 
i kontrolę. 

Podatnicy wyrażają obawę czy działania, które podjęli lub podejmują, kierując się 
interesem przedsiębiorstwa i efektywnością finansową, nie zostaną zakwestionowane przez 
organy podatkowe. Nasuwa się więc pytanie, czy jeśli przy okazji określonych działań 
podyktowanych potrzebą biznesową (np. podział spółki czy jej przekształcenie) dojdzie 
do pozytywnego efektu podatkowego, fiskus będzie mógł go zignorować i wyciągnąć 
konsekwencje (również karno-skarbowe). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 119b 
Ordynacji podatkowej, służby skarbowe będą mogły skorzystać ze swoich uprawnień tylko 
wtedy, jeżeli zysk osiągnięty przy zastosowaniu metod optymalizacyjnych przekroczył 100 
tys. zł w ciągu roku podatkowego.

2. Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych

Osoba fizyczna decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej ma do wyboru kilka 
następujących możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów:

 – według skali podatkowej: stawki 18, 32% (tzw. zasady ogólne),
 – według 19% jednolitej stawki (tzw. podatek liniowy),
 – w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 – w formie karty podatkowej. 

Ostatnie dwa rodzaje opodatkowania są często nazywane formami uproszczonymi, 
ale zarówno w odniesieniu do nich, jak i w stosunku do podatku liniowego istnieje wiele 
warunków, jakie należy spełnić, by móc z tych form skorzystać. Kwestia rodzaju i rozmiarów 
działalności gospodarczej ma kardynalne znaczenie, jeśli chodzi o wybór uproszczonych 
form opodatkowania, bowiem przepisy prawa podatkowego limitują dostęp do tych form ze 
względu na wielkość, rodzaj i poziom uzyskiwanych przychodów. 

W aspekcie optymalizacji poziomu obciążeń podatkowych istotne jest zaś, w jakich 
warunkach określona forma opodatkowania będzie bardziej korzystna finansowo, kiedy 
należałoby ją zmienić i jakie dodatkowe wymogi formalne z tym związane powinny zostać 
uwzględnione. Forma opodatkowania wybrana w momencie rozpoczęcia działalności będzie 
wiążąca do końca danego roku podatkowego. W kolejnym roku można wybrać inną formę, 
jeżeli zostaną spełnione określone warunki do jej zastosowania, ale też, rzecz jasna, można 
pozostać przy dotychczasowym sposobie opodatkowania4. Wybierając formę opodatkowania, 
należy wziąć pod uwagę następujące elementy: rodzaj działalności, proporcję przychodów 
do kosztów oraz sposób rozliczania się z podatków.

4 Jeśli w terminie do 20 stycznia danego roku nie złożymy oświadczenia o wyborze innej formy, urząd skar-
bowy uzna, że rozliczamy się na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.
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2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych5, tj. według progresywnej 
skali podatkowej może płacić każdy bez względu na rodzaj działalności i na to, czy jest 
prowadzona indywidualnie, w spółce cywilnej czy osobowej spółce handlowej (jawnej, 
komandytowej, partnerskiej). Z tą formą opodatkowania wiąże się obowiązek prowadzenia 
ewidencji księgowej w postaci księgi przychodów i rozchodów albo, w przypadku działal-
ności o większym rozmiarze – ksiąg rachunkowych. Na podstawie tej ewidencji wielkość 
podstawy opodatkowania (dochodu) określa się jako różnicę przychodów i kosztów ich 
uzyskania. Podatek oblicza się według progresywnej skali podatkowej ze stawkami 18% 
i 32%6. Istotne jest to, że ta forma opodatkowania obowiązuje, jeśli urząd skarbowy nie 
zostanie zawiadomiony o wyborze innej. 

2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych według 19% stawki liniowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych według 19% stawki liniowej jest również do-
stępny bez względu na rodzaj działalności, nie ma też żadnego znaczenia czy działalność 
ta prowadzona jest indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej. 
Od zasad ogólnych tę formę opodatkowania różni sposób obliczania podatku. Stosuje się 
bowiem jedną stawkę 19% liczoną od podstawy opodatkowania, którą jest dochód osiągnięty 
z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto podatnik nie może korzystać z żadnych 
ulg podatkowych oraz nie ma możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Sposób 
rozliczania się z podatku jest analogiczny jak w przypadku zasad ogólnych. Co ważne, jest 
to fakultatywna forma opodatkowania, zatem podatnik musi złożyć w przewidzianym czasie 
formalne oświadczenie o jej wyborze. Wybór opodatkowania podatkiem liniowym będzie 
obowiązywał także w kolejnych latach, jeżeli przedsiębiorca pisemnie nie zrezygnuje z tej 
formy opodatkowania. 

2.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych7 jest zarezerwowany wyłącznie dla prowa-
dzących działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej. 
Podstawowym ograniczeniem przy wyborze tej formy opodatkowania jest limit 250 tys. euro 

5 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.).
6 Dla innych stawek i progów podatkowych kwotę należnego podatku można obliczyć, wykorzystując nastę-
pujące formuły: 
T1= (D – KW) · s1, T2 = (P1 – KW) · s1 + (D – P1) · s2, 
gdzie 
Ti – kwota podatku dla danego i-tego przedziału podatkowego (i = 1, 2), 
si – stawka podatku dla i-tego przedziału podatkowego (i = 1, 2), 
D – podstawa obliczenia podatku, 
Pi – i-ty próg podatkowy, 
KW – kwota dochodu wolna od podatku.
7 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2180 z późn. zm.).
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przychodu, bowiem podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od miesiąca, 
następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności go-
spodarczej przekraczające tę kwotę. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że wiele rodzajów 
działalności zostało wyłączonych z opodatkowania ryczałtem8. Podatek opłacany jest jako 
procent od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju prowadzo-
nej działalności stawki procentowe wynoszą 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%. W sytuacji 
prowadzenia przez dany podmiot kilku rodzajów działalności, podatek obliczany jest osobno 
dla każdej z nich przy zastosowaniu odpowiedniej stawki. 

2.4. Karta podatkowa

Karta podatkowa9 jest dostępna tylko dla prowadzących drobną działalność handlową 
i usługową samodzielnie lub w spółce cywilnej, a także dla wykonujących niektóre wolne 
zawody. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania i skierowana jest do 
drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, 
handlową lub gastronomiczną przy maksymalnym zatrudnieniu do pięciu pracowników. Jej 
podstawową zaletą jest to, że nie trzeba, co do zasady, prowadzić żadnej ewidencji niezbęd-
nej dla obliczenia podatku dochodowego10. Podatnik musi jedynie co miesiąc dokonywać 
stałych, jednakowych wpłat na konto urzędu skarbowego. Kwota podatku jest ustalana 
przez naczelnika Urzędu Skarbowego, który wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku 
dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Kwotowa 
stawka podatku dochodowego dla prowadzących działalność gospodarczą na podstwie karty 
podatkowej jest ustalana w drodze decyzji, po wzięciu pod uwagę rodzaju działalności, 
liczby mieszkańców gminy, na terenie której ma być prowadzona działalność oraz liczby 
zatrudnianych pracowników.

3. Formy opodatkowania dochodu a poziom podatku

Wybór formy opodatkowania implikuje wysokość kwoty podatku od uzyskiwanych docho-
dów (przychodów). Dlatego dokonując wyboru optymalnej, z punktu widzenia poziomu opo-
datkowania, formy opodatkowania działalności gospodarczej, należałoby na wstępie określić 
prawdopodobny poziom przychodów oraz kosztów ich uzyskania, aby móc oszacować kwotę 
podatku. W tym celu należałoby przeprowadzić swego rodzaju symulację, pokazującą ile 

8 Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać także prowadzący apteki, lombardy, kantory i wytwarzający 
wyroby akcyzowe. Ponadto obowiązuje lista usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania 
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, np. pośrednictwo w sprzedaży paliw, usługi pośrednictwa 
finansowego, prawnicze, rachunkowe, księgowe, detektywistyczne i ochroniarskie.
9 Zob. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
10 Jeśli jednak na mocy ustawy o podatku od towarów i usług podatnik będący na karcie podatkowej zostaje 
płatnikiem tego podatku, musi prowadzić ewidencje wymagane przez tę ustawę, czyli ewidencję sprzedaży 
i zakupu VAT oraz zainstalować kasę lub drukarkę fiskalną w wymaganych terminach.
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wynosi poziom obciążenia podatkowego dla danej działalności gospodarczej w zależności 
od osiąganych dochodów (przychodów) i ponoszonych kosztów. 

W tabeli 1 zaprezentowano taką przykładową symulację – jak dla kilku wybranych 
rodzajów działalności gospodarczej wraz ze wzrostem osiąganych obrotów zmienia się 
kwota należnego podatku, przy zastosowaniu określonego poziomu kosztów i metody opo-
datkowania. Wyniki tej analizy mogą wstępnie wskazywać, która forma opodatkowania jest 
bardziej korzystna przy danych rozmiarach działalności. 

Tabela 1

Analiza porównawcza obciążeń podatkowych w zależności od formy opodatkowania działalności 
gospodarczej za 2016 rok

Pr
zy

ch
ód

 (w
 ty

s. 
zł

)

Koszty
uzyskania 
przychodu
(w tys. zł)

Dochód
(w tys. zł)

PIT
wg skali
18 i 32%

PIT
wg 19% 
stawki 
liniowej

Ryczałt
ewidencjonowany

Karta
podatkowa

A B C D E F G H

kwota 
podatku
(w tys. zł)

kwota 
podatku
(w tys. zł)

kwota podatku
(w tys. zł)

kwota podatku
(w tys. zł)

I II III I II III I II III I II III
50 15 30 45 35 20 5 6 3 0 7 4 1 9 4 3 2 16 8 16 19
60 18 36 54 42 24 6 8 5 2 8 5 1 10 5 3 2 16 8 16 19
70 21 42 63 49 28 7 9 7 4 9 5 1 12 6 4 2 16 8 16 19
80 24 48 72 56 32 8 11 8 6 11 6 2 14 7 4 2 16 8 16 19
90 27 54 81 63 36 9 13 10 8 12 7 2 15 8 5 3 16 8 16 19
100 30 60 90 70 40 10 14 12 9 13 8 2 17 9 6 3 16 8 16 19
110 33 66 99 77 44 11 18 14 11 15 8 2 19 9 6 3 16 8 16 19
120 36 72 108 84 48 12 21 16 13 16 9 2 20 10 7 4 16 8 16 19
130 39 78 117 91 52 13 24 20 15 17 10 3 22 11 7 4 16 8 16 19
140 42 84 126 98 56 14 28 23 18 19 11 3 24 12 8 4 16 8 16 19
150 45 90 135 105 60 15 31 26 21 20 11 3 26 13 8 5 16 8 16 19
200 60 120 180 140 80 20 47 42 37 27 15 4 34 17 11 6 16 8 16 19
250 75 150 225 175 100 25 63 58 53 33 19 5 43 21 14 8 16 8 16 19
300 90 180 270 210 120 30 79 74 69 40 23 6 51 26 17 9 16 8 16 19
350 105 210 315 245 140 35 95 90 85 47 27 7 60 30 19 11 16 8 16 19
400 120 240 360 280 160 40 111 106 101 53 30 8 68 34 22 12 16 8 16 19
450 135 270 405 315 180 45 127 122 117 60 34 9 77 38 25 14 16 8 16 19
500 150 300 450 350 200 50 143 138 133 67 38 10 85 43 28 15 16 8 16 19

I – koszty stanowią 30% przychodów, II – koszty stanowią 60% przychodów, III – koszty stanowią 90% przy-
chodów, A – usługi parkingowe (stawka 17%), B – usługi krawieckie (stawka 8,5%), C – usługi w zakresie robót 
budowlanych (stawka 5,5%), D – handel owocami, warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi (stawka 
3%), E – usługi parkingowe, liczba miejsc parkingowych – 180 (stawka 1352 zł/m-c), F – usługi krawieckie, 
3 zatrudnionych, miejscowość o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (stawka 634 zł/m-c), G – usługi w zakresie 
robót budowlanych, 3 zatrudnionych, miejscowość o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. (stawka 1352 zł/m-c), 
H – handel owocami, warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi, 3 zatrudnionych, miejscowość o liczbie 
mieszkańców powyżej 50 tys. (stawka 1596 zł/m-c). Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych tys. zł.

Źródło: opracowanie własne.
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Bardziej precyzyjne wyliczenia można przeprowadzić dopiero, gdy znane będą wielkości 
ewentualnie przysługujących ulg podatkowych, których kwoty pomniejszać mogą zarówno 
podstawę opodatkowania, jak i wielkość samego podatku. Rzecz jasna, takie obliczenia 
możliwe są przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji danego podatnika i warunków, w jakich 
będzie on tę działalność prowadzić. Warto też zauważyć, że pierwotnie dokonany wybór 
formy opodatkowania nie jest wyborem na zawsze i można dokonać jej zmiany – po spełnie-
niu określonych przepisami wymogów formalnych, jeśli inny sposób opodatkowania stałby 
się korzystniejszy. W tym celu niezbędny jest bieżący monitoring wielkości ekonomicznych, 
określający wynik finansowy przedsiębiorstwa. Odnosząc się do zaprezentowanej w tabeli 
1 symulacji, należy również przypomnieć, że o ile podstawą opodatkowania w podatkach 
dochodowych jest dochód (tj. różnica pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania), 
o tyle w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawą jest przychód, który może 
zostać pomniejszony jedynie o składki na ubezpieczenia społeczne. Zatem nawet niewiel-
ka stawka ryczałtu (np. 3%) może dla określonego poziomu przychodów dawać wyższą 
kwotę należnego podatku niż stawka (np. 19%) w podatku dochodowym płaconym przy 
tej samej wielkości przychodu, ale z uwzględnieniem poniesionych na jego uzyskanie 
kosztów. Analizując dlatego per exemplum co jest bardziej podatkowo korzystne między 
opodatkowaniem dochodu liniową 19% stawką, czy ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych, należy wziąć pod uwagę oprócz wysokości stawki ryczałtu także udział kosztów 
w przychodzie. 

Można rzecz jasna także ustalić poziom udziału kosztów w przychodach, poniżej którego 
korzystniejszy podatkowo jest wybór ryczałtu, a powyżej którego opodatkowanie podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych według liniowej stawki 19%11. Okazuje się, że jeśli 
stawka ryczałtu wynosi np. 17%, to jest on bardziej korzystny ze względu na ponoszony 
ciężar opodatkowania, gdy zaprezentowany wskaźnik nie jest wyższy niż 10,53%. Z tego 
też powodu, aby wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako metody opodat-
kowania działalności, był korzystny dla podmiotu gospodarczego, stopa zyskowności tego 
podmiotu musi być wyższa od płaconej stawki podatku. W sytuacji zwiększenia kosztów 
działalności, podatnik nie może poprzez zmniejszenie dochodu, a przez to i kwoty podatku, 
przenieść części tego wzrostu na fiskusa, zaś podatek musi być płacony nawet wtedy, gdy 
podatnik uzyskując przychody, nie osiąga zysku. Ponadto płacąc podatek dochodowy od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej 19%, o wiele łatwiej jest 
zaplanować niższą kwotę należnego podatku, poprzez odpowiednie kształtowanie kosztów. 
Z powyższych względów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystny dla 
tych, których koszty są minimalne, a relatywnie większy wzrost kosztów niż przychodów 
istotnie obniża jego atrakcyjność. 

11 Wykorzystać można tu następującą formułę: 
w = (1 – tr/td) • 100%, 
gdzie 
tr – stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 
td – stawka liniowa podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Z kolei przedsiębiorca stojący przed wyborem pomiędzy opodatkowaniem na zasadach 
ogólnych a podatkiem liniowym, powinien zauważyć, że w roku 2016 dla dochodów (po 
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszących ponad 96 tys. zł12 bardziej 
opłacalne może okazać się zrezygnowanie z opodatkowania przy zastosowaniu stawek 
progresywnych, tj. skali podatkowej i przejście na opodatkowanie z zastosowaniem pro-
porcjonalnej (liniowej) 19% stawki podatku. Należy jednak zauważyć, że jako podstawę 
opodatkowania w takim wariancie przyjęto teoretyczny roczny dochód z działalności gospo-
darczej po uwzględnieniu tylko odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, pominięto 
zaś występujące wraz z wyborem progresywnej skali podatkowej w podatku dochodowym 
od osób fizycznych określone preferencje podatkowe. Można więc orientacyjnie przyjąć, że 
wybór podatku liniowego będzie się opłacać, gdy dochody będą o co najmniej 15% wyższe 
od kwoty pierwszego progu podatkowego skali podatkowej podatku dochodowego od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych. 

