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Tematem artyku u jest rodzaj obligatoryjnego podatku (zakat) stanowi cego podstaw  gospodarki islamskiej 

oraz niekompatybilno  jego naliczania i odprowadzania z mi dzynarodowymi standardami rachunkowo ci. 

Trudno ci, jakich nastr cza zakat w ewentualnym dostosowaniu rachunkowo ci islamskiej do standardów 

rachunkowo ci zachodniej (konwencjonalnej), stanowi  jedn  z g ównych przyczyn, dla których islamski 

kr g kulturowo-gospodarczy sk onny jest raczej tworzy  w asne normy w tym zakresie. W artykule 

omówione zosta y dwa zagadnienia kluczowe dla zrozumienia ród a problemów, jakie stwarza zakat 

– konieczno  przestrzegania zasad rachunkowo ci (przede wszystkim zasady ostro no ci) i kwestie 

zwi zane z wycen . Przek adaj  si  one m.in. na obni on , z punktu widzenia muzu ma skich intere-

sariuszy, jako  (w sensie u yteczno ci) sprawozda  finansowych sporz dzanych wed ug standardów 

mi dzynarodowych.
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The article concerns a type of obligatory tax (Zakat) that is the basis of the Islamic economy and the 

incompatibility of its charging and discharging with international accounting standards. The difficulties 

faced by Islamic accounting in adjusting it to the Western (conventional) accounting standards are one 

of the main reasons why the Islamic cultural and economic circle is rather inclined to create its own 

standards in this regard. The article discusses two key issues for understanding the source of the 

problem that Zakat poses – the need to adhere to the accounting principles (primarily the precautionary 

principle) and the valuation issues. They result in a lower (from the point of view of Muslim stakehol-

ders) quality (in terms of usefulness) of financial statements prepared in accordance with international 

accounting standards.
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1. Wprowadzenie

Podej cie do kwestii podatkowych stanowi jedn  z zasadniczych ró nic 
mi dzy ekonomi  zachodni  a islamsk , znajduj c swe odzwierciedlenie 
w ukszta towaniu lokalnych systemów rachunkowo ci. Kraje muzu ma skie 
generalnie nale  do tych, w których system rachunkowo ci podporz d-
kowany jest w du ej mierze wzgl dom podatkowym. Spo ród stosunkowo 
nielicznych podatków funkcjonuj cych w gospodarkach islamskich najwi k-
sze znaczenie ma zdecydowanie zakat. Obok zakazów koranicznych, takich 
jak riba czy gharar, zakat stanowi jedn  z podstawowych norm, na których 
opieraj  si  gospodarki w krajach muzu ma skich. Jego znaczenie wynika 
z faktu, e jest to jeden z fundamentów („filarów”) islamu jako religii 
(drugi w kolejno ci obowi zek wiernego wymieniony w Koranie, zaraz po 
obowi zku modlitwy). S owo „zakat” oznacza prawo wspólnoty muzu ma -
skiej do nadwy ki indywidualnego maj tku wyznawcy islamu. Zakat sta-
nowi zatem form  obowi zkowej daniny nale nej ubo szym, pobieranej od 
ka dego obywatela/podmiotu pa stwa muzu ma skiego, który zgromadzi  
bogactwo powy ej pewnego limitu. 

Stanowi c nakaz religijny, a jednocze nie podatek o fundamentalnym dla 
gospodarki znaczeniu, zakat nastr cza trudno ci w ewentualnym dostoso-
waniu rachunkowo ci islamskiej do standardów rachunkowo ci zachodniej 
(konwencjonalnej) i jest jedn  z g ównych przyczyn, dla których islamski 
kr g kulturowo-gospodarczy sk onny jest raczej tworzy  w asne standardy. 
Zajmuje si  tym maj ca siedzib  w Bahrajnie Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dzia aj ca od 
1991 roku. W niniejszym artykule podj to prób  wyja nienia tego stanu 
rzeczy, tj. wskazania róde  praktycznych problemów, jakie tworzy fakt 
obowi zkowego op acania zakat w kontek cie zasad powszechnych w kon-
wencjonalnej rachunkowo ci Zachodu. 

