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———— Wykaz symbOlI ————

a  –  oprocentowanie inwestycji alternatywnej (interest on alter-
native investment)

BE  –  koszty podatkowe (business expenses)
BOA  –  podstawa wymiaru (basis of assessment)
BR  –  przychody podatkowe (business receipts)
C  –  spłata kapitału (capital repayment)
CF  –  przepływ pieniężny (cash flow)
d  –  stawka amortyzacji (depreciation rate)
D  –  odpis amortyzacyjny (depreciation)
D-C  –  spółka-córka (daughter company)
Dyw  –  dywidenda
E  –  zysk (earnings)
EBIT  –  zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (earnings before 

interests and taxes)
EBT  –  zysk przed opodatkowaniem (earnings before taxes)
EC  –  kapitał własny (equity capital)
ESt  –  niemiecki podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkom-

mensteuer)
fo  –  wydatki związane z otrzymaniem kredytu (fees)
G  –  Niemcy (Germany)
i  –  oprocentowanie lokaty międzyokresowej (interest on inter-

temporal investment)
I  –  dochód, podstawa opodatkowania (income)
Io  –  początkowy nakład inwestycyjny (initial outflow)
IP  –  płatności / przychody odsetkowe (interest payments)
k  –  zmienna czasowa
L  –  wartość likwidacyjna
LC  –  kapitał obcy / pożyczkowy (loan capital)
NPV  –  wartość bieżąca netto (net present value)
NTV  –  wartość końcowa netto (net terminal value)
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OC  –  kryterium optymalizacji (optimization criterion)
P  –  ekonomiczna wielkość cząstkowa (partial economic base)
PC  –  zastrzeżenie progresji (progression clause)
pdof  –  polski podatek dochodowy od osób fizycznych
pdop  –  polski podatek dochodowy od osób prawnych
PE  –  zakład (permanent establishment)
PL  –  Polska (Poland)
r  –  stopa dyskontowa (discount rate)
S  –  wpływy wolne od podatku (subsidies)
t  –  stawka podatku dochodowego (income tax rate)
tdyw  –  stawka podatku od dywidend
tESt  –  stawka niemieckiego podatku dochodowego od osób fizycz-

nych (Einkommensteuer)
tfiz  –  stawka podatku dochodowego od osób fizycznych
tG  –  zintegrowana cząstkowa stawka niemieckiego podatku do-

chodowego od osób prawnych (KSt) oraz podatku od dzia-
łalności gospodarczej (GewSt)

tGewSt  –  stawka niemieckiego podatku od działalności gospodarczej 
(Gewerbesteuer)

tKSt  –  stawka niemieckiego podatku dochodowego od osób praw-
nych (Körperschaftsteuer)

tnie  –  stawka podatku od nieruchomości
tods  –  stawka podatku od przychodu z odsetek
tpra  –  stawka podatku dochodowego od osób prawnych
tpź  –  stawka podatku u źródła
tSoliZ  –  stawka niemieckiego tzw. dodatku solidarnościowego (Soli-

daritätszuschlag)
T  –  zobowiązanie podatkowe (tax liability)
Tdyw  –  zobowiązanie z tytułu podatku od dywidend pobieranego 

u źródła
Tpdof  –  zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fi-

zycznych
Tpdop  –  zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób praw-

nych
TY  –  rok podatkowy (tax year)
V1  –  wartość końcowa, likwidacyjna (liquidity value)
w  –  wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

WYKAZ SYMBOLI
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WACC  –  średni ważony koszt kapitału (weighted average cost of ca-
pital)

wkon  –  wydatki konsumpcyjne

WYKAZ SYMBOLI
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———— Wykaz skrótóW ————

j.p.  –  jednostka pieniężna
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-

ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
KM-OeCD  –  Model Konwencji OeCD (wersja skrócona, stan 

na lipiec 2010, w przekładzie na język polski: 
K. Bany, Modelowa Konwencja w sprawie podat-
ku od dochodu i majątku, Warszawa 2011) 

Konwencja  –  Konwencja w sprawie eliminowania podwójne-
Arbitrażowa   go opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. Ue C 160 
z 30.06.200�, s. 11 z późn. zm.) 

k.s.h.  –  ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

M. Pod.  –  Monitor Podatkowy
NSA  –  Naczelny Sąd Administracyjny
o.p.  –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-

wa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
PPH  –  Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Spółek  –  Prawo Spółek
Prz. Pod.  –  Przegląd Podatkowy
Rozporządzenia  –  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 wrześ-
w sprawie cen   nia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
transferowych   dochodów osób prawnych w drodze oszacowania 

oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób prawnych w przypadku ko-
rekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. 
Nr 160, poz. 1268) oraz rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 
sposobu i trybu określania dochodów osób fizycz-
nych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu 
eliminowania podwójnego opodatkowania osób 
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prawnych w przypadku korekty zysków podmio-
tów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1267)