Uwagi końcowe

Optymalne działania podatkowe, np. w zakresie wyboru formy prawnej czy też wyboru 
podmiotu dokonującego wewnątrzgrupowego finansowania ciągle powinny być dopusz-
czalne, a zatem niekwestionowane, o ile podatnicy nie uciekają się do działań pozornych, 
a podatki nie są jednym z elementów determinujących określone działania. Niestety nie ma 
tutaj ostrych, zdefiniowanych granic, każda sytuacja będzie inna, a praktyka dopiero się 
kształtuje.

Uświadomienie sobie znaczenia elastycznego podejścia do wyboru formy opodatkowa-
nia działalności gospodarczej w zależności od bieżących bądź przewidywanych warunków, 
jest clou prowadzenia optymalnej polityki finansowej w każdym przedsiębiorstwie. W tym 
celu niezbędna jest wiedza z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Ponadto, aby 
móc wykorzystać istniejące możliwości w ramach systemu podatkowego, konieczne jest 
zarówno ciągłe analizowanie podstawowych wielkości ekonomicznych w przedsiębiorstwie, 
jak i monitorowanie zmian regulacji prawnych. Połączenie tych dwóch elementów może 
stać się punktem wyjścia dokonania analizy minimalizowania obciążeń podatkowych, zaś 
wyciągnięte z niej wnioski mogą wskazywać na potrzebę zmiany dotychczasowej formy 
opodatkowania. Byłoby to działanie mające na celu maksymalizację korzyści uzyskiwanych 
z prowadzenia działalności gospodarczej.
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Struktura kosztów pracy  
w wybranych krajach Unii Europejskiej

Rafał Rosiński*1

Streszczenie: Cel – Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz możliwość 
jej porównania w poszczególnych krajach. 
Metodologia badania – W części wprowadzającej posłużono się metodą analizy literatury i aktów prawnych, 
natomiast w części empirycznej zastosowano metodę badania dokumentów – oficjalnych raportów OECD oraz 
obliczeń własnych autora.
Wynik – Analiza struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej ukazała, że jest ona zróżni-
cowana w poszczególnych krajach UE i uzależniona od polityki społeczno-gospodarczej danego kraju, tj. od 
systemu ubezpieczeń społecznych oraz poziomu i konstrukcji podatku dochodowego.
Oryginalność/wartość – przy analizie kosztów pracy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na minimalny 
i przeciętny poziom wynagrodzenia oraz wysokość kosztów pozapłacowych w poszczególnych krajach, gdyż 
to one głównie decydują o rzeczywistych kosztach pracy ponoszonych przez pracodawcę.

Słowa kluczowe: koszty pracy, klin podatkowy, Unia Europejska

Wprowadzenie

Koszty pracy nieodłącznie związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce 
narodowej. Na koszty pracy składają się zarówno płacowe, jak i pozapłacowe wydatki po-
noszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika. W świetle porównań 
międzynarodowych ukazywane są przede wszystkim płacowe elementy kosztów płacy, na 
które składają się wysokość minimalnego czy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej oraz wysokość płacowego klina podatkowego (tax wedge), co daje nam obraz 
całkowitych płacowych kosztów pracy oraz ich struktury. Celem artykułu jest przedsta-
wienie struktury kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz możliwości 
jej porównania w poszczególnych krajach. Badania wykonano na podstawie oficjalnych 
raportów OECD oraz obliczeń własnych autora.

* dr Rafał Rosiński, Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów, e-mail: rafal.
rosinski@tu.koszalin.pl
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Koszty pracy a płacowy klin podatkowy

Koszty pracy to wydatki ponoszone przez jednostkę gospodarczą związane z zatrudnieniem 
pracownika. W literaturze przedmiotu często zamiennie nazywane są kosztami pracodawcy 
lub kosztami zatrudnienia i traktowane często jako jeden z czynników składających się na 
cenę sprzedawanego produktu czy usługi (Triplett, 1983, s. 4). Koszty pracy określane są 
więc jako wartość pracy wykorzystanej w celu świadczenia usług czy też wytworzenia 
określonych wyrobów (Makowski, 2000, s, 79). Główny Urząd Statystyczny wskazuje 
elementy składające się na koszty pracy, zaliczając do nich następujące składniki: 

 – wynagrodzenia osobowe, 
 – dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 
 – wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 
 – honoraria, 
 – wydatki na doskonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr,
 – wydatki na delegacje służbowe, 
 – wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 – składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacone przez praco-

dawcę, łącznie ze składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i składkami na Fundusz Pracy, 

 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
 – świadczenia o charakterze rzeczowym, 
 – pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na werbunek, rekrutację i nabór kadr, dojazdy 

do pracy pracowników, wydatki poniesione przez pracodawcę na ubezpieczenia 
pracowników w trzecim filarze, jeżeli są wliczane w koszty działalności jednostki 
sprawozdawczej, 

 – wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spół-
dzielniach (Koszty pracy…, 2012, s. 13–14).

Biorąc pod uwagę ww. składniki pracy, można podzielić je na składniki płacowe, czyli 
wydatki związane bezpośrednio z wynagrodzeniem pracownika i pozapłacowe elementy 
(Furmańska-Maruszak, 2013, s. 102). W celu porównań międzynarodowych, Eurostat 
zawęża koszty pracy, zaliczając do płacowych składników koszty wynagrodzeń i płac a do 
pozapłacowych składników – płacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne 
(Eurostat, 2017). 

Z pojęciem kosztów pracy nierozerwalnie związane jest pojęcie płacowego klina po-
datkowego, które określane jest jako różnica między kosztami pracodawcy wynikającymi 
z zatrudnienia pracownika a kwotą faktyczną otrzymywaną przez niego – wynagrodze-
niem netto (Polarczyk, 2007, s. 1). Porównywanie poziomu płacowego klina podatkowego 
w krajach jest możliwe dzięki przedstawieniu go w postaci procentowej. Płacowy klin 
podatkowy w tym przypadku stanowi stosunek różnicy między kosztami pracy a wyna-
grodzeniem netto (klin podatkowy w ujęciu wartościowym) do łącznych kosztów pracy 
(Labour taxes…, 2005). Wysokość płacowego klina podatkowego w poszczególnych krajach 
uzależniona jest od jego struktury, czyli składników wchodzących w jego skład, a także 
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od podstawy jego obliczenia. Jako podstawę odniesienia (wymiaru) stosuje się przeważnie 
poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w danym kraju, a dla potrzeb ustalenia 
wysokości podatku od dochodów osobistych – osobę niebędącą w związku małżeńskim 
i nieposiadającą dzieci. Taką metodologię ustalania płacowego klina podatkowego stosuje 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD (Explanatory notes…, 2017).

Analiza kosztów pracy w Polsce

Do analizy struktury kosztów pracy w Polsce brane pod uwagę będą następujące elementy: 
podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wysokość dla minimalnego i przeciętnego 
wynagrodzenia kształtuje się w pierwszym progu podatkowym1, ubezpieczenia społeczne, 
tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe2, ubezpieczenie zdro-
wotne3, obowiązkowa składka na Fundusz Pracy4 i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych5 oraz wysokość wynagrodzenia netto.

Biorąc pod uwagę wysokości stawek obowiązujących w 2017 roku i dokonując stosow-
nych obliczeń, można zauważyć, że przy przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w 2017 
roku, tj. 4263 zł, najmniejszy udział w kosztach pracy stanowi podatek dochodowy od 
osób fizycznych. Mimo że nominalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych 
wynosi 18%, to przy uwzględnieniu ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu, kwoty 
wolnej od podatku, odliczeniu ulg pośrednich od dochodu, tj. składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz odliczenie od podatku części składki ubezpieczenia 
zdrowotnego, rzeczywista wysokość podatku dochodowego kształtuje się na poziomie 311 zł 
(por. rys. 1) i stanowi najmniejszą część całkowitych kosztów pracy. Biorąc pod uwagę 
udział procentowy, stanowią one 6,05% całkowitych kosztów pracy (por. rys. 2). Kolejnym 
składnikiem w kosztach pracy są składki na ubezpieczenie zdrowotne, których nominalna 
stawka wynosi 9%, a wysokość składki przy przeciętnym wynagrodzeniu kształtuje się na 
poziomie 331,07 zł, tj. 6,44% całkowitych kosztów pracy. Łączne składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe i chorobowe pobierane od wynagrodzenia brutto pracownika wynoszą 
584,46 zł, czyli 11,37% całkowitych kosztów pracy. Biorąc pod uwagę powyższe elementy 
kosztów pracy, wysokość wynagrodzenia netto dla pracownika wynosi 3036,47 zł. Należy 
oczywiście przy wyliczaniu całkowitych kosztów pracy uwzględnić także elementy poza-
płacowe, które ponosi pracodawca poza wynagrodzeniem brutto pracownika, tj. składki na 

1 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. 
zm.).
2 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1056).
3 Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 z późn. 
zm.).
4 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, 
poz. 415 z późn. zm.).
5 Ustawa z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 
z 1994 r., nr 1, poz.1, z późn. zm.).
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ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru, rentowe – 6,5% podstawy wymiaru 
i wypadkowe – 1,8% podstawy wymiaru oraz składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy 
wymiaru i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% podstawy wymiaru. 
Ich łączna wysokość, przy przeciętnym wynagrodzeniu w 2017 roku, kształtuje się na po-
ziomie 584,46 zł, co stanowi 17,09% całkowitych kosztów pracy. Należy wziąć także pod 
uwagę to, że w przedstawionych wyliczeniach nie uwzględnia się części obowiązkowych 
elementów pozapłacowych, dotyczących przedsiębiorców zatrudniających pracowników, 
które z punktu widzenia prawa zobowiązane są odprowadzać składki na Fundusz Emerytur 
Pomostowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, które dodatkowo zwiększyłyby poziom pozapłacowych 
elementów kosztów pracy.

Rysunek 1. Struktura kosztów pracy przy przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Struktura płacowego klina podatkowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce 
w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne.
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Z przedstawionych obliczeń dla przeciętnego wynagrodzenia w Polsce wynika, że klin 
podatkowy ukształtował się na poziomie 40,94%. Dla porównania warto dokonać obliczeń 
jak kształtowałaby się struktura kosztów pracy, biorąc pod uwagę minimalne wynagro-
dzenie w Polsce, które w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Na rysunku 3 przedstawiono 
strukturę kosztów pracy przy minimalnym wynagrodzeniu w Polsce w 2017 roku, natomiast 
na rysunku 4 – strukturę płacowego klina podatkowego.

Rysunek 3. Struktura kosztów pracy przy minimalnym wynagrodzeniu w Polsce w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Struktura płacowego klina podatkowego przy minimalnym wynagrodzeniu w Polsce 
w 2017 roku
Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrując strukturę płacowego klina podatkowego w Polsce można zauważyć, że 
różnica w jego wielkości uzależniona jest od wielkości dochodu, na co bezpośrednio wpływa 
wysokość ulgi zmniejszającej podatek dochodowy (kwoty wolnej od podatku). W przypadku 
przeciętnego wynagrodzenia klin podatkowy wyniósł 40,94%, natomiast przy minimalnym 
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wynagrodzeniu – 39,5% całkowitych kosztów pracy, a więc różnica stanowi 1,44 p.p. Zmiany 
w strukturze dotyczą tylko podatku dochodowego, pozostałe elementy pozostają w struktu-
rze bez zmian (por. rys. 2 i 4).

Analiza kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej

Do analizy struktury kosztów pracy wybrano kraje Unii Europejskiej należące do OECD 
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), skupiającej wysokorozwinięte i demo-
kratyczne państwa świata. Wśród 28 krajów Unii Europejskiej do grupy państw OECD 
zaliczanych jest 21 krajów, w tym Polska. Przedmiotem analizy będzie wysokość płacowego 
klina podatkowego (tax wedge), średnie stawki na ubezpieczenie społeczne płacone przez 
pracownika, średnie stawki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę oraz 
średnie stawki podatku dochodowego od wynagrodzeń. Podane stawki przedstawiono 
według metodologii ustalonej przez OECD. 

Dokonując analizy struktury płacowego klina podatkowego w 21 krajach Unii 
Europejskiej w 2016 roku (por. tab. 1), można zwrócić uwagę na zróżnicowany poziom 
i strukturę płacowego klina podatkowego. Rozpiętość pomiędzy najwyższym (Belgia) a naj-
niższym poziomem (Irlandia) klina podatkowego wśród badanych krajów wynosi 39,34 p.p. 
Najwyższy poziom płacowego klina podatkowego, stanowiącego ponad 65% całkowitych 
kosztów pracy uzyskały Belgia (69,43%) i Francja (65,65%). Najniższy poziom płacowego 
klina podatkowego poniżej 35% odnotowały Irlandia (30%) oraz Wielka Brytania (34,8%).

Należy jednak zwrócić uwagę, że płacowy klin podatkowy wyrażony w procentach 
nie jest jedynym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w analizie obciążeń 
podatkowych i parapodatkowych pracy. Duże znaczenie w kontekście porównań między-
narodowych ma przeciętny poziom wynagrodzenia, a więc koszty pracy wyrażone w ujęciu 
wartościowym. Biorąc pod uwagę przeciętne roczne koszty pracy w dolarach, według 
metodologii OECD, krajami o najniższych kosztach pracy są kraje „nowej unii”6: Słowacja, 
Polska, Węgry, Estonia i Czechy, zaś krajami o najwyższych kosztach pracy, biorąc pod 
uwagę przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku, są Niemcy i Belgia (por. tab. 1). 

Nie bez znaczenia pozostaje także struktura płacowego klina podatkowego. We wszyst-
kich analizowanych krajach, z wyjątkiem Danii, największy udział w płacowym klinie 
podatkowym mają składki na ubezpieczenia społeczne. Przeciętny ich udział w kosztach 
pracy wynosi 34,94%, w tym 11,88% płacony przez pracownika, a 23,06% płacony przez 
pracodawcę. Najwyższe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są we Francji 
(50,85%) i na Węgrzech (47%), natomiast najniższe w Danii (0,78%) oraz Irlandii (14,75%). 
Poziom podatku dochodowego w strukturze kosztów pracy jest największy i przekracza 25% 
tylko w dwóch krajach – Danii (36,19%) oraz Belgii (26,78%), a najniższy jego poziom jest 
w Polsce – 7,18% (por. tab. 1). Reasumując, można stwierdzić, że struktura kosztów pracy 
jest zróżnicowana i uzależniona od polityki społecznej i gospodarczej danego kraju. 

6 Kraje przed rozszerzeniem krajów członkowskich w UE w 2004 r.
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Tabela 1 

Roczne koszty pracy i struktura płacowego klina podatkowego w 2016 roku w krajach Unii Euro-
pejskiej należących do OECD

Kraj

Średnia stawka 
składek na 
ubezpieczenie 
społeczne 
pracowników w %

Średnia stawka 
składek na 
ubezpieczenie 
społeczne 
pracodawców w %

Średnia stawka 
podatku 
dochodowego w %

Klin 
podatkowy 
w %

Średnie 
roczne koszty 
pracy 
(w USD) 

Słowacja 13,40 31,20 9,84 54,44 29 981,22

Polska 17,83 16,78 7,18 41,78 31 930,88

Węgry 18,50 28,50 15,00 62,00 32 930,32

Estonia 1,60 33,80 16,69 52,09 34 172,70

Czechy 11,00 34,00 12,57 57,57 34 696,79

Słowenia 22,10 16,10 11,33 49,53 36 498,79

Portugalia 11,00 23,75 16,57 51,32 37 057,68

Grecja 15,79 24,85 9,60 50,24 41 168,91

Irlandia 4,00 10,75 15,25 30,00 49 546,70

Hiszpania 6,35 29,90 15,03 51,28 52 318,54

Włochy 9,49 31,88 21,63 63,00 55 609,04

Dania 0,00 0,78 36,19 36,97 57 758,78

Wielka 
Brytania

9,36 10,74 13,98 34,08 58 714,32

Finlandia 8,78 23,07 22,01 53,86 59 663,03

Szwecja 7,00 31,42 17,86 56,27 62 358,67

Francja 14,30 36,55 14,80 65,65 65 293,98

Holandia 13,54 11,20 16,90 41,65 70 665,11

Austria 17,98 28,91 13,89 60,78 71 775,78

Luksemburg 12,81 12,16 18,15 43,12 73 489,31

Niemcy 20,68 19,33 18,98 58,98 73 683,07

Belgia 13,97 28,69 26,78 69,43 74 912,77

Przeciętnie 11,88 23,06 16,68 51,62 52 582,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Rozpatrując zmiany wielkości płacowego klina podatkowego (por. rys. 5), można zauwa-
żyć, że największej obniżki, biorąc pod uwagę lata 2010–2015, dokonały Holandia (1,9 p.p.) 
i Wielka Brytania (1,8 p.p.), natomiast największy wzrost płacowego klina podatkowego 
nastąpił w Luksemburgu (4 p.p.) oraz Portugalii (4,9 p.p.). 
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Rysunek 5. Zmiany klina podatkowego przy przeciętnym wynagrodzeniu w latach 2015/2010 
w krajach Unii Europejskiej należących do OECD (w p.p.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

13 z 21 krajów UE należących do OECD dokonało podwyżki płacowego klina podat-
kowego. Może to wynikać przede wszystkim z sytuacji ekonomicznej danego kraju, nie 
bez znaczenia są także niekorzystne zjawiska demograficzne związane ze starzeniem się 
społeczeństwa w krajach Unii Europejskiej, co pociąga za sobą coraz wyższe koszty zabez-
pieczenia społecznego spoczywające na państwach. Znaczne zmiany poziomu płacowego 
klina podatkowego w poszczególnych krajach zależą od zmian poszczególnych składników 
wchodzących w skład kosztów pracy, a więc obniżce bądź podwyżce poszczególnych 
składek ubezpieczeniowych bądź podatku dochodowego. Należy wziąć pod uwagę, że 
zmiany poziomu klina podatkowego wpływają na wysokość dochodów publicznych i wiel-
kość deficytu budżetowego. 