2. Krótka charakterystyka gospodarki i rachunkowo ci islamu

Model gospodarki, a co za tym idzie rachunkowo  islamska i jej stan-
dardy bazuj  na regu ach religii muzu ma skiej. Jedn  z podstawowych 
rozbie no ci w postrzeganiu konieczno ci przestrzegania okre lonych stan-
dardów i rozwi za , ich stanowieniu i dopracowywaniu pomi dzy przedstawi-
cielem wiata islamu a Zachodu jest odmienne postrzeganie prawa (Czerny, 
2016a). Na Zachodzie przepisy powstaj  w celu unormowania istniej cej 
sytuacji, podczas gdy w ocenie muzu manina to zaistnia e sytuacje nale y 
odpowiednio „kszta towa ” w celu dostosowania do prawa Bo ego, które 
przez cz owieka powinno by  ci le przestrzegane, a co najwy ej odpowiednio 
interpretowane (Taheri, 2011). 

W wiecie muzu ma skim ekonomia nigdy nie by a traktowana jako 
oddzielna dyscyplina czy nawet wyodr bniona domena dzia alno ci (Taheri, 
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2011). Gospodarka islamu, niezale nie od konkretnego pa stwa, zawsze 
opiera si  na trzech podstawowych zasadach (Sadr, 1994):
– wieloaspektowo ci w asno ci (jej z o ono ci i niejednorodno ci),
– limitowanej wolno ci gospodarczej,
– sprawiedliwo ci spo ecznej.

W swym podej ciu do zagadnienia w asno ci islam zasadniczo ró ni si  
od kapitalizmu i socjalizmu. Spo ecze stwo kapitalistyczne opiera si  na 
doktrynie indywidualnej w asno ci prywatnej. Uznaje w asno  publiczn  
jedynie wówczas, gdy jest to niezb dne (np. wymaga tego dobro spo eczne), 
a pa stwow , gdy do wiadczenie wskazuje na konieczno  nacjonalizacji 
pewnych ga zi gospodarki. Socjalizm ze sw  generaln  zasad  w asno ci spo-
ecznej jest ca kowitym przeciwie stwem tej koncepcji. W spo ecze stwach 

muzu ma skich adna z tych doktryn nie znajduje zastosowania – islam 
akceptuje bowiem realizowanie zasady w asno ci w ró nych formach jedno-
cze nie, z rozgraniczeniem na w asno  prywatn , pa stwow  czy publiczn , 
lecz bez faworyzowania adnej z nich (Czerny, 2015a; 2015b). Wynika to 
z przekonania, e wszelka w asno  nale y jedynie do Boga; cz owiek jest 
zaledwie jej powiernikiem. 

Z tytu u dysponowania w asno ci  wynikaj  zobowi zania wobec innych 
ludzi i ich praw, tj. w a ciciel musi wykorzystywa  w asno  w sposób sprzy-
jaj cy wspólnemu interesowi – nie wolno jej niszczy  czy u ywa  na szkod  
publiczn  (Jaworska, 2011). Ponadto obowi zuje zakaz obejmowania w a-
sno ci  prywatn  bogactw naturalnych (tego, co stworzy  Allah) – zatem 
zarz dzanie takimi dobrami, jak woda, minera y, ropa, powinno nale e  do 
rz du. Jego obowi zkiem jest opracowanie mechanizmów pozwalaj cych na 
czerpanie korzy ci z tej w asno ci ca emu spo ecze stwu (Rahman, 2014; 
Zaman, 2005). Jednak zakres w asno ci (swobody dysponowania ni ) mo e 
ulega  zmianom i bywa interpretowany w zale no ci od potrzeb i okolicz-
no ci (Siddiqi, 1981). 

Wi e si  to z drug  podstawow  zasad  gospodarki islamu, czyli ogra-
niczon  wolno ci  gospodarcz . Wolno  gospodarcza jednostki jest ogra-
niczana przez duchowe, etyczne i moralne warto ci wynikaj ce z zasad reli-
gijnych. Prawo w asno ci w wietle nauk religijnych islamu mo e i powinno 
by  ograniczane w interesie publicznym, gdy  sukces jednostki i spo ecze -
stwa zale y od równowagi mi dzy potrzebami duchowymi a materialnymi 
cz owieka. St d wynika prawo do interwencji pa stwa poprzez na o e-
nie ogranicze  na jednostki w celu zabezpieczenia interesu publicznego 
(Czerny, 2015a). 