RPEiS  –  Ruch Prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny
S.A.  –  spółka akcyjna
S.K.A.  –  spółka komandytowo-akcyjna
SN – Sąd Najwyższy
sp.j.  –  spółka jawna
sp.k.  –  spółka komandytowa
sp. z o.o./  –  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka z o.o.
sp. z o.o. spółka  –  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa   komandytowa
SSE  –  specjalna/e strefa/y ekonomiczna/e
tK – trybunał Konstytucyjny
tS – trybunał Stanu
u.p.d.o.f.  –  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) 

u.p.d.o.p.  –  ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

u.p.o.  –  umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
u.p.o. Niemcy  –  umowa między Rzecząpospolitą Polską a Repub-

liką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r. 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i od majątku 
(Dz. U. z 200� r. Nr 12, poz. 90)

u.r.  –  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1�2, poz. 1223 
z późn. zm.)

u.z.p.d.f.  –  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

VAT  –  Value Added tax; termin ten będzie używany tak-
że w znaczeniu: podatek od towarów i usług

WSA – wojewódzki sąd administracyjny
zcp  –  zorganizowana część przedsiębiorstwa

WYKAZ SKRóTóW
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———— PrzedmOWa ————

trudno przecenić znaczenie prawa podatkowego w kreowaniu proce-
sów gospodarczych. Opodatkowanie stanowi zwykle jeden z istotnych 
czynników decydujących o rentowności danego przedsięwzięcia. Dzia-
łający racjonalnie przedsiębiorca, zainteresowany maksymalizacją zysku 
po opodatkowaniu, nie powinien pomijać aspektów podatkowych w pro-
cesach decyzyjnych. Można bowiem wpływać na wysokość oraz rozkład 
ciężarów podatkowych, czyli optymalizować opodatkowanie. Decydenci 
podatkowi w przedsiębiorstwach powinni znać więc przynajmniej podsta-
wowe możliwości kształtowania obciążeń podatkowych i wykorzystywać 
je w praktyce dla realizacji celów spółek i ich właścicieli (wspólników).

Publikacja ta przedstawia wpływ opodatkowania podatkami docho-
dowymi na typowe decyzje gospodarcze przedsiębiorców. Z punktu 
widzenia praktyki istotne będą wskazówki, jak przedsiębiorcy mogą – 
w ramach obowiązującego stanu prawnego – minimalizować obciążenia 
podatkowe. 

W rozdziale i opisano skutki ekonomiczne opodatkowania oraz zagad-
nienia dotyczące kształtowania obciążeń podatkowych i uwzględniania 
podatków w procesie decyzyjnym, a w rozdziale ii scharakteryzowa-
no metody pomiaru obciążenia podatkowego. W kolejnych rozdziałach 
poddano analizie bieżące (rozdziały iii–Vii) i strategiczne (rozdziały 
Viii–Xi) decyzje przedsiębiorców. Podjęto także próbę usystematyzowa-
nia środków i efektów podatkowych realizacji określonej polityki przez 
przedsiębiorcę. Zagadnienia zostały przedstawione możliwie przystępnie 
i zobrazowane licznymi przykładami.

Autorzy dziękują za przychylne przyjęcie i wydania niniejszej książki. 
tegoroczna edycja została zaktualizowana i uzupełniona nowymi zagad-
nieniami, w tym m.in. analizą graficzną (rozdział ii, pkt 6.5.; rozdział iX, 
pkt 3.2.), wyborem roku podatkowego (rozdział V, pkt 4.), opodatkowa-
niem działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej (rozdział Viii, 
pkt 4.2.) oraz opodatkowaniem aportów (rozdział X, pkt 3.3.). 
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Autorzy będą także wdzięczni Czytelnikom za wszelkie uwagi oraz kry-
tykę, które proszą, aby kierować na adres: marcin.jamrozy@sgh.waw.pl.

Autorzy

PRZEDMOWA
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———— rozdział i ————

pOdatki a decyzje przedSiębiOrcóW

Podatki stanowią istotny koszt działalności gospodarczej dla przed-
siębiorców indywidualnych, dla spółek lub ich właścicieli (wspólni-
ków). Dlatego zarządzający przedsiębiorstwem powinni uwzględniać 
je w procesach decyzyjnych. Menedżerowie wciąż podejmują decyzje 
gospodarcze, zarówno w płaszczyźnie instytucjonalnej (wybór formy 
prawnej, wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, wybór 
metody restrukturyzacji), jak i w płaszczyźnie funkcjonalnej (decyzje 
dotyczące wyboru projektu inwestycyjnego bądź źródeł jego finanso-
wania, polityka kształtowania i podziału dochodu, polityka cen trans-
ferowych, itd.).

Niniejsza publikacja ma pokazać, że ciężar podatkowy nie jest jedynie 
wielkością daną (datum), określoną przez otoczenie przedsiębiorstwa, 
lecz raczej wielkością, na którą można wpływać poprzez kształtowanie 
lub tworzenie określonych struktur. Podobnie jak przez umiejętne za-
rządzanie możliwe jest obniżanie kosztów (np. produkcji), tak również 
można to czynić w ramach planowania podatkowego.