Dla porównania warto zwrócić uwagę także na poziom minimalnego wynagrodzenia 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej (por. tab. 2).

22 kraje Unii Europejskiej mają ustalony minimalny poziom wynagrodzenia. Najniższe 
minimalne wynagrodzenie jest w krajach „nowej unii”, w których m.in. Bułgaria, Rumunia, 
Łotwa i Litwa, ma minimalny poziom wynagrodzenia nieprzekraczający 400 euro mie-
sięcznie, a w Bułgarii kształtuje się na poziomie 235,62 euro miesięcznie. Najwyższy 
poziom minimalnego wynagrodzenia mają kraje „starej unii”, tj. Belgia, Holandia, Irlandia 
i Luksemburg, gdzie przekracza on poziom 1500 euro miesięcznie, a w Luksemburgu osiąga 
poziom 1998,59 euro miesięcznie. Powyższe dane stanowią jeden z elementów decyzyjności 
inwestorów w zakresie lokowania inwestycji zagranicznych, gdyż element kosztów pracy 
stanowi ważny czynnik opłacalności inwestycji.
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Rysunek 4. Struktura  płacowego klina podatkowego przy minimalnym wynagrodzeniu w Polsce w 2017 roku 
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Tabela 2 

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2017 r. w krajach Unii Europejskiej 

Kraj Wynagrodzenie w euro Rodzaj stawki Wynagrodzenie miesięczne 
w euro

Bułgaria 235,62 miesięczna 235,62

Rumunia 321,17 miesięczna 321,17

Łotwa 380,00 miesięczna 380,00

Litwa 380,00 miesięczna 380,00

Czechy 407,64 miesięczna 407,64

Węgry 412,91 miesięczna 412,91

Słowacja 435,00 miesięczna 435,00

Chorwacja 436,91 miesięczna 436,91

Polska 454,52 miesięczna 454,52

Estonia 470,00 miesięczna 470,00

Portugalia 557,00 miesięczna 557,00

Grecja 586,08 miesięczna 586,08

Malta 169,76 tygodniowe 679,04

Hiszpania 707,60 miesięczna 707,60

Słowenia 804,96 miesięczna 804,96

Wielka Brytania 8,80 godzinowa 1478,40

Francja 1480,27 miesięczna 1480,27

Niemcy 8,84 godzinowa 1485,12

Belgia 1531,93 miesięczna 1531,93

Holandia 1551,60 miesięczna 1551,60

Irlandia 9,25 godzinowe 1554,00

Luksemburg 1998,59 miesięczna 1998,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: (Eurofound, 2017), (Statutory minimum wages in the EU 
2017).

Uwagi końcowe

Struktura kosztów pracy jest zróżnicowana w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 
Uzależniona jest przede wszystkim od systemu ubezpieczeń społecznych danego kraju 
i związanym z nim wysokością obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, a także od 
poziomu i konstrukcji podatku dochodowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że składki 
na ubezpieczenia społeczne stanowią największą część w strukturze kosztów pracy. Nie bez 
znaczenia w tym zakresie pozostaje porównanie poziomu minimalnego i przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej. Biorąc pod uwagę elementy składające się na strukturę 
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kosztów pracy, można rozpatrywać je w kilku aspektach, tj. z punktu widzenia finansów 
przedsiębiorstwa, finansów publicznych, finansów osobistych (gospodarstw domowych) jak 
i finansów międzynarodowych. Dla przedsiębiorstw rodzimych i inwestorów zagranicznych 
podstawową informacją będą całkowite koszty pracy, dla gospodarstwa domowego istotna 
będzie kwestia otrzymywanego wynagrodzenia netto, a dla państwa – jak najwyższy udział 
obciążeń publicznych w strukturze kosztów pracy, co przekłada się na maksymalizację 
dochodów budżetowych.
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Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu 
podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

Jolanta Iwin-Garzyńska*1 

Streszczenie: Cel artykułu – Ukazanie istoty ksiąg rachunkowych w obliczaniu podstawy opodatkowania w po-
datku dochodowym na tle teorii podatku. 
Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podat-
kowego i rachunkowego, zapisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.
Wynik – Dzięki przeprowadzonym badaniom przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i ra-
chunkowości oraz kategorii rzetelności ksiąg rachunkowych.
Oryginalność/wartość – Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu 
ksiąg rachunkowych i ich znaczenia dla wymiaru podatku dochodowego.

Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, podatek dochodowy, rzetelność

Wprowadzenie

Podatki są stałą części życia każdego przedsiębiorstwa i stałym elementem nauki finan-
sów, prawa finansowego, a także nauki i praktyki rachunkowości. Na tym tle rysuje się 
znaczenie podatków w nauce finansów przedsiębiorstwa (Iwin-Garzyńska, 2010, s. 48–49) 
oraz konieczność podkreślenia znaczenia ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw. Waga problemu wynika z zapisu 
art. 217. Konstytucji RP, zgodnie z którym „nakładanie podatków, innych danin publicznych, 
określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 
w drodze ustawy” (Konstytucja…, 1997).

Rzetelne ustalenie wysokości podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa wymaga sto-
sowania odpowiednich narzędzi, do których należą niewątpliwie księgi podatkowe, a wśród 
nich księgi rachunkowe.

* prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
e-mail: jiwin@wneiz.pl
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Celem artykułu jest ukazanie istoty ksiąg rachunkowych w obliczaniu podstawy opo-
datkowania w podatku dochodowym. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono 
sedno definicji podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości oraz kategorii rzetelności 
ksiąg rachunkowych. 

Istota ksiąg rachunkowych 

Ustalenie wysokości podstawy opodatkowania w podatku dochodowym zgodnie ze stanem 
faktycznym wymaga odpowiednich narzędzi ewidencyjnych. Jednym z tych narzędzi są 
księgi podatkowe, czym określa się wachlarz urządzeń ewidencyjnych, które przedstawiono 
w Ordynacji podatkowej1. 

Do pojęcia księgi podatkowe zalicza księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów 
i rozchodów, ewidencje i rejestry. Do prowadzenia tych urządzeń w celach podatkowych 
zobowiązani są podatnicy, płatnicy oraz inkasenci. W przedstawionej regulacji widoczny 
jest brak precyzji. O ile nie budzi wątpliwości pojęcie ksiąg rachunkowych ani podatkowych 
ksiąg przychodów i rozchodów, to ewidencje i rejestry są na tyle zróżnicowane, że w prakty-
ce o zaliczeniu danych urządzeń do ksiąg podatkowych często decydują dopiero szczegółowe 
przepisy prawa podatkowego, a nieraz także praktyka.

Księgi podatkowe są dowodami o szczególnej mocy. Ich prowadzenie jest niezwykle 
istotne przy określaniu podstawy opodatkowania. Są wyjątkowe, ponieważ będąc doku-
mentami o charakterze stricte prywatnym mają taką samą moc dowodową jak dokumenty 
publiczne. Przysługuje im ponadto domniemanie prawdziwości, jednak nie jest ono nie-
wzruszalne. Zgodnie z zapisami art. 193 Ordynacji podatkowej stanowią one dowód tego, 
co zostało w nich zapisane, ale pod warunkiem, że były prowadzone rzetelnie i w sposób 
niewadliwy. Owa rzetelność polega na zgodności zapisów z rzeczywistością, natomiast 
niewadliwość oznacza prowadzenie księgi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tzw. 
prawidłowość formalna).

Księgi rachunkowe są uregulowane w Ustawie z 29 września 1994 roku o rachunko-
wości. Uchwalenie tej ustawy wiązało się z rozgraniczeniem prawa bilansowego od prawa 
podatkowego. 

Szczególna i uprzywilejowana pozycja ksiąg rachunkowych jako dowodów nie jest ab-
solutem. Zgodnie z zapisami art. 193 Ordynacji podatkowej, księgi stanowią dowód tego, co 
z nich wynika, pod warunkiem, że są prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy. Oznacza 
to, że księgi stracą ten status, gdy zostanie stwierdzona ich nierzetelność lub wadliwość. 
Pierwszą z odmian nieprawidłowości, jaką dotknięte mogą być księgi, jest nierzetelność 
(Dzwonkowski, Zgierski, 2006, s. 828).

Pojęcie nierzetelności rozumiane jest w kontekście oceny rezultatu działania. 
Podstawowym kryterium stwierdzenia czy księgi rachunkowe są rzetelne jest ich stosunek 
do rzeczywistości. Księgi rzetelne powinny prawidłowo obrazować wszystkie zdarzenia go-

1 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 3 pkt 4.
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spodarcze, które zaszły w przedsiębiorstwie i które są istotne z podatkowo prawnego punktu 
widzenia. Ustalenie rzetelności ksiąg to ustalenie faktów, a nie ocena prawna (Malinowski, 
2006, s. 3). W celu orzeczenia o nierzetelności ksiąg, należy stwierdzić istnienie choćby 
jednego dowodu, który potwierdza zapis zdarzenia nieistniejącego, brak zapisu zdarzenia 
istniejącego lub wpis w księdze wielkości wyższej lub niższej niż wynika to ze zdarzenia, 
które zaszło w rzeczywistości (Dzwonkowski, 2010, s. 115).

Instytucja wadliwości, określana także nieprawidłowością formalną, ma mniejsze 
znaczenie. O ile punktem odniesienia nierzetelności jest rzeczywistość, o tyle w przypadku 
wadliwości są nim przepisy prawa odnoszące się do sposobu prowadzenia ksiąg. Wadliwość 
nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej organ po-
datkowy uznaje księgi rachunkowe za dowód, nawet jeżeli są prowadzone wadliwie, pod 
warunkiem, że wadliwość ta nie ma istotnego znaczenia dla sprawy2. 

Jako że księgi rachunkowe stanowią podstawowe źródło danych niezbędnych dla pra-
widłowego obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, stwierdzenie ich 
nieprawidłowości niesie za sobą daleko idące skutki. Zgodnie z zapisem Ordynacji podat-
kowej, organ podatkowy w razie niemożności określenia podstawy opodatkowania może 
dokonać jej oszacowania. Tego że określenie podstawy opodatkowania metodą szacunkową 
jest ostatecznością często określaną w doktrynie „złem koniecznym” (Olszowy, 1994, s. 62), 
dowodzi, że organ podatkowy powinien odstąpić od oszacowania, gdy dane wynikające 
z ksiąg podatkowych uzupełnione o inne dane zebrane w toku postępowania pozwalają na 
określenie podstawy opodatkowania3.

Księgi rachunkowe a definicja podatku

Istota ksiąg rachunkowych jako narzędzia pomocnego w ustalaniu podstawy opodatkowania 
w podatku dochodowym wynika z samego sensu podatku. Podatek definiowany jest jako 
pobranie dokonane w drodze przymusu przez władzę publiczną, którego zasadniczym 
celem jest pokrycie obciążeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności podatkowej 
obywateli (Gaudemet, Molinier, 2000, s. 407). W sensie ekonomicznym podatek jest formą 
przejęcia na rzecz państwa lub związku publicznoprawnego, od podmiotów im podporząd-
kowanych, części przychodu, dochodu lub majątku tych podmiotów (Gomułowicz, Małecki, 
2004, s. 126). Forma, tryb i zakres przejęcia dochodów podatkowych nie mogą być jednak 
arbitralne i muszą uwzględniać zdolność podatnika do poniesienia ciężaru podatkowego 
w taki sposób, aby nie niszczyć źródła opodatkowania. Niewątpliwie księgi rachunkowe są 
narzędziem jak najbardziej potrzebnym, gdyż ich celem, jeśli prowadzone są rzetelnie jest 

2 „W przypadku stwierdzenia, że księgi podatkowe prowadzone są wadliwie i jeżeli wady te nie mają istotnego 
znaczenia dla sprawy, księgi takie mogą zostać uznane za dowód”. Wyrok WSA z 5.09.2006 r. Sygn. akt III SA/
Wa 2025/2006, Omega LEX 279065.
3 Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się także z odpowiedzialnością karną skarbową – 
art. 61 Kodeksu karnego skarbowego. Por. Wilk, Zagrodnik, 2007, s. 280.
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ukazanie prawdziwego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czyli także zdolności 
podatkowej. 

Oprócz definicji zasadniczej podatku, w literaturze przedmiotu wskazuje się na cele, 
które podatek powinien realizować. W określeniu celów podatku można doszukiwać się 
elementów istoty ksiąg rachunkowych przez stwierdzenie siły oddziaływania podatku na 
obraz finansów przedsiębiorstwa. 

Rachunkowy i finansowy obraz podatku dochodowego

Wskazanie znaczenia ksiąg rachunkowych wymaga ukazania podatku w sensie rachunko-
wym i finansowym, choć podatek sensu stricte nie jest kategorią rachunkową. Rozróżnianie 
pojęć wynika głównie z innego rozumienia istoty podatku. Do największych rozbieżności 
dochodzi właśnie w podatku dochodowym, a wynikają one z różnego uznawania przy-
chodów i kosztów, także tych kosztów, które są konsekwencją podatków majątkowych 
i konsumpcyjnych (Wolińska, 1997, s. 96). O tym jak dalece prawidłowo ustalony wynik 
finansowy odbiega od wyniku podatkowego decyduje stan rozbieżności między zasadami 
rachunkowymi i podatkowymi, a rozbieżności te są skutkiem odmiennego charakteru roli 
i funkcji, jakie stoją przed systemem rachunkowości i systemem podatkowym. Znaczenie zo-
bowiązań podatkowych wynika z wpływu prawa podatkowego na praktykę rachunkowości. 
Już w 1937 roku S. Skrzywan pisał: „chcę (…) na podstawie faktów wziętych z codziennej 
praktyki wykazać, że czynnik podatkowy wywiera dziś decydujący wpływ na księgowość 
i bilanse przedsiębiorstw, powodując utożsamianie bilansu handlowego i bilansu podatko-
wego” (Skrzywan, 1937, s. 1–17). 

Nauka rachunkowości nie definiuje pojęcia podatku. W literaturze z zakresu rachun-
kowości uwypukla się istotę podatku dochodowego, zakładając neutralność podatku od 
towarów i usług oraz całkowicie kosztowy charakter podatków lokalnych i innych zobo-
wiązań publiczno-prawnych. Odmienne regulacje w prawie bilansowym i podatkowym 
powodują, że uwzględnienie w sprawozdaniu finansowym jedynie skutków ujęcia z tytułu 
podatku dochodowego, zgodnie z przepisami podatkowymi, doprowadziłoby do pominięcia 
istotnych zasobów kontrolowanych przez jednostkę i jej zobowiązań (Świderska, Więcław, 
2009, rozdz. 14). Wynika stąd, że teoria rachunkowości nie definiuje podatku jako ciężaru 
i płatności, ale dostrzega obowiązkowy charakter zobowiązania podatkowego nie tylko 
w bieżącej działalności firmy, ale także jako zobowiązanie przyszłe. Konsekwencją tego 
jest ujęcie w bilansie nie tylko kwoty podatku, do zapłaty którego zobowiązane jest przed-
siębiorstwo, ale także podatku odroczonego. 