Wyró ni  mo na trzy zakazy obowi zuj ce bezwzgl dnie muzu ma skie 
jednostki gospodarcze, a maj ce swe ród o w prawie szariatu (Czerny, 2016a):
– riba (zakaz pobierania odsetek), 
– gharar (zakaz spekulacji), 
– zakaz zaanga owania w wytwarzanie b d  dystrybucj  dóbr b d cych 

haram (obj tych zakazem religijnym). 
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Do powy szych zakazów dodano jeden tylko nakaz – uiszczania zakat, 
b d cego g ównym tematem opracowania. 

W kontek cie realizacji zasady sprawiedliwo ci spo ecznej (wzajem-
nej odpowiedzialno ci i równowagi spo ecznej) dopuszczalne s  ró nice 
w zamo no ci, ale nie nadmierne rozwarstwienie spo eczne. Etyka w dzia-
alno ci gospodarczej nie jest w gospodarkach islamskich oparta na sze-

roko poj tym humanizmie, lecz wynika wprost z nakazów religijnych sta-
nowi cych o moralno ci wiernego. Sprawiedliwa dystrybucja dochodów, 
jako obowi zek spoczywaj cy na pa stwie muzu ma skim, realizowana 
jest za pomoc  wymienionych powy ej instrumentów takie jak zakat i riba 
(Czerny, 2015a).

System rachunkowo ci w krajach muzu ma skich ukszta towa  si  i rozwi-
ja  na podstawie powy szych zasad, st d wynika jego zauwa alna odmienno  
od standardów zachodnich. W skrócie, o odmienno ci tzw. rachunkowo ci 
islamu (poj cie to nie zosta o jak dot d jednoznacznie zdefiniowane, rów-
nie  przez muzu ma skie rodowiska naukowe) (Aljedaibi, 2014) decyduj  
odmienne uwarunkowania kulturowe, w których ten system si  rozwin , 
a szczególnie religia. Rachunkowo  – podobnie jak ka da forma aktywno ci 
praktykuj cego muzu manina – musi by  zgodna z zaleceniami i zakazami 
sformu owanymi w Koranie oraz z maj cym swe ród o w hadisach pra-
wem szariatu (Czerny, 2016a). Cechy charakterystyczne dla rachunkowo ci 
muzu ma skiej mo na wyodr bni  w podziale na trzy podstawowe grupy, 
w zale no ci od przyj tego kryterium.

W kontek cie uwarunkowa  ekonomiczno-spo ecznych rachunkowo  
islamu wyró nia (Jaworska, 2011): 
– odmienna orientacja prawna – w rachunkowo ci islamu jest to prawo 

religijne, w rachunkowo ci konwencjonalnej za  prawo wieckie;
– odmienne podej cie ekonomiczne – w modelu islamskim makro, w kon-

wencjonalnym – mikro;
– inna koncepcja teoretyczna – w rachunkowo ci islamu teoria w asno ci, 

w rachunkowo ci konwencjonalnej teoria podmiotu;
– odmienne podstawy biznesu – dla ekonomii i rachunkowo ci islamu baz  

stanowi religia, podczas gdy dla gospodarek liberalnych wiecko ;
– oparcie dzia alno ci gospodarczej na prawie szariatu i Koranie, nie za  

na prawie handlowym;
– brak zauwa alnej dychotomii mi dzy biznesem a moralno ci ;
– odmienno  g ównych celów gospodarowania – w gospodarce islamu 

to odpowiedzialne zyski, korzy ci spo eczne, sprawiedliwo  spo eczna, 
troska o rodowisko naturalne, przy zachowaniu odpowiedzialno ci 
„publicznej”, podczas gdy w gospodarce liberalnej jest to w dalszym 
ci gu przede wszystkim maksymalizacja zysku i indywidualizacja korzy ci, 
a odpowiedzialno  ponoszona jest osobi cie;

– odrzucenie poj cia warto ci pieni dza w czasie i dopuszczalno ci opro-
centowania.
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W odniesieniu do islamskiej sprawozdawczo ci finansowej i jej odmienno-
ci od sprawozdawczo ci konwencjonalnej jako kryteria odró niaj ce mo na 

wymieni  zakres rachunkowo ci oraz odbiorców informacji, a tak e identy-
fikacj  oraz sposób pomiaru i ujawnie  informacji (Jaworska, 2011).