1. ekonomiczne skutki opodatkowania

Podatki to świadczenia pieniężne na rzecz władzy państwowej lub 
samorządowej o charakterze nieodpłatnym, czyli bez żadnego kon-
kretnego, wzajemnego świadczenia na rzecz podatnika. Obciążają one 
przedsiębiorców indywidualnych, spółki lub ich właścicieli (wspólni-
ków). Ponieważ mają one – przynajmniej w części – znaczący wpływ 
na realizację formalnych i rzeczowych celów przedsiębiorców, a także 
ich organizację, zadaniem ekonomiki przedsiębiorstwa (niem. Betriebs-
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wirtschaftslehre)1 jest badanie ekonomicznych aspektów opodatkowania. 
Można wyróżnić trzy elementarne skutki ekonomiczne opodatkowania:

1.1. Skutki w zakresie płynności

Płatności podatkowe mają w pierwszej kolejności znaczenie dla 
płynności przedsiębiorców. W kompletnym planie finansowym należy 
uwzględniać ich efekty w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko podatków 
prowadzących do definitywnego obciążenia przedsiębiorcy (podatki 
bezpośrednie, w tym podatki dochodowe2), ale również podatków po-
średnich, w szczególności podatku od towarów i usług (VAt)3 i podat-
ków akcyzowych, które w założeniu koncepcyjnym przewidują przerzu-
cenie ciężaru podatkowego na konsumenta4. O ile podatki bezpośrednie 
wywierają zasadniczo negatywny wpływ na płynność przedsiębiorców, 
o tyle w odniesieniu do podatków pośrednich nie można już sformułować 
tak jednoznacznej opinii.

przykład

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatnego świadczenia usługi doradczej 
oddziałuje negatywnie na płynność przedsiębiorcy rozliczającego VAt na zasadach ogólnych, 
w szczególności jeśli zapłata wynagrodzenia przez klienta następuje po dniu złożenia deklaracji 
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wpłata VAt 
następuje bowiem w terminie złożenia deklaracji. Jeżeli natomiast zapłata wynagrodzenia na-
stępuje natychmiast po wykonaniu usługi, to do momentu rozliczenia z fiskusem z tytułu VAt 
podatnik uzyskuje korzyści finansowe, co wpływa pozytywnie na jego płynność finansową.

1 Na temat ekonomiki opodatkowania przedsiębiorstwa jako odrębnego kierunku ba-
dań naukowych zob. np. z odesłaniem do literatury: M. Jamroży, Ekonomika opodatko-
wania przedsiębiorstwa (w:) R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Nauki ekonomiczne 
w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Warszawa 2010, s. 197–20�.

2 Zob. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.d.o.f.”; a także ustawa 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.d.o.p.”

3 Zob. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 10�4 z późn. zm.).

4 Na temat przerzucania podatku zob. z dalszymi odesłaniami np. A. Gomułowicz, 
J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 260 i n.

ROZDZiAł i
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Podobnie zwroty podatków nie prowadzą z reguły do poprawy płyn-
ności. Należy zauważyć, że zwrot podatku (wpływ) jest poprzedzony 
zbyt wysoką płatnością podatku (wydatek), dlatego efekt dotyczący płyn-
ności jest negatywny.

Natomiast wpłata do urzędu skarbowego podatków pobranych 
u źródła, z tytułu np. odsetek od pożyczek udzielonych przez nierezy-
dentów, nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla płynności przed-
siębiorcy. Jeżeli nawet przyjąć, że zniknąłby obowiązek poboru zryczał-
towanego podatku od wypłaty np. dywidendy na rzecz nierezydenta, 
to nie miałoby to żadnych bezpośrednich pozytywnych następstw dla 
przedsiębiorcy będącego płatnikiem. Nastąpiłaby jedynie zmiana odbior-
cy płatności, jednak nie miałoby to żadnego wpływu na jej wysokość�.

1.2. Skutki majątkowe

Podatki mają negatywny wpływ na aktywa netto (kapitał własny) 
przedsiębiorców. Zmiany majątkowe wynikają z obciążenia przedsiębior-
ców podatkami majątkowymi (np. podatkiem od nieruchomości), a także 
podatkami dochodowymi (w odniesieniu do spółek kapitałowych – po-
datkiem dochodowym od osób prawnych, a w przypadku spółek osobo-
wych – np. z tytułu wypłat zysku na rzecz wspólników, w celu uiszczenia 
przez nich podatku dochodowego od osób fizycznych). Z kolei podatki 
pośrednie nie wywołują skutków majątkowych tylko wtedy, jeżeli zało-
żyć, że można je w całości przerzucić na konsumentów dóbr lub usług.

1.3. Skutki organizacyjne

Skutki organizacyjne opodatkowania można rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze, przedsiębiorcy muszą przedsięwziąć środki 
organizacyjne, które zapewnią rzetelną i terminową realizację zobowią-
zań podatkowych. Odnoszą się one nie tylko do powinności związanych 
z własnymi zobowiązaniami podatkowymi (np. prowadzenie ksiąg, spo-

� Szerzej zob. rozdział iV pt. „Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność 
finansowa”, pkt �.2.

PODAtKi A DeCyZJe PRZeDSięBiORCóW
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