Zgodnie z teorią rachunkowości powstaje zjawisko alokacji podatku w czasie. Skutkiem 
tego obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku niekoniecznie równa się podatkom 
płaconym za ten okres. Podatek odroczony winien być ujmowany w rachunkowości zgodnie 
z jej zasadami. Nauka rachunkowości uzasadnia takie ujęcie podatku zasadą współmierno-
ści, która nakazuje ujmowanie kosztów na podstawie ich związku przyczynowo-skutkowego 
z wykazanymi w sprawozdaniu przychodami oraz zasadą memoriału stosowaną do liczenia 
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przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie (Hendriksen, van Breda, 2002, s. 701–703), 
z której wynika że wykazywany jest w tym samym okresie, co przyczyna jego powsta-
nia (różnica przejściowa w przychodach i kosztach) (Gabrusiewicz, Kamieniecka, 2007, 
s. 63–64).

Księgi rachunkowe a istota podatku

Konsekwencją istoty podatku w rachunkowości jest znaczenie ksiąg rachunkowych w sza-
cowaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak wskazano wcześniej, jeżeli 
księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie i niewadliwie stanowią dowód tego, co wynika 
z zawartych w nich zapisów (Ordynacja podatkowa, art. 193 § 1). Rzetelność ksiąg w ro-
zumieniu ordynacji podatkowej oznacza bezwzględny nakaz ewidencjonowania w księdze 
wszystkich wymaganych zdarzeń gospodarczych, wpływających na przychód, koszty, straty 
i zyski podatnika. „Za rzetelne uważane są księgi, jeżeli zawierają wszystkie fakty, będące 
przedmiotem wpisów do ksiąg, i to w całości zgodnie z prawdą. Przymiot rzetelności tracą 
te księgi, których zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Nieodzwierciedlenie 
przez księgę stanu rzeczywistego może sprowadzać się do braku zapisów zdarzeń, które 
miały w rzeczywistości miejsce, oraz do ujęcia zdarzeń fikcyjnych, np. na podstawie tzw. 
pustych faktur”4. 

Przydatność ksiąg rachunkowych do szacowania podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym wynika także z punktu widzenia ich oceny. Według kryteriów zawartych 
w ordynacji podatkowej, księgi podlegają ocenie na płaszczyźnie podatkowej. Definicje 
rzetelności i niewadliwości zawarte są w ustawie i rodzą skutki w zakresie prawa podatko-
wego, natomiast księgi rachunkowe prowadzone na podstawie zapisów ustawy o rachunko-
wości (Ustawa o rachunkowości) mogą podlegać ocenie na dwóch różnych płaszczyznach. 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nałożony został dla celów sprawozdawczości 
finansowej, tj. przedstawienia sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, a nie dla celów 
podatkowych – wymiaru zobowiązania podatkowego prawidłowej wysokości. W wyroku 
z 21.11.1996 roku NSA stwierdził „niekwestionowaną zasadą polskiego prawa podatkowego 
jest, że obowiązek podatkowy określają ustawy. Zakres tego obowiązku nie może być kształ-
towany w oparciu o przepisy regulujące sposób dokumentowania operacji gospodarczych, 
czyli przepisy o rachunkowości”5. W innym wyroku NSA podkreślił, że „zapisy w księgach 
rachunkowych nie mogą rozstrzygać o tym, co i kiedy jest dochodem oraz kosztem uzyska-
nia przychodu”6.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że tylko przepisy prawa podatkowego decydu-
ją o uznaniu danego przysporzenia lub wydatku odpowiednio za przychód, dochód czy koszt 
uzyskania przychodów. Aby przepisy ustawy o rachunkowości wywierały skutki podatkowe, 

4 Wyrok WSA w Gdańsku z 24.03.2011 r. sygn. Akt I SA/Gd 879/0.
5 Por. Wyrok NSA z 21.11.1996 r., SA/Rz 1149/95, za: Modzelewski, 1999.
6 Wyrok NSA z 2.04.1996 r. – SA/Ka 1405/95.
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w tym w zakresie kształtowania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, muszą 
istnieć przepisy prawa podatkowego, zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych, wyraźnie odsyłające wprost do konkretnych regulacji lub instytucji prawa bilan-
sowego. W wyroku z 30 września 2015 roku WSA w Gdańsku sąd podkreślił, że aby uznać 
wydatek za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym nie musi on jednocześnie 
spełniać kwalifikacji kosztu w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a zapis 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych7 odwołuje się wyłącznie do ujęcia kosztu 
w księgach rachunkowych8.

Kategoria podatku a praktyka rachunkowości

Praktyczny wymiar teorii rachunkowości ukazuje się jako podstawa odzwierciedlenia 
rzeczywistości. Teoria rachunkowości to bowiem zbiór pojęć, kategorii i zasad, dzięki 
którym możliwe jest przedstawienie rzeczywistości gospodarczej, czyli sytuacji majątkowo-

-finansowej konkretnego podmiotu gospodarczego. Teoria rachunkowości obejmuje zatem 
zbiór definicji i pojęć, koncepcji i zasad, metod oraz procedur, które służą prezentacji i ob-
jaśnianiu rzeczywistości gospodarczej. Zatem z jednej strony są to elementy składowe teorii 
rachunkowości, takie jak np. zasady lub metody, które pozwalają objaśniać rzeczywistość 
gospodarczą, z drugiej zaś to praktyka gospodarcza, która pozwala na formułowanie nowych 
koncepcji, hipotez i modeli (Remlein, 2014, s. 120–134).

Teorię rachunkowości należy rozpatrywać w dwóch aspektach jako:
 – naukę uogólniającą praktyczne doświadczenia rachunkowości jako systemu ewidencji 

gospodarczej i badającą wszelkie problemy teoretyczne powstające w związku z jej 
funkcjonowaniem (Gmytrasiewicz, Peche, Świderska, 1980, s. 22);

 – ogólną teorię rachunkowości rozumianą jako zbiór hipotez, koncepcji, modeli 
i teorii, które umożliwiają wyjaśnienie, ocenę i przewidywanie zjawisk praktyki 
rachunkowości oraz stanowiących punkt wyjścia do formułowania nowych koncepcji 
i procedur (Dobija, 2005, s. 232).

Wskazując na praktyczny wymiar teorii rachunkowości należy wskazać, za W. Brzezinem, 
następujące funkcje rachunkowości (Brzezin, 1998, s. 11–12):

 – generalizującą, polegającą na odpowiednim usystematyzowaniu i połączeniu w lo-
giczną całość odpowiednio uogólnionych twierdzeń w przekrojach przedmiotowych, 
podmiotowych, funkcjonalnych i metodologicznych,

 – komunikatywną, sprowadzającą się do dostarczania informacji (pojęć ogólnych) 
w języku intersubiektywnie sensownym, tj. jednakowo zrozumiałym przez specjali-
stów z tej dziedziny wiedzy,

 – predyktyczną, polegającą na badaniu zmieniającego się otoczenia rachunkowości i na 
tej podstawie prognozowanie zmian, jakie będę zachodzić w rachunkowości,

7 Dotyczy art. 15 ust.4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851
8 Wyrok WSA w Gdańsku z 30.09. 2015 r. (I SA/Gd 1032/15).
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 – praktyczną, wyrażającą się stosowaniem „ustaleń teorii rachunkowości” w poszcze-
gólnych dziedzinach rachunkowości przez ich odpowiednią ogólność i niesprzeczność 
z twierdzeniami dyscyplin szczegółowych. 

Należy podkreślić funkcję predyktyczną oraz praktyczną. Potwierdzają to także słowa 
A. Jarugowej: „rachunkowość jest nauką ze względu na swoją metodologię, natomiast ze 
względu na jej zorientowanie na cel jest nauką stosowaną” (Jarugowa, 1991, s. 12–13). 

Przeprowadzone, w zarysie, studia literatury, potwierdziły, że wśród teoretyków brakuje 
zgodności w identyfikowaniu i określaniu przedmiotu nauki rachunkowości. Część z badaczy 
przyjmuje „rzeczowy” charakter przedmiotu nauki rachunkowości, sprowadzając go do 
określonej dziedziny przedmiotowej (księgowości). Druga grupa teoretyków (współczes-
nych) odchodzi od takiego ujęcia (rzeczowego) przedmiotu nauki rachunkowości na rzecz 
podejścia „badawczego”. Oznacza to, że przedmiotem nauki rachunkowości jest to, czym 
zajmują się naukowcy w tej dziedzinie. Takie postrzeganie przedmiotu nauki rachunkowości 
pozwala na szerszy zakres i większą różnorodność badań naukowych w tym obszarze. 

Należy uwypuklić zatem, że rachunkowość nie może być oderwana od praktyki, zjawisk 
i procesów gospodarczych, co potwierdzają słowa J. Górskiego (1975, s. 7), że rachunkowość 
jest nauką praktyczną i nie ma nauki bez praktyki. 

Uwagi końcowe

Istota i cechy podatku są niezmienne w każdym systemie finansowym. Jeżeli rzetelnie 
prowadzone księgi rachunkowe są obrazem finansów przedsiębiorstwa, to winno to mieć 
odzwierciedlenie w szacowaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym.

W definiowaniu istoty podatków w finansach przedsiębiorstwa można zauważyć błąd, 
który polega na niedostrzeganiu podmiotowości firmy, jej organizacji. Jeśli cechą współ-
czesnych czasów jest narastająca niepewność i zmienność, to w takich warunkach nie 
pozostaje nic innego (Iwin-Garzyńska, 2011, s. 117–133), jak uznać za błędne oderwanie 
podstawy wymiaru podatku dochodowego od obrazu finansów przedsiębiorstwa w księgach 
rachunkowych. 
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Design/Methodology/approach – Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting 
theory.
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of the theory of tax.
Originality/value – As a result of the research are shown the definitions of the tax in light of the science of 
finance and accounting and category of the reliability of accounting books.
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Identyfikacja ryzyka w dokumentacji cen 
transferowych – studium przypadku

Marcin Stępień*1

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i opis ryzyka, stanowiącego immanentny element doku-
mentacji podatkowej.
Metodologia badania – W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje 
w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo w zakresie 
badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego. W części praktycznej artykułu 
wykorzystano studium przypadku.
Wynik – Wynikiem badań jest kwantyfikacja ryzyka podatkowego wynikającego ze współpracy przedsiębiorstw 
powiązanych w aspekcie dokumentacji cen transferowych.
Oryginalność/wartość – Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest otoczenia 
fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji 
systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym moż-
liwości wyboru formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza przedsiębiorstwami powiązanymi 
kapitałowo, organizacyjnie czy osobowo. Powiązania wpływają znacząco na możliwości kooperacji przedsię-
biorstw, stanowiąc zarazem źródło ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być jego identyfika-
cja i opis w zakresie niezbędnym dla rzetelności dokumentacji cen transferowych.

Słowa kluczowe: zarządzanie podatkami, dokumentacja cen transferowych, ryzyko podatkowe

Wprowadzenie

Podmioty gospodarcze działają w obecnych uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych 
w turbulentnym otoczeniu. Istotnym elementem otoczenia przedsiębiorstwa jest otoczenie 
fiskalne, które również ulega zmianom i przeobrażeniom, dostosowując się do zmienia-
jącej rzeczywistości gospodarczej. Przedsiębiorstwa funkcjonując w konkurencyjnym 
otoczeniu, dążą do maksymalizacji osiąganych efektów ekonomicznych, wykorzystując do 
tego celu sieci powiązań zwłaszcza w aspekcie powiązań kapitałowych, organizacyjnych 
czy osobowych. Organizowanie współpracy przedsiębiorstw na podstawie sieci powiązań 
wydaje się być naturalne, jednak tak zorganizowana współpraca stanowi element zainte-
resowania organów podatkowych. W praktyce gospodarczej współpraca przedsiębiorstw 

* dr Marcin Stępień, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, e-mail: 
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powiązanych związana jest z koniecznością konstrukcji dokumentacji w zakresie cen 
transferowych. Istotnym elementem dokumentacji jest identyfikacja i opis ryzyka, które 
wpływa na kooperację przedsiębiorstw lub z niej wynika. Temat jest aktualny i ważny 
z punktu praktyki gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie zmian w zakresie przedmiotowym 
i podmiotowym, dotyczącym cen transferowych. Celem artykułu dlatego jest identyfikacja 
i opis różnego rodzaju ryzyka wynikającego ze współpracy przedsiębiorstw powiązanych na 
potrzeby dokumentacji cen transferowych. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej 
piśmiennictwo w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa 
podatkowego. W części praktycznej opracowania wykorzystano studium przypadku.

1. Elementy dokumentacji w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe (transfer pricing) są zagadnieniem związanym z obrotem dobrami 
i usługami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powiązania na gruncie regulacji podatków 
dochodowych rozróżniane są między podatnikami powiązanymi kapitałowo, poprzez osoby 
zarządzające czy powiązania rodzinne osób zarządzających kooperującymi podmiotami 
gospodarczymi. Za ceny transferowe są uważane także ceny w transakcjach zawieranych 
z podmiotami mającymi swą siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raju podatkowym).

W aktach prawnych oraz literaturze przedmiotu można spotkać następujące definicje 
ceny transferowej (transakcyjnej):

 – ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz 
dobra niematerialne lub świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom1,

 – przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej między 
podmiotami powiązanymi, w rozumieniu prawa podatkowego, dotyczącej podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz 
podatku od towarów i usług2.

Od stycznia 2017 roku podatnikami zobowiązanymi do sporządzania dokumentacji 
w zakresie cen transferowych są podatnicy: 

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone 
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzają-
cym rok podatkowy równowartość 2 mln euro, dokonujący transakcji z podmiotami 
powiązanymi; 

b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których 
warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami; 

c) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mają-
cego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję podatkową, wynikającej z transakcji lub innego zdarzenia 

1 www.oecd.org/ctp/transfer-pricing.
2 Ustawa z 2 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), art. 3, pkt 10.
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ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wy-
nikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 
wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 tys. euro;

d) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na 
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
 – umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez 

wspólników wkładów przekracza równowartość 20 tys. euro, 
 – umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, 

w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, 
a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień 
zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 tys. euro.

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji są obowią-
zani do jej sporządzenia również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za 
który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową3. 

Za transakcje lub inne zdarzenia istotnie wpływające na wysokość dochodu (straty), 
ustawodawca uznaje transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość 
przekracza w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro, z tym że w przypadku podatni-
ków, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym 
rok podatkowy przekroczyły równowartość: 

a) 2 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 mln euro – uznaje się transakcje lub 
inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym 
kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 tys. euro powiększoną o 5 tys. euro za 
każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro; 

b) 20 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 mln euro – uznaje się transakcje 
lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym 
kwotę stanowiącą równowartość 140 tys. euro powiększoną o 45 tys. euro za każde 
10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;

c) 100 mln euro – lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatko-
wym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 tys. euro4.

Od stycznia 2017 roku, ustawodawca znowelizował obowiązek zakresu przedmiotowego 
dokumentacji podatkowej transakcji.

Dokumentacja podatkowa obejmuje opis transakcji zawierający: 
 – wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, 
 – dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych 

zdarzeń,
 – dane identyfikujące podmioty powiązane, dokonujące tych transakcji lub ujmujące 

te zdarzenia, 

3 Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932), art. 2.
4 Tamże.
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 – opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych 
przez podatnika, 

 – wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnie-
niem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji 
lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na 
dochód (stratę) podatnika5. 

Dla podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunko-
wości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku 
poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro albo posiadających udziały 
w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązu-
jących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg 
rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepi-
sów równowartość 10 mln euro, poza bazowym opisem cen stosowanych z podmiotami 
powiązanymi, wprowadzono obowiązek analizy danych podmiotów niezależnych, uznanych 
za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach, zwanej przez ustawodawcę 

„analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń wraz z podaniem 
źródła tych danych. 

Analiza danych porównawczych powinna zawierać w szczególności dane porównywalne 
o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy 
danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności 
warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z wa-
runkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. 

W przypadku podatników, których przychody koszty, w rozumieniu przepisów o ra-
chunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, 
równowartość 20 mln euro, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje 
o grupie podmiotów powiązanych, w szczególności: 

 – wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów 
powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego, 

 – strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych, 
 – opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowa-

nych przez grupę podmiotów powiązanych, 
 – opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów 

powiązanych, 
 – opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności 

przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych, 
 – opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skon-

solidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych, 

5 Tamże.
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 – opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień 
w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych 
niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych6.

Dla podmiotów, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunko-
wości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, rów-
nowartość 750 mln euro, dokumentacja podatkowa powinna zawierać również informacje 
umożliwiające porównanie danych finansowych pomiędzy krajami (Country by Country 
reporting).

Na żądanie organów podatkowych, podatnicy są obowiązani do przedłożenia dokumen-
tacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania. Dodano jednak regulację, 
w której organ podatkowy będzie mógł wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia 
i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość 
nie przekracza wyżej wymienionych limitów, w przypadku zaistnienia okoliczności wska-
zujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku 
sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podatnik będzie miał 30 dni na sporządzenie 
i dostarczenie dokumentacji podatkowej organowi podatkowemu.