Je li chodzi o cele dostarczania informacji, w modelu islamskim zorien-
towanym na dobrobyt spo eczny zadaniem sprawozda  finansowych jest 
dostarczanie informacji istotnych dla w adz i spo ecze stwa, z pe n  odpo-
wiedzialno ci  wobec praw i nakazów islamu. W modelu konwencjonalnym 
zadaniem sprawozdawczo ci finansowej jest przede wszystkim dostarczanie 
informacji u ytecznych dla podejmowania decyzji przez inwestorów i wie-
rzycieli, przy zachowaniu ogólnej orientacji rynkowej.

W modelu islamskim interesariuszami s  pa stwo, zarz dzaj cy i spo-
ecze stwo, natomiast w modelu konwencjonalnym odbiorcami informacji 

s  przede wszystkim kredytodawcy i mened erowie. Polityka rachunkowo ci 
islamskiej jest zorientowana na warto , w modelu konwencjonalnym za  na 
cele. Zasady rachunkowo ci model islamski postrzega przez pryzmat etyki, 
zgodnie z przes aniem religijnym; w modelu konwencjonalnym podej cie 
do zasad rachunkowo ci jest czysto techniczne, przy zachowaniu wymogów 
etyki zawodowej (Jaworska, 2011).

Bior c pod uwag  identyfikacj  oraz sposoby pomiaru i ujawnie  infor-
macji, mo na wskaza  z kolei nast puj ce cechy sprawozdawczo ci islamu, 
odmienne od sprawozdawczo ci konwencjonalnej (Jaworska, 2011):
– w modelu konwencjonalnym identyfikowanymi informacjami s  

wewn trzne zdarzenia gospodarcze podlegaj ce pomiarowi pieni nemu, 
podczas gdy w modelu islamskim zdarzenia spo eczno-ekonomiczne 
i religijne o charakterze zarówno finansowym, jak i niefinansowym;

– pomiar w modelu islamskim oparty jest na warto ci bie cej, nie za  na 
koszcie historycznym;

– przy ustaleniu dochodów model islamski stosuje podej cie bilansowe; 
w modelu konwencjonalnym mamy do czynienia z podej ciem przycho-
dowo-kosztowym (rachunek zysków i strat);

– w modelu islamskim mamy do czynienia z pe nym ujawnieniem zdarze  
spo eczno-ekonomicznych, podporz dkowanym prawu islamu, a w modelu 
konwencjonalnym ujawniane s  wszystkie materialne zdarzenia gospodar-
cze, przy zachowaniu zasady ograniczono ci ujawnie .

3. Zakat a rachunkowo  konwencjonalna – 
praktyczne problemy 

3.1. Zakat a zasada ostro no ci

Jak ju  wspomniano na wst pie, kraje islamskie ró ni  si  od zachodnich 
w podej ciu do zagadnie  podatkowych. Zasadniczo mo na zaryzykowa  
twierdzenie, i  w krajach zachodnich podatek traktowany jest jako obci -
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enie, którego w miar  mo liwo ci przedsi biorstwo powinno unika  (co 
wynika z nastawienia na zysk i ocen  efektywno ci dzia alno ci gospodarczej 
g ównie z tej perspektywy). Nikogo nie zdumiewa, e przedsi biorcy d  
do redukcji obci e  podatkowych, o ile jest to mo liwe w wietle obowi -
zuj cych przepisów. Tymczasem w krajach muzu ma skich zakat stanowi 
form  obligatoryjnej „ja mu ny” nale nej wspólnocie, popartej nakazem 
religijnym. Danin  t  pobiera i dystrybuuje pa stwo, realizuj c tym samym 
jedn  z naczelnych zasad gospodarki islamu, czyli zasad  sprawiedliwo ci 
spo ecznej. W takim uj ciu uchylanie si  od op acania tego podatku lub 
chocia by próby jego obni enia postrzegane s  jako próby zubo enia wspól-
noty (spo ecze stwa) i nie mog  by  uznane za legalne. Co wi cej, z uwagi 
na nakaz religijny uchodz  za grzech (Rahman, 1997). 

Obowi zek zap aty zakat powoduje szereg problemów dla ksi gowo-
ci, poniewa  zasady, którym podlega ten rodzaj podatku, nie s  zgodne 

z ogólnie przyj t  praktyk  rachunkowo ci (Generally Accepted Accounting 
Principles – GAAP). ci lej, problem stanowi niezgodno  ca ej koncepcji 
zakat z powszechnie uznawan  przez rachunkowo  konwencjonaln  zasad  
ostro no ci. Post puj c zgodnie z t  zasad , przy wycenie nale y si  upew-
ni , e warto  aktywów i przychodów nie jest zawy ona, a zobowi zania 
i koszty zani one. Jednak zani enie warto ci aktywów oznacza automatycznie 
mniejsz  nale no  podatkow . Tymczasem islam zach ca muzu manów do 
szczodrobliwo ci (p acenia jak najwy szych podatków). W zwi zku z tym 
muzu ma scy ksi gowi staraj  si  nie zani a  warto ci aktywów i nie zawy a  
warto ci zobowi za , co oznacza, e powszechnie nie przestrzegaj  zasady 
ostro no ci, aby pozosta  w zgodzie z nakazami religijnymi. 

3.2. Zakat a problem wyceny

System pomiaru warto ci w odniesieniu do zakat jest niezwykle istot-
nym, o ile nie pierwszoplanowym zagadnieniem w rachunkowo ci islamskiej. 
Przegl d literatury po wi conej problemom wyceny w rachunkowo ci islamu 
sk ania do postawienia tezy, e zarówno idea, jak i ca y aparat narz dziowy 
pomiaru powinny by  podporz dkowane g ównie poprawnemu rozliczeniu 
si  z obowi zku zakat (Adamek, 2012), co wynika wprost z roli, jaka jest przy-
pisywana sprawozdaniom finansowym w systemach gospodarczych krajów 
muzu ma skich. Oczekiwania interesariuszy w g ównej mierze skupiaj  si  
tu na informacjach pozwalaj cych ledzi  i ocenia  sposób wywi zywania si  
przedsi biorcy z op acania zakat, w szeroko poj tym interesie spo ecznym.

Mo na wskaza  kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze, nakaz 
op aty zakat jest, jak ju  wspomniano, obok zakazów koranicznych, takich 
jak riba czy gharar, jednym z fundamentów gospodarek w krajach muzu -
ma skich. Ca y rozwój rachunkowo ci islamskiej z jej specyfik  od naj-
dawniejszych czasów jest zwi zany z praktyk  naliczania zakat, a wi c te  
jego pomiarem. Ponadto jest to wr cz nakaz religijny, co wzmacnia jego 
obligatoryjno  i znaczenie. Konieczne jest zatem stworzenie systemu instru-
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mentów, tak e rachunkowych, który umo liwi by podmiotom wywi zanie si  
w nale yty sposób z tego obowi zku (Adamek, 2012). Wreszcie, naliczenie 
zakat wi e si  bezpo rednio z pomiarem aktywów (jest on op acany od 
maj tku powy ej pewnego limitu). Warto  aktywa, od którego nale y op aci  
zakat, oscyluje w granicach warto ci 85 gramów z ota (Rahman, 1997), a jego 
wysoko  to 2,5% salda powy ej limitu, czyli mniej wi cej 1/40 dochodów 
(Jaworska, 2011)..Rodzaje aktywów podlegaj cych naliczeniu zakat nadal 
nie s  wyra nie ustalone. W literaturze wymieniane s  „warto  gie dowa 
aktywów netto” w przypadku przedsi biorstw i „maj tek osobisty” w odnie-
sieniu do osób fizycznych, jednak w rodowisku prawników i ekonomistów 
islamskich trwaj  nadal dyskusje, co w gruncie rzeczy oznacza bogactwo 
osobiste w rachunkowo ci islamskiej i jak definiowa  dochód, od którego 
nale ny jest zakat (Rahman, 1997). 