Ceny transferowe są immanentnie związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami funk-
cjonowania podmiotu gospodarczego, ponieważ analiza transakcji pomiędzy podmiotami 
powiązanymi wymaga zidentyfikowania ekonomicznie istotnych funkcji, aktywów i ryzyka. 
Zastosowanie cen transferowych wymaga wiedzy ekonomicznej i znajomości metod kalku-
lacji jak i identyfikacji i opisu występującego we współpracy ryzyka. Identyfikacja i opis 
ryzyka nie jest ściśle regulowane w prawie podatkowym, zależy między innymi od warun-
ków, norm i ram współpracy, przekładających się na stosowane ceny pomiędzy podmiotami 
powiązanymi.

2. Ryzyko w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku

Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie doboru celowego na podstawie informacji 
ekonomicznych dotyczących średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego, zlokalizowanego 
w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo jest połączone kapitałowo z przedsiębiorstwem 
handlowym. Okresem badawczym objęto lata 2014–2016. Zastosowanym narzędziem 
badawczym, umożliwiającym identyfikację i opis ryzyka występującego w dokumentacji 
cen transferowych jest analiza ryzyka występującego czy potencjalnego wynikającego ze 
współpracy przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo.

Obszar działalności przedsiębiorstwa obejmuje region całej Polski oraz w dużym stopniu 
Litwy, Łotwy, Rosji, Węgier, Czech, Rumunii i Niemiec. Przedsiębiorstwo produkuje 
szeroką gamę akcesoriów do wystroju okna, takich jak karnisze, rolety, plisy. W 2004 roku 
przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat ISO 9001:2001, natomiast w 2009 i 2010 roku zostało, 
głosami konsumentów, nagrodzone Laurem Klienta. Przedsiębiorstwo zaopatruje w prze-

6 Tamże.
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ważającej mierze klientów sieciowych, współpracując z wieloma mniejszymi podmiotami 
gospodarczymi, sprzedając materiały wykończeniowe oraz świadcząc usługi w zakresie 
wystroju wnętrz. Badane przedsiębiorstwo nie dysponuje własną flotą transportową ob-
sługującą klientów, dlatego za dostarczanie towaru klientom końcowym odpowiada firma 
transportowa, w której posiadaniu są cztery samochody dostawcze marki IVECO o maksy-
malnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t każdy. Dodatkowo firma nawiązała współpracę 
z korporacyjnym operatorem logistycznym.

W badanym przedsiębiorstwie za obszary związane z elementami systemu podatkowego 
odpowiada członek zarządu do spraw administracyjno-księgowych, który kieruje pracą 
siedmiu osób. Pracownicy działu finansowo-księgowego odpowiadają za prowadzenie 
ewidencji operacji gospodarczych dokonywanych w przedsiębiorstwie, pełnią także funkcję 
kontrolną wobec osób, którym powierzono pieczę nad mieniem przedsiębiorstwa. Dział 
odpowiada za wypełnienie obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych wynikających 
z prawa podatkowego. Dział administracji odpowiada za prawidłowe utrzymanie substancji 
majątkowej przedsiębiorstwa przy zapewnieniu jej sprawności.

Działem produkcyjno-logistycznym kieruje członek zarządu. Za pośrednictwem podle-
głych kierowników działów, pełni on nadzór nad 63 pracownikami odpowiedzialnymi za 
bezpośrednią produkcję, montaż oraz konfekcjonowanie produktów.

Dział sprzedaży, marketingu i zarządzania produktem składa się z 12 osób, odpowia-
dających za obsługę sprzedaży przez przygotowywanie zamówień do realizacji oraz ich 
posprzedażne fakturowanie. Każdy pracownik tego działu ma na stałe przypisaną grupę 
klientów, z którą jest w ciągłym kontakcie. W skład działu handlowego wchodzi czterech 
przedstawicieli handlowych, którzy mają przydzielone obszary działalności na terenie 
Polski i świadczą serwis stoisk utrzymywanych u klientów, zapoznając klientów z bieżącą 
ofertą przedsiębiorstwa. Wyodrębniony w strukturze dział eksportu, odpowiada za sprzedaż 
produktów poza granice kraju, wszelkiego rodzaju dokumentacje, konfiguracje transpor-
tów międzynarodowych oraz obieg dokumentów celnych. Pracownicy działu marketingu 
opracowują ulotki, foldery reklamowe, pracują nad wizualizacją stoisk utrzymywanych 
u kontrahentów oraz są odpowiedzialni za aktualizację strony internetowej przedsiębiorstwa.

Przedmiotem dokumentowanej transakcji była umowa o współpracy handlowej na 
dostawę produktów produkowanych przez podmiot powiązany. Dodatkowo strony uzgodniły 
świadczenie usług przez kupującego na rzecz sprzedającego.

Dokładną liczbę sprzedawanych produktów strony ustaliły na podstawie zamówień 
składanych przez kupującego, jednak w liczbie nie większej niż deklarowana wielkość 
wynikająca z umowy, powiększona o 10%. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania 
do momentu rozwiązania umowy przez strony w razie zaistnienia okoliczności wynikają-
cych z kontraktu. Zidentyfikowano następujące rodzaje ryzyka wynikające ze wzajemnej 
współpracy.
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Tabela 1

Zidentyfikowane ryzyka współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi

Rodzaj zidentyfikowanego ryzyka Sprzedający Kupujący

Ryzyko jakości obsługi V 

Ryzyko wad dostarczanych towarów / Ryzyko gwarancyjne V V

Ryzyko uszkodzenia lub utraty w transporcie V 

Ryzyko nieterminowych dostaw V

Ryzyko kursowe V V

Ryzyko zmian ceny towarów V V

Ryzyko złych długów/ ryzyko kredytowe V

Ryzyko odsetek karnych V V

Ryzyko udostępnienia poufnych informacji V V

Ryzyko rozwiązania umowy V V

Ryzyko sporów sądowych V V 

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe rodzaje ryzyka opisano jako:
1. Realizacja zamówień klientów kupujących w relacji do kontraktu na dostawę towarów 

jest w dużej mierze uzależniona od terminowości oraz jakości realizowanych przez 
sprzedającego dostaw. W związku z powyższym, kupujący ponosi ryzyko jakości obsługi 
świadczonej przez sprzedającego. Jednocześnie, ze względu na to, że cały proces realiza-
cji zamówień jest uregulowany w ramach procedur, ryzyko to jest istotnie ograniczone.

2. Ryzyko wad zarówno jakościowych, jak i ilościowych dostarczanych ostatecznemu 
odbiorcy towarów ciąży na kupującym, który jest ich końcowym odbiorcą oraz w przy-
padku warunków opisanych w umowie (zaznaczonych powyżej) na sprzedającym, który 
jest ich bezpośrednim dystrybutorem i gwarantuje ich jakość.

3. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów wynika bezpośrednio z warunków Incoterms 
dostaw towarów EXW (Ex Works – zgodnie z Incoterms) – do odbioru z miejsca 
magazynowania przez kupującego (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do 
miejsca składowania sprzedającego, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego) 
i obciąża kupującego.

4. Kupujący ponosi ryzyko związane z nieterminowymi dostawami towarów od sprzeda-
jącego, które może spowodować opóźnienia w terminowej realizacji umów handlowych 
z odbiorcami kupującego. Strony umowy zobowiązały się jednak do takiego kształto-
wania zasad ciągłej sprzedaży towarów, aby nie dopuścić do powstawania tego rodzaju 
ryzyka.

5. Ceny nabywanych towarów przez sprzedającego, wyrażone są w USD (nie jest to waluta 
funkcjonalna żadnej ze stron transakcji), co powoduje, że ryzyko kursowe występuje 
u obu stron transakcji (ryzyko kursowe bezpośrednio obciąża sprzedającego – utrzy-
mujący się wysoki kurs waluty bezpośrednio wpływa na ceny sprzedaży sprzedającego 
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w konsekwencji będzie obciążał kupującego, który z uwagi na uregulowania rynkowe, 
nie ma bezpośredniej możliwości „przerzucenia” ryzyka wysokiego kursu waluty na 
swoich odbiorców).

6. Strony transakcji rozliczają się na podstawie cen towarów zgodnie z zapisami kontraktu, 
jednak w przypadku zmian kosztów strony uzgodnią nowe ceny.

7. Sprzedający ponosi ryzyko związane z opóźnieniami płatności z tytułu dostaw towarów. 
Jednocześnie, z uwagi na strategiczny charakter współpracy stron umowy oraz aktywa 
sprzedającego i kupującego, ryzyko to można uznać za ograniczone.

8. W przypadku niedokonania zapłaty przez kupującego w terminie, może on zostać obcią-
żony ustawowymi odsetkami zwłoki po uzgodnionym przez strony terminie płatności. 
W przypadku szczególnych warunków dostawy dokonanej przez kupującego (po wcześ-
niejszym uzgodnieniu ze sprzedającym), kupujący może wydłużyć uzgodniony przez 
strony termin płatności. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia partii towaru, 
sprzedający może być zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez 
kupującego na rzecz klientów kupującego.

9. Strony umowy zobowiązują się do zachowania wszelkich informacji związanych 
z zawartą transakcją w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania poufności nie 
wygasa po rozwiązaniu umowy.

10. Obie strony ponoszą ryzyko związane z rozwiązaniem umowy, będącej podstawą 
cywilno-prawną dokumentowanej transakcji. Realizacja powyższego ryzyka niesie 
za sobą szczególnie negatywne konsekwencje dla kupującego, dla którego realizacja 
dokumentowanej transakcji jest warunkiem właściwego wywiązania się z kontraktów 
z klientami. W przypadku rozwiązania umowy, kupujący musiałby samodzielnie podjąć 
trud organizacji dostaw towarów (co niewątpliwie wiązałoby się z kosztami obsługi 
nowych wzorów, kolorów), natomiast sprzedający utraciłby źródło przychodów.

Uwagi końcowe

Celem artykułu była identyfikacja i opis różnego rodzaju ryzyka występującego we 
współpracy podmiotów powiązanych z branżą produkcyjnej. W świetle przeprowadzonych 
rozważań można stwierdzić, że identyfikacja, kwantyfikacja i opis ryzyka stanowi istotny 
element dokumentacji cen transferowych.

Wyodrębnianie istotnych rodzajów ryzyka dotyczących współpracy podmiotów powią-
zanych, ich właściwa klasyfikacja i akumulacja w poszczególnych elementach opisywanych 
procesów ma istotny wpływ na sposób identyfikacji ekonomicznych zależności współpracy 
między podmiotami powiązanymi, na stosowane ceny sprzedawanych dóbr czy świadczo-
nych usług. 

Rekomendacją dla badanego przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie istotnych rodzajów 
ryzyka, związanych z działalnością w ramach podmiotów powiązanych wraz z ich 
ekonomicznym uzasadnieniem. Pozwala to wskazać cechy i ramy istoty prowadzonego 
przedsiębiorstwa w jednym z istotnych obszarów współpracy przedsiębiorstw powiązanych, 
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do których należy identyfikacja i opis występujących rodzajów ryzyka zarówno pomiędzy 
przedsiębiorstwami, jak i w szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym.
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Streszczenie: Cel artykułu – Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji 
podatkowych, związanych z alokacją zysków do zagranicznego zakładu w powiązaniu z zasadami dotyczącymi 
sporządzania dokumentacji cen transferowych. 
Metodologia badania – Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza 
przepisów prawa.
Wynik – Zaprezentowano obszary problemowe związane z opodatkowaniem dochodów zakładu, będące skut-
kiem dokonania alokacji zysków do zakładu na postawie podejścia „odrębnego funkcjonalnie podmiotu”. 
Oryginalność/wartość – W artykule zaprezentowano przenikanie się zasad wynikających z alokacji zysku do 
zakładu uregulowanych MK OECD oraz zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Słowa kluczowe: zakład zagraniczny, międzynarodowe planowanie podatkowe, ceny transferowe

Wprowadzenie

Większość traktatów podatkowych na całym świecie oparta jest na Konwencji Modelowej 
OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (MK OECD). Głównym celem MK OECD 
jest rozwiązanie najczęściej występujących problemów, jakie pojawiają się w dziedzinie 
międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Punktem wyjścia jest w tym przypad-
ku problem opodatkowania tego samego dochodu (lub majątku) w państwie rezydencji 
podatnika oraz w państwie, w którym dany dochód powstał. Niniejszy artykuł dotyczy 
kwestii związanych z opodatkowaniem zysków osiąganych przez zagraniczny zakład. 
W szczególności przeanalizowano zasadę określania zysków przypisywanych do zakładu 
w rozumieniu art. 7 MK OECD, wraz z uwzględnieniem wniosków płynących z raportu 
OECD, dotyczącego alokacji zysków do zakładu zagranicznego, w powiązaniu z zasadami 
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dotyczącymi dokumentacji cen transferowych. Autorzy zaobserwowali bowiem istotną lukę 
w literaturze przedmiotu, dotyczącą skutków nałożenia się na siebie zasad wynikających 
z alokacji zysku do zakładu uregulowanych MK OECD oraz zasad cen transferowych.

1. Regulacje Modelowej Konwencji OECD w zakresie opodatkowania zysków 
przedsiębiorstwa

Pojęcie zakładu zagranicznego stosowane jest w międzynarodowym prawie podatkowym 
głównie w celu określenia prawa umawiającego się państwa do opodatkowania zysków 
przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa. W modelowej konwencji w sprawie 
podatku od dochodu i majątku (MK OECD) zakład przedsiębiorstwa zagranicznego zdefi-
niowany został jako stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest 
działalność gospodarcza przedsiębiorstwa (art. 5 ust 1 MK OECD). Ponadto, w dalszych 
ustępach art. 5 MK OECD, wyszczególniono katalog przypadków konstytuujących zakład 
oraz katalog zdarzeń niepowodujących powstania zakładu w danym państwie. Pojęcie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 3 ust 1 lit d i h MK OECD, ma zastosowanie natomiast do 
prowadzenia wszelkiej działalności zarobkowej, przez którą należy rozumieć wykonywanie 
wolnych zawodów i innej działalności o charakterze niezależnym.

Stwierdzenie czy dana forma aktywności zagranicznej spełnia warunki dla powstania 
zakładu w danym państwie ma szczególne znaczenie dla (Jamroży, 2012, s. 324):

 – rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej między państwo położenia zakładu a państwo 
siedziby jednostki macierzystej,

 – określenia struktury przypisania zysków poszczególnym częściom międzynarodo-
wego przedsiębiorstwa.

Rozgraniczenie jurysdykcji podatkowej polega na rozstrzygnięciu, które z państw – 
państwo siedziby czy państwo źródła – jest uprawnione do opodatkowania dochodu 
uzyskanego przez międzynarodowe przedsiębiorstwo. Uznanie, że w danym państwie 
przedsiębiorstwo ma zakład oznacza, że obecność i aktywność tego przedsiębiorstwa w tym 
państwie jest na tyle istotna, że prawo do opodatkowania tych zysków należy przyznać 
państwu źródła (położenia zakładu). Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 MK OECD, zyski 
przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, 
chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność 
gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność 
w ten sposób, to zyski, jakie można przypisać zakładowi, mogą być opodatkowane w tym 
drugim państwie.

Sposób określenia struktury przypisania zysków do zakładu określony został w art. 7 
ust. 2 MK OECD, zgodnie z którą zakładowi można przypisać takie zyski, jakie mógłby on 
osiągnąć, w szczególności w jego transakcjach wewnętrznych z innymi częściami przedsię-
biorstwa, gdyby był oddzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem prowadzącym taką samą 
lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach, uwzględniając wyko-
nywane funkcje, wykorzystywane aktywa oraz ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwo 
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za pośrednictwem zakładu oraz pozostałych części przedsiębiorstwa. Ponadto w ust 3 art. 7 
MK OECD wskazano, że przy obliczaniu zysków zakładu należy uwzględnić także wydatki 
dokonane na zakład bez względu na to, gdzie zostały dokonane. Należy również pamiętać, 
że przypisanie zysków do zakładu następuje zgodnie z jedną z metod unikania podwójnego 
opodatkowania, którą należy zastosować przy opodatkowaniu dochodów w państwie rezy-
dencji przedsiębiorstwa (metoda zaliczenia, metoda wyłączenia).

Podstawą przypisania zysków do zakładu, zgodnie z powyższą metodą, jest zatem 
fikcyjne założenie, że zakład stanowi oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo dokonujące 
transakcji z pozostałą częścią przedsiębiorstwa macierzystego, które należy potraktować jak 
całkowicie odrębne przedsiębiorstwo, na wolnorynkowych warunkach (Bany, 2016, s. 194). 
Druga część założeń zgodna jest z zasadą „cen rynkowych”, do której odnosi się art. 9 MK 
OECD. Należy jednak podkreślić, że regulacje zawarte w art. 7 MK OECD dotyczą zasad 
ustalania zysków jednego przedsiębiorstwa bądź jego zagranicznego zakładu, natomiast art. 
9 określa zasady kalkulacji zysków grupy przedsiębiorstw powiązanych ze sobą osobowo 
bądź kapitałowo (Lipniewicz, 2017).

Ponadto, powyższa metoda ogranicza się jedynie do rozdzielenia zysków przedsiębior-
stwa na te, które można przypisać do zakładu i które nie zostały przez zakład wygenerowane. 
Wskutek powyższego podziału nie dochodzi do powstania nowej kategorii dochodów, które 
państwo źródła może opodatkować, powołując się na inne artykuły konwencji. Przy doko-
nywaniu podziału zysków, dochody te mają jedynie hipotetyczny charakter. Przykładowo, 
gdyby zakład korzystał z budynku, który pod względem gospodarczym należy przypisać 
jednostce macierzystej, wówczas przy obliczaniu zysków zakładu powinno się odliczyć 
hipotetyczny czynsz płacony jednostce macierzystej. Taki przypadek nie może jednak 
prowadzić do utworzenia odrębnej kategorii dochodu (z nieruchomości) osiąganego przez 
jednostkę macierzystą w państwie położenia zakładu (Bany, 2016, s. 169).

Celem wyeliminowania różnic interpretacyjnych, związanych z zasadami przypisywania 
zysków do zakładu przez poszczególne państwa, OECD opublikowało raport „Attribution 
of Profits to Permanent Establishments”, w którym zawarte są wskazówki co do właściwego 
stosowania treści art. 7 ust. 2 MK OECD. Aktualna wersja art. 7 MK OECD została przyjęta  
w 2010 roku i jej zapisy powinny być interpretowane w świetle wskazówek raportu zatwier-
dzonego w 2010 roku (Bany, 2016, s. 162). Powyższy raport jest również określany mianem 

„autoryzowanego podejścia OECD” (Authorized OECD Approach).

2. Autoryzowane podejście OECD

Zalecane przez OECD podejście, tj. odrębnego funkcjonalnie podmiotu (the functionally 
separate entity approach), oparte jest na dwustopniowej procedurze. 

Celem pierwszego etapu jest zidentyfikowanie znaczących gospodarczo aktywności  
i zobowiązań podejmowanych przez zakład. W szczególności analiza ta powinna uwzględ-
niać podejmowane przez zakład aktywności i zobowiązania w kontekście działań podej-
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mowanych przez całe przedsiębiorstwo, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów 
przedsiębiorstwa, które zaangażowane są w transakcje z zakładem. 

Etap pierwszy polega zatem na dokonaniu analizy faktycznej i funkcjonalnej, obejmu-
jącej (Bany, 2016, s. 166):

 – określenie praw i obowiązków (funkcji) zakładu w kontekście praw i obowiązków 
przedsiębiorstwa, wynikających z transakcji zewnętrznych,

 – przyporządkowanie ekonomicznej własności aktywów do poszczególnych części 
przedsiębiorstwa, bazując na identyfikacji ważnych funkcji ludzkich, mających 
znaczenie dla przyporządkowania ekonomicznej własności tych aktywów,

 – przyporządkowanie podejmowanego ryzyka przez poszczególne części przedsiębior-
stwa, bazując na identyfikacji ważnych funkcji ludzkich, mających znaczenie dla 
przypisania podejmowanego ryzyka,

 – przyporządkowanie „wolnego” kapitału opartego na aktywach i ryzyku przypisane-
mu zakładowi,

 – zidentyfikowanie i określenie charakteru quasi-transakcji.
Etap pierwszy zakłada zatem wyszczególnienie funkcji wykonywanych przez personel 

całego przedsiębiorstwa pod kątem oceny jakie znaczenie mają one dla powstawania zysków 
w tym przedsiębiorstwie. Zasadniczo działania związane z prowadzeniem działalności przez 
zakład odbywać się będą w państwie jego położenia, jednak dla przeprowadzenia analizy 
należy uwzględnić wszystkie funkcje wykonywane na rzecz zakładu w całym przedsiębior-
stwie. Ponadto, takie podejście jest zbieżne z zakresem dokumentacji cen transferowych, 
w których niezbędnym elementem jest opis transakcji ze wskazaniem funkcji, aktywów 
i ryzyka (Bany, 2012).

W związku z tym, że aktywa przedsiębiorstwa formalnie należą do przedsiębiorstwa jako 
całości, w celu przypisania aktywów do zakładu należy określić ich ekonomiczną własność. 
Zatem dla przyporządkowania aktywów wykorzystywanych przez zakład najważniejsze są 
uwarunkowania gospodarcze, wynikające z przypisanych zakładowi funkcji, do wykony-
wania których dane aktywa są niezbędne (OECD, 2010).

Należy także rozważyć jak duże ryzyko związane byłoby z tym zakładem, gdyby 
stanowił on niezależne przedsiębiorstwo. Jeżeli chodzi o rodzaje ryzyka, to może być ono 
związane przykładowo z niewypłacalnością kontrahenta, kursem walut, opodatkowaniem 
kredytów, także z odpowiedzialnością za produkt. Przy ocenie ryzyka zakładu należy wziąć 
również pod uwagę profil jego działalności, gdyż w niektórych przypadkach ryzyko zwią-
zane z utratą wartości aktywów lub z procesem decyzyjnym, czy też powstałym w wyniku 
inwentaryzacji, może mieć szczególne znaczenie (OECD, 2010).

Kolejnym etapem analizy jest przyporządkowanie kapitału. Co do zasady, zakład za-
graniczny ma tę samą zdolność kredytową co całe przedsiębiorstwo, którego jest częścią. 
W konsekwencji, w przypadku „odrębnego funkcjonalnie podmiotu”, należy przypisać do 
zakładu odpowiednią część „wolnego” kapitału przedsiębiorstwa. Przez „wolny” kapitał 
należy rozumieć tę część kapitału, która nie jest obciążona odsetkami. Przypisanie kapitału 
do zakładu powinno natomiast nastąpić w takiej wartości, aby zakład mógł realizować przy-
pisane mu funkcje, finansować aktywa oraz ponosić ewentualne ryzyko. Przyporządkowanie 
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„wolnego” kapitału jest bardzo ważnym aspektem, gdyż kolejnym krokiem jest przyporząd-
kowanie zewnętrznego kapitału obcego (za który trzeba płacić odsetki). W przeciwnym 
razie przedsiębiorca mógłby swobodnie manipulować przyporządkowaniem kapitału obcego 
do poszczególnych części przedsiębiorstwa tak, by generował on koszty w postaci odsetek 
w państwie o wyższym ciężarze opodatkowania (OECD, 2010).

 Warto zauważyć, że kolejność działań wymieniona w tej analizie nie ma charakteru 
przypadkowego, gdyż przyporządkowanie aktywów i ryzyka ma charakter wtórny do 
analizy wykonywanych przez zakład funkcji. Podobnie jak przyporządkowanie kapitału 
ma charakter wtórny do alokacji ryzyka i aktywów.

Ostatnią częścią pierwszego etapu jest zidentyfikowanie quasi-transakcji, czyli transakcji 
jakie zakład podejmuje z pozostałą częścią przedsiębiorstwa. Przykładem takich quasi-trans-
akcji może być korzystanie przez zakład z aktywów przedsiębiorstwa, związanych z działal-
nością jednostki macierzystej. Takie transakcje powinny mieć wpływ na określenie zysków 
przedsiębiorstwa, tak jakby miało to miejsce między niepowiązanymi przedsiębiorstwami.

W ramach drugiego etapu należy dokonać wyceny quasi-transakcji, czyli transakcji 
wewnętrznych (między zakładem a jednostką macierzystą) przez zapewnienie porównywal-
ności transakcji. Wycena tej transakcji powinna zostać ustalona przy zastosowaniu narzędzi 
określonych w art. 9 MK OECD (OECD, 2010, s. 13). W konsekwencji do przypisania zysku 
do stałego zakładu stosuje się zasadę ceny rynkowej (arm’s length principle).

Skutkiem przeprowadzenia powyższej procedury będzie umożliwienie dokonania 
kalkulacji zysków (lub strat) zakładu, wynikających ze wszystkich podejmowanych przez 
zakład aktywności, w tym z przedsiębiorstwami niepowiązanymi, przedsiębiorstwami 
powiązanymi oraz z jednostką macierzystą. W konsekwencji, zyski fikcyjnego, odrębnego 
przedsiębiorstwa muszą być ustalone na zasadach rynkowych, o których mowa w art. 9 MK 
OECD w celu dostosowania zysków przedsiębiorstw powiązanych. Ma to potwierdzenie 
także w polskich przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 9a ust. 5a u.p.d.o.p.1 przepisy 
dotyczące cen transferowych stosuje się do zagranicznych podatników, prowadzących 
działalność w Polsce przez położony na terytorium kraju zagraniczny zakład, w tym także 
w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem położonym 
na terytorium kraju.

3. Obszary problemowe związane z alokacją zysku do zakładu

Mimo obszernego wyjaśnienia zasad przypisywania zysków do zakładu zarówno w ko-
mentarzu do MK OECD, jak i w Raporcie OECD, nadal występują obszary problemowe 
związane z właściwym rozliczaniem zysku zakładów, takie jak:

 – moment wykazania kosztów/przychodów,
 – różne metody amortyzacji,

1 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016, poz. 1888).
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 – występowanie różnic kursowych,
 – rozliczanie strat zakładu. 

Powyższe aspekty są konsekwencją różnic w przepisach podatkowych państwa poło-
żenia zakładu oraz państwa jednostki macierzystej, dlatego mimo poprawnego obliczenia 
kwoty zysku, jaką należy przypisać do zakładu, kwota dochodu do opodatkowania może 
zostać ustalona w różnej wysokości. Skutkiem powyższej rozbieżności, kwota dochodu do 
opodatkowania w państwie źródła, będzie różnić się od kwoty dochodu, którą w państwie 
rezydencji należy zwolnić od opodatkowania, zgodnie z przepisami MK OECD.

Moment wykazania przychodów i kosztów. Przesunięcia składników majątku między 
jednostką macierzystą a zakładem (dokonane przy zastosowaniu odpowiedniej ceny trans-
ferowej) należy uznać za neutralne podatkowo2. W przypadku rozpoznania dochodu w mo-
mencie zbycia tego składnika przez zakład, pojawia się natomiast pytanie, kiedy dokładnie 
jednostka macierzysta zrealizowała dochód wskutek takiej transakcji.

W celu zobrazowania problemu, można posłużyć się następującym przykładem. Jednostka 
macierzysta nabyła w 2014 roku składnik majątku za 1000 euro. W 2015 roku składnik ten 
został przekazany do zakładu, wówczas jego wartość rynkowa wynosiła 1200 euro. W 2017 
roku wartość rynkowa tego składnika wyniosła 1300 euro i za taką cenę została zbyta przez 
zakład. Nie ulega wątpliwości, że zakład osiągnął dochód do opodatkowania w wysokości 
100 euro w 2017 roku. Pojawia się natomiast pytanie, w którym roku dochód w wysokości 
200 euro został osiągnięty przez jednostkę macierzystą – w 2015 czy w 2017 roku? Zdaniem 
autorów, biorąc pod uwagę neutralność podatkową transferów wewnątrz przedsiębiorstwa, 
dochód powinien zostać rozpoznany przez jednostkę macierzystą w 2017 roku, brakuje 
natomiast jednoznacznych regulacji w tym zakresie. 

Różne metody amortyzacji. W przypadku przeniesienia składnika majątku może 
pojawić się również problem z ustaleniem wartości początkowej, gdy w państwach stosowane 
są różne stawki amortyzacji. Przykładowo, jednostka macierzysta po kilku latach od przyję-
cia środka trwałego do użytkowania, dokonuje jego przekazania do używania przez zakład. 
Stawka amortyzacji dopuszczalna w jednostce macierzystej wynosi 10% rocznie, natomiast  
w państwie położenia zakładu – 5%. W takim przypadku, jeżeli w państwie położenia 
zakładu nie wprowadzono szczegółowych regulacji, wyróżnić można trzy rodzaje podejścia 
do ustalenia wartości początkowej tego środka:

 – wartość początkową należy ustalić po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych 
dokonanych w państwie położenia jednostki macierzystej,

 – wartość początkową należy ustalić, po uwzględnieniu ceny jego nabycia i odpisów 
ustalonych zgodnie ze stawką amortyzacyjną obowiązującą w państwie położenia 
zakładu,

 – wartość początkową należy ustalić na poziomie ceny rynkowej.

2 Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.12.2010 r., IPPB5/423-663/10-
2/PS.
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Występowanie różnic kursowych. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez 
polskie organy podatkowe3, finansowe rozliczenia wewnętrzne dokonywane pomiędzy 
jednostką macierzystą a jej zakładem nie wywołują skutków podatkowych w podatku do-
chodowym. W konsekwencji występują wewnętrzne przepływy, które nie generują różnic 
kursowych 

Rozliczanie strat zakładu. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że ewentualna 
możliwość rozliczenia straty zakładu wystąpi, gdy w państwie rezydencji przedsiębiorstwa 
do rozliczenia dochodów z zagranicy będzie miała zastosowanie tak zwana metoda za-
liczenia. W zakresie możliwości rozliczania strat zakładu zagranicznego przez jednostkę 
macierzystą zapadło wiele orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)4. 
Przykładowo, w sprawie C-414/06 TSUE wskazał, że odliczanie strat zakładu nie jest 
możliwe w państwie rezydencji, jeżeli może zostać ona rozliczona w państwie położenia 
zakładu zagranicznego. Nie można bowiem wykluczyć, że spółka w państwie członkowskim, 
w którym znajduje się jej siedziba, uwzględni straty poniesione przez jej zakład zagraniczny, 
a jedocześnie strata ta zostanie rozliczona w państwie położenia zakładu z późniejszymi 
zyskami tam wypracowanymi, bez możliwości ich opodatkowania w państwie rezydencji 
(Nykiel, Zalasiński, 2014). W sprawie C-157/07 doprecyzowana została natomiast kategoria 
strat zakładu, które mogą zostać rozliczone w państwie rezydencji. Są to „straty ostateczne”, 
czyli takie, które ze względu na likwidację zakładu zagranicznego nie będą mogły być 
rozliczone w państwie źródła. Straty które nie podlegają odliczeniu w państwie źródła ze 
względu na upływ okresu, gdy mogą być rozliczone, nie podlegają zaś odliczeniu w państwie 
rezydencji.

Uwagi końcowe

Podstawową przesłanką podejścia odrębnego funkcjonalnie podmiotu jest takie przypisa-
nie zysków do zagranicznego zakładu, jakby był odrębnym i niezależnym podmiotem od 
przedsiębiorstwa i prowadził z nim transakcje oparte za zasadzie ceny rynkowej. Należy 
jednocześnie pamiętać, że na potrzeby wyceny zysku, zagraniczny zakład stanowi jedynie 
fikcję odrębnego podmiotu, czego skutkiem jest alokacja dochodu przedsiębiorstwa między-
narodowego w państwie źródła. 

Mimo jednak zastosowania rynkowych metod wyceny zysków osiąganych przez zagra-
niczny zakład, wskutek różnic w uregulowaniach wewnętrznych poszczególnych państw, 

3 Por. Interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 stycznia 2014 r., ILPB1/415-
1179/13-4/AG; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 października 2013 r., ILPB4/423-264/13-2/DS.; 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2012 r., IPPB5/423-606/12-2/IŚ; Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012 r., IPPB5/423-1109/11-2/IŚ,
4 Wyroki TS: z 23.10.2008 r. w sprawie C-157/07 Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v. Krankenheim 
Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH; z 28.02.2008 r. w sprawie C-293/06 Deutsche Shell GmbH 
v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg; z 15.05.2008 r. w sprawie C-414/06 Lidl Belgium GmbH & Co. 
KG v. Finanzamt Heilbronn.
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kwota dochodu osiągniętego przez zakład może zostać ustalona w różnej wysokości. Różnice 
te mogą powodować podwójne opodatkowanie lub całkowity brak opodatkowania dochodu. 
W konsekwencji, zdaniem autorów, należy postulować podjęcie działań w celu dostosowania 
obecnych systemów podatkowych poszczególnych państw aby wyeliminować wątpliwości 
związane z rozliczaniem dochodów osiąganych przez zakład.