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e zakat w krajach muzu ma skich jest 
op acany od nadwy ki aktywów, spe niaj cych nast puj ce kryteria (Rah-
man, 1997):
– stanowi cych rzeczywist  w asno  firmy (w asno  rzeczywista oznacza, 

e dany sk adnik aktywów jest wolny od jakichkolwiek innych roszcze ), 
– znajduj cych si  w posiadaniu przedsi biorstwa przez ca y rok, 
– produktywnych. 

Przy czym za aktywa produktywne s  uwa ane (Iqbal i Amerah, 1990):
– rodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych,
– akcje, udzia y, obligacje i papiery warto ciowe,
– zapasy wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzeda ,
– aktywa trwa e (po rednio, gdy  nie stanowi  „nadwy ki aktywów”),
– zysk z wynajmowanych budynków i gruntów,
– nale no ci netto.

Aktywa, które s  u ytkowane lub konsumowane, takie jak materia y 
i wyposa enie biurowe lub pojazdy dostawcze, s  zwolnione z zakat pod 
warunkiem, e nie s  one przeznaczone do handlu (nie stanowi  „towaru”). 
Równie  przedmioty u ytku codziennego i artyku y szybko psuj ce si  s  
zwolnione z tej op aty (Rahman, 1997).

Problemy praktyczne z zakat dotycz  g ównie sposobu wyceny nale no ci 
oraz zapasów. Je li chodzi o wycen  nale no ci, zakat p atny jest wy cz-
nie od nale no ci netto. Przy naliczaniu zakat nie uwzgl dnia mo liwo ci 
zaistnienia „nale no ci w tpliwych” i nie tworzy si  rezerw na nale no ci 
nie ci galne (Rahman, 1997). Równie  zastosowanie si  do zalece  GAAP 
w wycenie zapasów oznacza dla muzu ma skiego przedsi biorcy/ksi gowego 
wej cie w konflikt z lokalnym prawem gospodarczym. 

Zgodnie z ogólnie przyj tymi zasadami rachunkowo ci zapasy powinny 
by  wyceniane wed ug ni szej z dwóch warto ci: kosztu wytworzenia lub 
warto ci rynkowej. Warto  rynkowa to przewa nie warto  sprzeda y netto, 
rzadziej za  warto  nabycia lub warto  odtworzeniowa. W praktyce w wyce-
nie bilansowej stosowany jest najcz ciej koszt wytworzenia (Clarke, Craig 
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i Hamid, 1996)..Dla celów zakat tymczasem, z punktu widzenia prawa islamu, 
powinna by  stosowana przede wszystkim cena sprzeda y. Zdecydowana 
wi kszo  prawników islamskich wskazuje na konieczno  odej cia od kosztu 
historycznego i stosowania aktualnych cen sprzeda y jako podstawy wyzna-
czania warto ci maj tku, od którego nale y odprowadzi  zakat. Wynika 
to z innego poj cia roli zasad wyceny w rachunkowo ci muzu ma skiej, 
ani eli ma to miejsce w rachunkowo ci konwencjonalnej – dobór oparty na 
po danym wp ywie spo ecznym (poprawiaj cy tym samym wycen ), nie za  
na zabezpieczeniu interesów w a ciciela aktywów (Adamek, 2012; Czerny, 
2016b). W ród ekonomistów mo na spotka  opini , e w praktyce niektóre 
firmy muzu ma skie mog  stosowa  przy wycenie zarówno koszt historyczny, 
jak i aktualne ceny sprzeda y, co umo liwia im lepsze dostosowanie si  do 
zawartych kontraktów i obci e  spo ecznych. Konieczne s  zatem regularne 
przeszacowania warto ci aktywów w celu w a ciwego i sprawiedliwego nali-
czenia zakat (Mirza i Badoun, 2000). Spora grupa ekonomistów islamskich 
twierdzi jednak, e w muzu ma skiej rachunkowo ci nie ma miejsca na koszt 
historyczny z uwagi na konieczno  zachowania odpowiednich standardów 
informacyjnych sprawozda  finansowych (Adnan i Gaffkin, 1997). 