Ponadto, wątpliwości związane ze sposobem kalkulacji dochodu zakładu, w przypadku 
przesunięć majątkowych bądź wystąpienia transakcji wewnętrznych między jednostką 
macierzystą a zagranicznym zakładem, stają się szczególnie istotne w momencie wystąpie-
nia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Autorzy mają nadzieję, że 
niniejszy artykuł przyczyni się do pogłębienia analiz tego zagadnienia, co niewątpliwie jest 
pożądane dla uniknięcia ryzyka podatkowego związanego z dokonaniem błędnej alokacji 
zysku do zakładu i ewentualnego braku sporządzenia w związku z dokonaniem takiej 
alokacji dokumentacji cen transferowych.
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Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych 
na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce

Paweł Witkowski*1

Streszczenie: Cel – Ocena wpływu wprowadzenia podatku bankowego na wartość rynkową banków komer-
cyjnych w Polsce.
Metodologia badania – W badaniu wykorzystano analizę zdarzeń (event study). 
Wynik – Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzenie podatku bankowego wpłynęło pozytywnie na 
wartość rynkową przedsiębiorstw, co można tłumaczyć oczekiwaniem inwestorów, że koszt ten zostanie prze-
rzucony z nawiązką na klientów banku.
Oryginalność/wartość – Dotychczasowe badania skupiały się przede wszystkim na analizie treści ustawy o po-
datku od niektórych instytucji finansowych bądź wpływie wspomnianego podatku na akcję kredytową i ryzyko 
finansowania (funding risk). Przeprowadzone badanie jest pierwszym, wykorzystującym analizy zdarzeń przy 
ocenie wprowadzenia podatku bankowego w Polsce na wartość banków, co prawdopodobnie wynika z tego, że 
w badanym okresie wystąpiło inne bardzo istotne zdarzenie (przedstawienie projektu tzw. ustawy frankowej), 
którego wpływ jest trudny do wyizolowania. Mimo wspomnianej wady, istotny jest wniosek płynący z badań, 
gdyż oba zdarzenia powinny, jak przewidywano, negatywnie wpłynąć na wartość rynkową banków.

Słowa kluczowe: podatek bankowy, wartość przedsiębiorstwa, analiza zdarzeń

Wprowadzenie

Wprowadzony ustawą z 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finan-
sowych (Dz.U. 2016 poz. 68) tzw. podatek bankowy nie jest koncepcją nową czy tym 
bardziej niespotykaną w praktyce formą opodatkowania. Krajami należącymi do UE, które 
podobnie jak Polska nie wprowadziły podatku bankowego do roku 2016 były tylko Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Estonia, Irlandia, Litwa, Luksemburg czy też Malta. Pierwsze projekty 
ustaw były prezentowane w Polsce już w 2010 roku (druk sejmowy nr 3838), czy też w 2011 
roku (druk sejmowy nr 4250). Można zatem powiedzieć, że sam fakt wprowadzenia podatku 
bankowego nie powinien zaskakiwać czy też budzić większych wątpliwości. Wątpliwości 
budzą jednak efekty wprowadzenia wspomnianego podatku. Każda z grup interesu ma 
inne oczekiwania względem podatku bankowego. Inne oczekiwania ma ustawodawca, inne 

* Paweł Witkowski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, e-mail: pawel.
witkowski@usz.edu.pl



190 Paweł Witkowski

właściciele banku, pracownicy banku czy też klienci banku. Częściową odpowiedź na 
pytanie, czy i jakie oczekiwania ustawa zrealizowała, może przynieść wartość rynkowa 
banków komercyjnych, a dokładniej zmiana tej wartości w efekcie wprowadzonej ustawy. 
Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia podatku bankowego na wartość rynkową 
banków komercyjnych, co pośrednio może dać odpowiedź na pytanie, kto poniósł koszt 
wprowadzonego podatku.

1. Przesłanki wprowadzenia podatku bankowego

Dyskusja nad wprowadzeniem podatku bankowego toczy się w państwach Unii Europejskiej 
od co najmniej kilkudziesięciu lat. Chęć wprowadzenia tego podatku należy łączyć z ma-
lejącymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od tych instytucji, co wynika z po-
wszechnie stosowanych przez te instytucje praktyk optymalizacji podatkowej. Na drodze 
do urzeczywistnienia tej koncepcji stanął kryzys ekonomiczny, który przede wszystkim 
dotknął instytucje finansowe. Państwa w takiej sytuacji nie tylko nie mogły wprowadzić 
wspomnianego podatku, ale musiały często wspomagać finansowo banki, chroniąc je przed 
bankructwem (tzw. instytucje ważne systemowo). Ostatecznie kryzys ekonomiczny nadał 
omawianemu podatkowi dodatkowego znaczenia. Podatek bankowy nie miał już tylko 
stanowić remedium na optymalizowanie opodatkowania podatku dochodowego przez 
banki, ale miał być również formą zadośćuczynienia za pomoc sektorowi bankowemu przez 
poszczególne rządy państw europejskich w okresie kryzysu (Gajewski, 2016a, s. 3). Trochę 
inaczej cel podatku bankowego postrzega Europejski Bank Centralny (EBC), pomijając 
kwestię dokonywanej przez banki optymalizacji w ramach podatku dochodowego. Jak 
podaje EBC – wprowadzenie opodatkowania instytucji finansowych rozważano przede 
wszystkim z dwóch powodów, w celu zapewnienia zrównoważonego podziału kosztów wy-
nikających z potencjalnych upadłości instytucji finansowych pomiędzy podatników i sektor 
finansowy (w tym zadośćuczynienie za wcześniejszą pomoc) oraz w celu ograniczania ryzyk 
kreowanych przez instytucje finansowe (Opinia…, 2016, s. 3)1.

Biorąc pod uwagę cel regulacji, zwłaszcza „zapewnienie zrównoważonego podziału 
kosztów wynikających z potencjalnych upadłości instytucji finansowych pomiędzy podatni-
ków i sektor finansowy”, krytyczne znaczenie ma ograniczenie zdolności przerzucania tych 
kosztów na konsumentów oraz ograniczenie możliwości unikania opodatkowania. Jeżeli nie 

1 Warto wspomnieć, że podatek bankowy był tylko jedną z propozycji osiągnięcia wspomnianych przez EBC 
celów. W swojej rekomendacji dla krajów G-20, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wymienił trzy 
możliwe narzędzia, które mogłyby pomóc w realizacji wspomnianych celów, a mianowicie opłata na fundusz 
stabilizacyjny (Financial Stability Contribution) na równi z podatkiem bankowym (Bank tax, Bank levy), 
podatek od aktywności finansowej (Financial Activities Tax) oraz podatek od transakcji finansowych (Financial 
Transactions Tax), czyli tzw. podatek Tobina (International Monetary Fund, 2010). Najwięcej miejsca MFW 
poświęcił podatkowi bankowemu. W niektórych krajach podatek Tobina, opłata na fundusz stabilizacyjny, czy 
podatek od aktywności finansowej, nie są alternatywami dla podatku bankowego. Dla przykładu we Francji i Wlk. 
Brytanii jednoczenie funkcjonuje podatek od transakcji finansowych i podatek bankowy, natomiast w Polsce 
funkcjonuje jednocześnie opłata na fundusz stabilizacyjny i podatek bankowy.
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zabezpieczono tego ryzyka i banki przerzuciły koszt na klientów, to można uznać, że ustawa 
nie spełniła pierwotnych celów. W konsekwencji koszt ratowania instytucji finansowych 
poniósł wyłącznie podatnik. Ponadto nie skorygowano błędnie funkcjonującego mechani-
zmu i system finansowy nadal ma znaczącą skazę. 

Należy także wspomnieć, że w uzasadnieniu do projektu ustawy jedynymi wymienio-
nymi celami są – pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, 
w szczególności wydatków społecznych, oraz zwiększenie udziału sektora finansowego 
w finansowaniu wydatków budżetowych (Poselski projekt…, 2015). Akcentuje się, że 
przerzucanie nie powinno wystąpić, gdyż jest to podatek bezpośredni, aczkolwiek osta-
tecznie zauważa się, że przerzucanie może wystąpić wstecz (większa presja na obniżenie 
wynagrodzeń lub cen usług nabywanych) oraz w przód w przypadku kredytów (zarówno 
korporacyjnych, jak i indywidualnych). Jako czynniki ograniczające wspomniane zjawisko 
wymienia się: istniejącą konkurencję na rynku, aktywne działania UOKIK oraz istniejące 
i proponowane w projekcie (art. 16) rozwiązania prawne. 

Niektórzy ekonomiści uważali jednak, że teza mocnej konkurencji w sektorze bankowym 
jest nieco na wyrost i istnieje poważna obawa, że podatek bankowy zostanie przerzucony 
na klientów banku, a nawet, że koszty te zostały częściowo przerzucone jeszcze przed 
zakończeniem procesu legislacyjnego przez podwyższenie opłat i prowizji (Zubert, 2016, 
s. 10). Obawy te podzielali także niektórzy doradcy podatkowi (Malinowski, 2016, s. 4).

2. Analiza prawno-ekonomiczna ustawy o podatku od niektórych instytucji 
finansowych

Przez ostatnie lata wypracowano kilka koncepcji podatku bankowego, przy czym można 
je podzielić na dwie podstawowe grupy – na opodatkowanie pasywów i opodatkowanie 
aktywów banku. W ramach danej grupy, poszczególne wersje różnią się między sobą przede 
wszystkim wyłączeniami. Od tego ogólnego podziału występują wyjątki, na przykład w Danii 
opodatkowuje się fundusz wynagrodzeń, natomiast w Niemczech i Portugali banki płacą 
dodatkowo podatek od instrumentów pochodnych poza sumą bilansową. W przeważającej 
części krajów, w których wprowadzono opodatkowanie instytucji finansowych, zdecydowa-
no się na opodatkowanie pasywów. Dziwić może zatem fakt, że w Polsce zdecydowano się 
na opodatkowanie aktywów. W opinii Europejskiego Banku Centralnego już sama podstawa 
opodatkowania opisana w art. 3 Ustawy z 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych 
instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68), czyli aktywa bez uwzględnienia ich ryzyka, 
może przyczynić się do przerzucania kosztów podatku na konsumentów oraz zmniejszenia 
dostępności kredytów. Wstępne badania potwierdzały taką możliwość (Borowski, Jaworski, 
Tymoczko, 2016)2. Paradoksalnie tak określona podstawa opodatkowania może zachęcić 
instytucje finansowe do bardziej ryzykownych produktów czy wykorzystania operacji 
pozabilansowych. Istnieje także ryzyko sztucznego przerzucania portfela kredytowego po-

2 Niektórzy naukowcy wątpili jednak, że tak się stanie (Modzelewski, 2015).
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między oddziałami lub spółkami powiązanymi banku, zwłaszcza do krajów, gdzie podatek 
bankowy nie jest stosowany, stawka jest niższa lub podstawa opodatkowania nie uwzględnia 
przerzucanych aktywów.

Ryzyko unikania opodatkowania niesie także wybór źródła oraz momentu pozyskania 
informacji odnośnie do podstawy opodatkowania (Gajewski, 2016b, s. 6–9). Zgodnie z art. 
5 ust. 1 wspomnianej ustawy, źródłem informacji przy ustalaniu podstawy opodatkowania 
jest zestawienie obrotów i sald na ostatni dzień miesiąca na kontach księgi głównej. Kwota 
ta nie jest potwierdzana przez biegłego rewidenta, a samo wyznaczanie sumy aktywów na 
konkretny dzień stwarza możliwość manipulacji. Banki mogą na przykład wykorzystać 
możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wartość posiadanych skarbowych pa-
pierów wartościowych (art. 5 ust. 9 omawianej ustawy), zakupić je w dniu ustalania sumy 
aktywów, a następnego dnia sprzedać. Stanowczo lepszym rozwiązaniem byłoby opodatko-
wanie roczne na podstawie zatwierdzonego sprawozdania, z miesięcznymi zaliczkami, na 
podstawie średnich wielkości aktywów w miesiącu.

Inną formą unikania opodatkowania może być przewidziany w art. 11 ust. 2 pkt 1 
zwolnienie w przypadku wdrożenia programu naprawczego. Prawo bankowe nakazuje 
opracowanie i realizację programu naprawczego w przypadku powstania straty bilansowej 
lub nawet groźby jej wystąpienia, co może być nadużywane (Gajewski, 2016c, s. 101).

Wybór kwoty progu zwolnienia na poziomie 4 mld zł dla banków, 2 mld zł dla zakładów 
ubezpieczeń oraz 200 mln dla instytucji pożyczkowych oznacza, że podatkiem objęte są 
tylko największe instytucje. Z jednej strony może to ograniczyć efekt przerzucania kosztów, 
gdyż nie wszystkie jednostki zostały objęte tym podatkiem (zwiększenie konkurencyjności 
mniejszych instytucji). Z drugiej strony duże jednostki – z racji swojej pozycji na rynku – 
mają większą możliwość przerzucania kosztów. Istotne znaczenie ma tu koncentracja rynku. 
Im większa koncentracja, tym zdolność do przerzucania kosztów jest większa (Kogler, 2016). 
Istnieje także obawa, że małe banki podążą za dużymi bankami (objętymi podatkami) i pod-
wyższą oprocentowanie kredytów lub/i obniżą oprocentowanie depozytów, poprawiając 
swoją rentowność (Mironczuk, 2016, s. 37). 

Z przeprowadzonych analiz prawnych i ekonomicznych Ustawy z 15 stycznia 2016 roku 
o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68) wynika, że w obecnej 
postaci ustawa ma wiele luk i istnieje duże ryzyko przerzucania kosztów podatku na konsu-
mentów czy też unikania opodatkowania (Opinia…, 2016, s. 2–3). Problem ten nie dotyczy 
jednak tylko Polski, gdyż przerzucanie podatków na klientów w sektorze bankowym – z racji 
specyfiki tego sektora – w mniejszym bądź większym stopniu występuje w każdym kraju 
(Buch, Hilberg, Tonzer, 2013). Z całą pewnością zjawisko to jednak można ograniczać, 
a treść ustawy budzi wiele wątpliwości.
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3. Wykorzystanie analizy zdarzeń do oceny wpływu wprowadzenia podatku 
bankowego na wartość rynkową przedsiębiorstw

Analiza zdarzeń (event study) jest metodą statystyczną pozwalającą ocenić czy dane zdarzenie 
miało istotny wpływ na cenę rynkową akcji, a także pozwala oszacować wielkość i kierunek 
tego wpływu. Jednym z podstawowych założeń analizy zdarzeń jest założenie efektywności 
informacyjnej rynku. Jednocześnie za pomocą tej metody ocenia się czy efektywność infor-
macyjna występuje na rynku (w tym, w jakiej postaci), a każde badanie wykazujące istotność 
badanego zdarzenia staje się dowodem na efektywność informacyjną rynku. 

Kluczowym etapem podczas przeprowadzania analizy zdarzeń jest wyznaczenie okna 
zdarzenia. W przypadku podatku bankowego byłoby rozsądne wyznaczenie okna zdarzenia 
na podstawie daty zakończenia procesu legislacyjnego, czyli podpisania ustawy przez pre-
zydenta. Okno zdarzenia zwykło ustalać się wykraczając poza dzień zdarzenia. Za takim 
zabiegiem przemawiają dwa powody. Rozciągnięcie o okresy przed zdarzeniem argumentuje 
się możliwością pojawienia się informacji odnośnie do danego zdarzenia wcześniej (w tym 
także zakłada się możliwość wycieku informacji – założenie silnej efektywności informacyj-
nej rynku). Wydłużenie okresu o kolejne dni argumentuje się koniecznością przeanalizowa-
nia informacji przez inwestorów (osiągnięcie konsensus rynkowego). W przypadku podatku 
bankowego, wyznaczenie okna zdarzenia jest szczególnie trudne. Pierwsze projekty podatku 
bankowego były rozpatrywane już w 2010 i 2011 roku. Wyznaczenie okna od tego okresu 
oczywiście nie ma sensu, gdyż ustawa nie została wprowadzona, ponadto minęło dużo 
czasu i doszło do wielu innych istotnych zdarzeń w danym okresie (osobliwością są badania, 
w których okno zdarzenia jest dłuższe niż jeden rok), cena rynkowa z całą pewnością „oczy-
ściła się” z wpływu wspomnianych projektów. Wyznaczenie początku okna zdarzenia od 
momentu tuż przed wyborami parlamentarnymi (25.10.2015 r.) wydaje się także uzasadnione, 
gdyż podatek bankowy był jednym ze sztandarowych haseł partii, która następnie zdobyła 
bezwzględną większość parlamentarną. Powodem przeciw takiemu wyborowi jest to, że od 
tego czasu doszło do wielu zdarzeń, w tym związanych bezpośrednio z bankami komer-
cyjnymi, na przykład zawieszenie działalności SK Banku (SK Bank, 2015), podwyższenie 
stawki opłaty ostrożnościowej BFG pod koniec listopada 2015 roku (BFG, 2015), czy wejście 
w życie Ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 2015, poz. 
1925). Dodatkowo podatek bankowy był tylko jedną z propozycji. Z racji, że projekt trafił 
do sejmu 3 grudnia 2015 roku, rozsądne wydaje się wyznaczenie okna zdarzenia od tej daty. 
Ostatecznie zdecydowano się na wyznaczenie okna zdarzenia w konwencji (–30, 30), czyli 30 
dni sesyjnych przed i po zdarzeniu. Okno zdarzenia rozpoczyna się 27 listopada 2015 roku, 
a kończy 26 lutego 2016 roku. Wyznaczenie tak długiego okresu po zdarzeniu wynika z tego, 
że nie było pewności jak Ministerstwo Finansów będzie reagować na ewentualne przerzuca-
nie kosztów czy próby uniknięcia opodatkowania. W przypadku braku ceny rynkowej akcji 
w wyznaczonym dniu, do analizy wykorzystywano cenę z dnia następnego/poprzedniego. 
Należy także zauważyć, że przeprowadzone badanie ma wadę. W dniu zdarzenia doszło do 



194 Paweł Witkowski

innego, bardzo istotne dla badanej grupy podmiotów zdarzenia, a mianowicie przedstawiona 
została prezydencka propozycja ustawy o sposobach przywrócenia równości stron, czyli tzw. 
ustawa frankowa. Wątek ten zostanie poruszony w dalszej części artykułu. 