Standardy AAOIFI odnosz ce si  do zakat nie uwzgl dniaj  mo liwo-
ci wyceny wed ug warto ci godziwej – Financial Accounting Standard nr 9 

w paragrafie 2 stwierdza, e podstawa zakat okre lona jest na wspomnianym 
ju  poziomie 2,5% warto ci aktywa/inwestycji netto. Zalecana jest te , w para-
grafie 5, podobnie jak ma to miejsce ze wzgl du na problem przestrzegania 
gharar (zakazu spekulacji), wycena wed ug cash equivalent value (Majid i Hali-
ding, 2014). Ze wzgl du na nadmierne ryzyko subiektywizmu przy okre laniu 
warto ci godziwej trudno przypuszcza , e ten sposób wyceny kiedykolwiek 
b dzie zalecany czy cho by dopuszczalny przez AAOIFI dla celów zakat, 
w a nie ze wzgl du na czynnik spekulacyjny, stanowczo zakazany prawem 
szariatu. Postulaty pod adresem tej instytucji sprowadzaj  si  obecnie przede 
wszystkim do domagania si  wi kszej przejrzysto ci sprawozda  finansowych; 
dopuszczalno  stosowania dla celów wyceny warto ci godziwej potraktowana 
zostanie niew tpliwie jako czynnik dodatkowo zaciemniaj cy obraz faktycznej 
kondycji finansowej podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych.

4. Zako czenie

Zwolennicy upowszechniania Mi dzynarodowych Standardów Rachun-
kowo ci w odpowiedzi na rosn c  globalizacj  rynków i gospodarek twier-
dz , e standardy te zwi ksz  porównywalno  i zrozumia o  sprawozda  
finansowych, pozwol  na oszcz dno  czasu i pieni dzy, u atwi  t umacze-
nie i przyczyni  si  wydatnie zarówno do zwi kszenia wiarygodno ci samej 
sprawozdawczo ci finansowej, jak i zawodu ksi gowego. Niestety, z punktu 
widzenia ekonomistów islamskich, wi kszo  standardów wynika z praktyki 
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Danina publiczna zakat w krajach muzu ma skich jako przyk ad praktycznego problemu…

Stanów Zjednoczonych i jako taka nie przystaje do ekonomii muzu ma -
skiej, która opiera si  na odmiennych zasadach ni  ekonomia zachodnia.

U podstaw problemów z dostosowaniem muzu ma skiej rachunkowo ci i, 
co za tym idzie, sprawozdawczo ci finansowej do wymogów rachunkowo ci 
konwencjonalnej (angloameryka skiej, jako e ona stanowi wzorzec dla 
post puj cej standaryzacji rachunkowo ci) le  odmienne wzorce kulturowe, 
w tym religia, rzutuj c na ukszta towanie systemu rachunkowo ci islamskiej. 
Jego niekompatybilno  z powszechnie akceptowanymi zasadami konwencjo-
nalnej rachunkowo ci dobrze ilustruje zagadnienie op acania zakat. Oparcie 
podstaw gospodarek muzu ma skich na tym szczególnym rodzaju podatku 
tworzy problemy praktyczne dla rachunkowo ci, gdyby mia a by  ona pro-
wadzona na zasadach konwencjonalnych (zachodnich). W artykule zosta y 
omówione dwa zagadnienia kluczowe dla zrozumienia ród a problemu, 
jakie stwarza zakat, a które wi  si  ze sob  – konieczno  przestrzegania 
zasad rachunkowo ci (przede wszystkim zasady ostro no ci) i kwestie zwi -
zane z wycen . Przek adaj  si  one m.in. na obni on  z punktu widzenia 
muzu ma skich interesariuszy jako  (w sensie u yteczno ci) sprawozda  
finansowych sporz dzanych wed ug standardów mi dzynarodowych.

Sprawozdanie finansowe islamskiego przedsi biorstwa powinno zawiera  
informacje o wysoko ci nale nej i faktycznej op aty zakat, metodzie nalicze-
nia (Rahman, 2007). Znale  si  tam musi informacja o orzeczeniu religij-
nego organu nadzoru (w przedsi biorstwach muzu ma skich powszechnie 
funkcjonuj  tzw. Shariah Supervisory Boards) odno nie zgodno ci pomiaru 
i rozliczenia si  z zakat przez dane przedsi biorstwo z zasadami szariatu, 
a tak e o zobowi zaniach spó ek zale nych z tytu u zakat. Sprawozdanie 
finansowe powinno zawiera  równie  informacje o zakat nale nym od 
inwestycji kapita owych i innych rachunków inwestycyjnych. Tego rodzaju 
informacji, kluczowych z punktu widzenia potrzeb muzu ma skiego inte-
resariusza, w konwencjonalnym sprawozdaniu brak. 

Bibliografia 

Adamek, J. (2012). Kulturowe uwarunkowania rachunkowo ci w wietle za o e  i praktyki 
rachunkowo ci islamskiej i chi skiej. Warszawa: CeDeWu.

Adnan, M.A. i Gaffikin, M. (1997). The Shariah, Islamic Banks and Accounting Concepts 
and Practices. Referat wyg oszony na Accounting Commerce and Finance: The Islamic 
Perspective International Conference, Sydney. 

Aljedaibi, T. (2014). Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The Shariah 
Perspective and The Case of Saudi Banks. Niepublikowana praca doktorska, Royal 
Holloway University of London. Pozyskano z: https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/
en/publications/fair-value-measurement-and-islamic-financial-institutions-the-shariah-
perspective-and-the-case-of-saudi-banks(87b81f60-a634-49be-8a55-c91c0de31a7-
a).html (25.06.2015).

Clarke, F., Craig, R. i Hamid, S. (1996). Physical Asset Valuation and Zakat: Insights 
and Implications. Advances in International Accounting, (9).



Ma gorzata Czerny, Bart omiej Juras

194 DOI 10.7172/1644-9584.72.11

Czerny, M. (2015a). Wp yw zasad religijnych islamu na sprawozdania finansowe – zarys 
problemu. W: A. Kamela-Sowi ska (red.), Teoria i historia rachunkowo ci. Pozna : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Czerny, M. (2015b). Specyfika islamskiej sprawozdawczo ci finansowej. W: Z. G odek 
i M. Trocka (red.), Wybrane problemy z rachunkowo ci i sprawozdawczo ci finansowej. 
Gorzów Wielkopolski: Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jakuba z Parady a.

Czerny, M. (2016a). Wp yw zasad religijnych na ukszta towanie systemu rachunkowo-
ci. Annales. Etyka w yciu Gospodarczym, 19(2), http://dx.doi.org/10.18778/1899-

2226.19.2.08.
Czerny, M. (2016b). Warto  godziwa w rachunkowo ci islamu. Studia i Prace Kolegium 

Zarz dzania i Finansów, (147).
Iqbal, Z. i Amerah, M. (1990). Public Finance in Islam. Lahore: Readers Publishers.
Jaworska, E. (2011). Specyfika rachunkowo ci islamskiej. Wybrane zagadnienia. Finanse, 

rynki finansowe, ubezpieczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, (32).
Majid, J. i Haliding, S. (2014). The Critical Aspect on Fair Value Accounting and Its Impli-

cation to Islamic Financial Institutions. Al-Iqtishad, VI(2), http://dx.doi.org/10.15408/
ijies.v6i2.1236.

Mirza, M. i Baydoun, N. (2000). Accounting Policy Choice in AlRiba-Free Environment 
Accounting. Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal, 4(1 & 2). 

Sadr, M.B. (1994). Iqtisaduna (our economic). Teheran.
Siddiqi, M.N. (1981). Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. 

United Kingdom: The Islamic Foundation.
Rahman, S. (1997). Islamic Accounting Standards. Pozyskano z: http://www.ifew.com/

insight/13036mon/accstds.htm (2014.12.04).
Rahman, A.R.A. (2007). Pre-Requisites for Effective Integration of Zakat into Main-

stream Islamic Financial System in Malaysia. Islamic Economic Studies, 14(1 & 2).
Taheri, M.R. (2011). The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Acco-

unting Standards-Setting. Pozyskano z: http://www.docstoc.com/docs/166485067/The-
basic-principles-of-Islamic-economy-and-their-effects-on-accountingstandards-setting 
(2014.12.03).