Kolejnym etapem jest wyliczenie dodatkowych stóp zwrotów (ARit). Aby obliczyć do-
datkowe stopy zwrotu dla okna zdarzenia, od ceny rynkowej odejmuje się – oszacowane na 
podstawie wybranego modelu – oczekiwane stopy zwrotu dla danej akcji. Współczynniki 
wspomnianego modelu estymuje się na podstawie danych sprzed okna zdarzenia (okno 
estymacji).

ARit = Rit – E(Rit),

gdzie:
ARit – dodatkowa stopa zwrotu osiągnięta z i-tej akcji w okresie t,
Rit – rzeczywista stopa zwrotu osiągnięta z i-tej akcji w okresie t,
E(Rit) – oczekiwana stopa zwrotu z i-tej akcji w okresie t w sytuacji, gdyby zdarzenie nie 
wystąpiło,
t – dzień lub miesiąc w zależności od przyjętych do obliczeń danych i jednostki „okna 
zdarzenia”.

W teorii zakłada się, że znany jest model, który dokładnie szacuje stopę zwrotu z danego 
instrumentu („normalną” stopę zwrotu, czyli stopę pozbawioną wpływu badanych zdarzeń). 
W praktyce stosuje się modele, które tylko po części tłumaczą zachowanie ceny rynkowej 
akcji (np. model rynkowy, GARCH, modele wieloczynnikowe, model trzyczynnikowy 
Fammy i Frencha), wychodząc z przekonania, że zbyt wiele czynników wpływa na cenę 
rynkową spółki. Eliminuje się tylko najważniejsze czynniki (np. rynkowe, gdyż drastyczne 
zmiany na rynku, jak kryzys finansowy, mogłyby rzutować na wyniki). W badaniu wyko-
rzystano model rynkowy (tzw. model Sharpa), ponieważ jest on najczęściej stosowanym 
i ogólnie akceptowanym modelem. Model jest szacowany na podstawie danych z tzw. okna 
estymacji. Wyznaczenie zbyt długiego okna estymacji może wiązać się z uwzględnieniem 
wpływu czynników, które nie mają już znaczenia. Zbyt krótkie wyznaczenie okna estymacji 
skutkuje małą liczbą obserwacji, co sprawia, że wyniki estymacji są wątpliwe. Z drugiej 
strony za duża liczba obserwacji wiąże się z problemem dużego szumu losowego. Uznano, 
że przy założeniu dziennych stóp zwrotu i oknie zdarzenia liczącym 60 dni sesyjnych, okno 
estymacji liczące 250 dni sesyjnych stanowi dobry kompromis. Okno zdarzenia oraz okno 
estymacji zaprezentowano na osi czasu na rysunku 1.
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Rysunek 1. Przyjęte okno estymacji oraz okno zdarzenia przedstawione na osi czasu
Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem jest wyliczenie średnich dodatkowych stóp zwrotu dla poszczególnych 
okresów okna zdarzenia (AARt), skumulowanych dodatkowych stóp zwrotu z całego okna 
zdarzenia dla poszczególnych spółek (CARi), skumulowanej średniej dodatkowej stopy 
zwrotu z okna zdarzenia (CAAR) oraz ocena ich istotności. Sposoby obliczania wspomnia-
nych charakterystyk prezentują poniższe wzory.

gdzie:
AARt – średnia dodatkowych stóp zwrotu wszystkich badanych akcji w okresie t (average 
abnormal returns),
N – liczba badanych spółek w „oknie zdarzenia”,
ARit – oznaczenia jak wcześniej.

gdzie:
CARi – skumulowana dodatkowa stopa zwrotu osiągnięta z i-tej akcji w oknie zdarzenia,
t1 – początek „okna obserwacji”,
t2 – koniec „okna obserwacji”,
ARit – oznaczenia jak wcześniej.

gdzie:
CAAR – skumulowana średnia dodatkowa stopa zwrotu w „oknie obserwacji” (cumulative 
average abnormal returns),
t1, t2, CARi, AARt – oznaczenia jak wcześniej.

Skumulowane dodatkowe stopy zwrotu (CARi) oraz skumulowaną średnią dodatkową 
stopę zwrotu (CAAR) dla badanego okna zdarzenia przedstawiono w tabeli 1. Badaniu 
poddano 16 banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
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w Warszawie. Z przeprowadzonego badania wynika, że wprowadzenie podatku bankowego 
nie tylko miało istotny wpływ na wartość rynkową banków komercyjnych, ale wpływ ten 
miał w większości pozytywny charakter.

Tabela 1

Skumulowana dodatkowa stopa zwrotu poszczególnych banków

Lp Bank CARi

1. Alior Bank SA –0,1114

2. Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,085

3. Bank Handlowy w Warszawie SA 0,3107***

4. Bank Ochrony Środowiska SA –0,1331

5. Bank Zachodni WBK SA 0,1755*

6. Getin Noble Bank SA 0,4018*

7. Getin Holding SA 0,2543*

8. Idea Bank SA –0,0364

9. ING Bank Śląski SA 0,1086

10. mBank SA 0,2162*

11. Bank Millennium SA 0,2745*

12. Bank Pekao SA 0,1689

13. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0,0457

14. Banco Santander SA –0,0601

15. UniCredit SpA –0,366**

16. Bank BPH SA 0,0825

CAAR 0,0889*

Oznaczenia: *** – poziom istotności 0,01, ** – poziom istotności 0,05, * – poziom istotności 0,1.

Źródło: opracowanie własne.

Analiza kształtowania się skumulowanej średniej dodatkowej stopy zwrotu (CAAR) oraz 
średnich dodatkowych stóp zwrotu (AARt) potwierdza istotny wpływ procesu legislacyjnego 
podatku bankowego na cenę rynkową banków komercyjnych (rys. 2), a tym samym zasad-
ność tak długiego okna zdarzenia.
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Rysunek 2. Kształtowanie się skumulowanej średniej dodatkowej stopy zwrotu (CAAR) 
w okresie 30 dni przed i po zdarzeniu
Źródło: opracowanie własne.

Średnie dodatkowe stopy zwrotu3 dla okresów (–29) i (–28), to stopy zwrotu tuż przed 
3 grudnia 2015 roku, kiedy wpłynął projekt4. Okresy (–21) oraz (–20) odpowiadają dwóm, 
ewentualnie trzem dniom po dacie skierowania do pierwszego czytania (8.12.2015 r.). Okres 
(–17) przypada na jeden, ewentualnie dwa dni przed pierwszym czytaniem (17.12.2015 r.), 
natomiast okres (–13) dniu sprawozdania komisji (22.12.2015 r.). Uwagę zwracają średnie 
dodatkowe stopy zwrotu w oknie (–1,6), gdyż są one ujemne5. Mając na uwadze przeciętne 
dodatkowe stopy zwrotu z okresów wcześniejszych, należy stwierdzić, że jest to wynik praw-
dopodobnie spekulacji, albo ogłoszenia projektu tzw. ustawy frankowej. Świadczy o tym 
chociaż niesymetryczny, względem dnia zdarzenia, rozkład liczby okresów spadkowych. 
Spadki zaczęły się jedną sesje przed podpisaniem ustawy przez prezydenta, a skończyły 
dopiero po sześciu dniach sesyjnych. Ustawa nie uległa dużym zmianom w tym okresie, a jej 
treść była przedstawiona już 3 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie wspomnianego projektu jest 
z całą pewnością mankamentem przeprowadzonego badania, aczkolwiek należy zauważyć, 
że po sześciu dniach sesyjnych od podpisania ustawy przez prezydenta, średnia skumulo-
wana dodatkowa stopa zwrotu ponownie zaczęła rosnąć.

Ewentualnym powodem, innym niż brak szczelności ustawy czy też możliwość przerzu-
cenia kosztów na klientów, jest delikatniejszy charakter ustawy frankowej. Skracając jednak 
okno zdarzenia do postaci (25,0), gdzie datą zdarzenia jest 13 stycznia 2016 roku, stosunek 
pozytywnych CARi do negatywnych wyniósł 13:3, a średnia skumulowana dodatkowa stopa 
zwrotu wyniosła 0,0967% przy istotności na poziomie 0,02 (tab. 2). 

3 Na zamieszczonym wykresie AARt dla kolejnych okresów stanowi zmianę w wielkości CAAR, np.  
          .
4 Daty zdarzeń związanych z przebiegiem procesu legislacyjnego zaczerpnięto ze strony sejmu RP; http://www.
sejm.gov.pl (zakładka „Prace sejmu”).
5 W przeciwieństwie do wszystkich wcześniej wspomnianych, żadna z tych średnich dodatkowych stóp zwrotu 
nie okazała się istotna statystycznie.
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Tabela 2

Skumulowana dodatkowa stopa zwrotu poszczególnych banków dla okna zdarzenia zaczynającego 
się 25 dni sesyjnych przed 13.01.2016 r. i kończącego się w tym dniu

Lp Bank CARi

1. Alior Bank SA  –0,0778

2. Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,0253

3. Bank Handlowy w Warszawie SA 0,1821**

4. Bank Ochrony Środowiska SA  –0,0857

5. Bank Zachodni WBK SA 0,1435**

6. Getin Noble Bank SA 0,4499***

7. Getin Holding SA 0,2919**

8. Idea Bank SA 0,0175

9. ING Bank Śląski SA 0,0976

10. mBank SA 0,1645**

11. Bank Millennium SA 0,1586*

12. Bank Pekao SA 0,0865*

13. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0,0283

14. Banco Santander SA 0,0261

15. UniCredit SpA  –0,0574

16. Bank BPH SA 0,0728

CAAR 0,0967***

Oznaczenia: *** – poziom istotności 0,02, ** – poziom istotności 0,05, * – poziom istotności 0,1.

Źródło: opracowanie własne. 

Za takim wyznaczeniem okna zdarzenia przemawia fakt, że data prezentacji pre-
zydenckiego projektu nie była znana. Można zatem oczekiwać, że wynik jest wolny od 
wspomnianego zdarzenia lub wpływ, przy tak wyznaczonym oknie zdarzenia, jest znacznie 
ograniczony. Dodatkowo inwestorzy mieli dużo czasu na zapoznanie się z projektem podatku 
bankowego, mimo pojawiających się poprawek. Dla wspomnianego okna zdarzenia, tylko 
dodatnie skumulowane dodatkowe stopy zwrotu poszczególnych banków okazały się istotne 
statystycznie. Mimo że przeprowadzenie analizy dla okna zdarzenia w konwencji (–25,0) 
i datą zdarzenia 13 stycznia 2016 roku jest mocno uzasadnione, a wyniki znacznie bardziej 
jednoznaczne i istotne statystycznie, to jednak zdecydowano się zaprezentować i omówić 
dokładnie wyniki dla konwencji (–30, 30) i datą centralną 15 stycznia 2016 roku. Z jednej 
strony jest to spowodowane spostrzeżeniem, że dopiero podpis prezydenta zakończył proces 
legislacyjny. Z drugiej strony wyniki dla konwencji (–30, 30) i dacie centralnej 15 stycznia 
2016 roku dają możliwość szerszego przeanalizowania omawianego zdarzenia, jak również 
przyjrzenia się samej analizie. 
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Uwagi końcowe

Z przeprowadzonych analiz wynika istotna obawa, że banki przerzuciły obciążenia wyni-
kające z Ustawy z 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych 
(Dz.U. 2016, poz. 68) na klientów. Co istotne, z przeprowadzonego, z wykorzystaniem 
analizy zdarzeń, badania wynika, że banki przerzuciły wspomniane obciążenia prawdo-
podobnie z nadwyżką. Trudno zatem oczekiwać pogorszenia rentowności banków, którą 
przewidywali niektórzy naukowcy (Siudek, 2011). Należy zauważyć, że badanie obarczone 
jest, z punktu widzenia metodyki analizy zdarzeń, wadą, w postaci wystąpienia innego 
zdarzenia (prezentacja prezydenckiego projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości 
stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw), nie zmienia to jednak 
faktu, że oba te zdarzenia powinny negatywnie wpłynąć na cenę rynkową badanych banków 
komercyjnych (biorąc pod uwagę cel ich wprowadzenia), do czego w większości przypadków 
nie doszło. Wnioski te potwierdzają wyniki dla okna w konwencji (25,0) i dacie zdarzenia 
13 stycznia 2016 roku. Dodatkowo wnioski te potwierdza analiza czynników kształtujących 
wynik finansowy sektora bankowego. Wynik z tytułu opłat i prowizji dla całego sektora co 
prawda nieznacznie spadł w 2016 roku (o ok. 703 mln zł), aczkolwiek wynik z tytułu odsetek 
znacznie wzrósł (2 mld 720 mln zł). Wydaje się zatem, że przerzucenie wspomnianych 

„kosztów” odbyło się przede wszystkim przez zwiększenie różnicy pomiędzy oprocento-
waniem kredytów i depozytów. Jak podaje NBP, dość mocne obniżenie kosztów z tytułu 
odsetek, to element polityki cenowej banków w reakcji na zmiany prawne i inne wydarzenia 
w otoczeniu makroekonomicznym banków, polegające na obniżeniu oprocentowania depo-
zytów. Średnioważone oprocentowanie terminowych depozytów złotowych nowych umów 
spadło z 1,8% w grudniu 2015 roku, do 1,5% w czerwcu 2016 roku (NBP, marzec 2017, s. 25). 
Wzrost oprocentowania kredytów jest szczególnie widoczny w przypadku długotermino-
wych kredytów mieszkaniowych i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych (Fraczyk, 
2017, s. 43). Oprocentowanie kredytu hipotecznego wzrosło z 3,44% w listopadzie 2015 roku, 
do 3,76% w lutym 2016 roku, a średnia marża wzrosła z 1,72% w listopadzie 2015 roku, do 
2,04% w lutym 2016 roku (Raport Amron-Sarfin, 2016, s. 12). Ostatecznie należy zauważyć, 
że w roku 2016 z planowanych 5,5 mld zł wpływu z podatku bankowego uzyskano kwotę 
trochę ponad 3 mld zł (Fraczyk, 2017, s. 43). Dalsze badania z całą pewności są potrzebne. 
Kolejne badanie mogłoby polegać np. na analizie zdarzeń opartej na wolumenie.
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The ImPAcT of bAnk TAx on mARkeT vALUe of commeRcIAL bAnkS In PoLAnd 

Abstract: Purpose – investigate the impact of introducing bank tax on the market value of commercial banks in 
Poland as well as tax assessment from the point of view of the prerequisites for introduction.
Design/Methodology/approach – an event study methodology was used to empirically examine stock market 
reaction to the introduction of bank tax in Poland.
Findings – The stock market reacted positively to the introduction of bank tax. This is probably due to the fact 
that investors are convinced that banks will be able to pass on costs to customers.
Originality/value – The use of event analysis in assessing the introduction of a banking tax in Poland is prob-
ably the first one, which is likely due to the fact that another very important event occurred in the period under 
consideration whose impact is difficult to isolate. Despite the aforementioned drawback the research conclusion 
is significant because both of these events should have a negative impact on the market value of the banks while 
the study results showing something quite the opposite.

keywords: Bank tax, Bank Levy, corporate value, event study
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