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1. wstęp

Podejmowanie w przedsiębiorstwie racjonalnych decyzji, o charakterze 
zarówno bieżącym, jaki strategicznym wymaga znajomości oraz uwzględnie-
nia uwarunkowań zewnętrznych prowadzonej działalności. Trafność podej-
mowanych decyzji, a także umiejętność dostosowywania się do zmiennego 
otoczenia zewnętrznego decyduje nie tylko o efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, ale również o jego zdolności do kontynuowania dalszej 
działalności. W prawidłowym otoczenia przedsiębiorstwa, znacznie sprzęże-
nia zwrotnego polega na dostosowaniu reakcji do otrzymywanych informacji 
dotyczących efektów działania. W zachowaniu przedsiębiorstw, efektywność 
sprzężenia zwrotnego jako metody modyfikacji zachowań dążących do 
wzrostu skuteczności oraz efektywności podejmowanych działań, zależy od 
spełnienia podstawowych warunków1: dokładności (obiektywności) infor-
macji, bezpośredniości – jeżeli sprzężenie zwrotne występuje bezpośrednio 
po wydarzeniu, to jego odbiorca łatwo uświadamia sobie relację między 
postawą a wynikiem oraz kompletności – polegający na możliwości uwzględ-
nienia wszystkich ważniejszych oddziaływań. Istnienie przedsiębiorstwa 

1 Zob. J. P e n c, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 2002, s. 411. 
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w dłuższym okresie zależy od działań przystosowujących je do zmieniają-
cego się otoczenia. Działania adaptacyjne zachodzące zarówno wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak i we wszystkich jego kontaktach z otoczeniem, mogą 
być wymuszone również przez fiskalizm gospodarki2. 

System podatkowy w istotny sposób wpływa na sytuację materialno-
prawną gospodarstw domowych (poprzez poziom i charakter obciążeń 
fiskalnych oraz strukturę opodatkowania) oraz podmiotów gospodarczych 
(stanowiąc element kosztowy dla firm i ich właścicieli). Kierujący podmio-
tami gospodarczymi muszą uwzględniać regulacje podatkowe w swoich 
procesach decyzyjnych. Pamiętając, iż w gospodarce rynkowej motyw zysku 
jest zasadniczą przesłanką rozwoju gospodarczego, ustawodawca podatko-
wy musi mieć świadomość, że tylko określona część produktu narodowego 
brutto może być (jest) przejmowana przez podatki bez wywołania negatyw-
nych skutków finansowych i gospodarczych. Twórcy systemu podatkowego 
powinni więc uwzględniać fakt, iż każde obciążenie podatkiem traktowane 
jest przez podmiot jako pomniejszenie jego obecnego lub przyszłego stanu 
majątkowego. Jeżeli system podatkowy charakteryzują wysokie stawki 
podatkowe to należy spodziewać się takich skutków jak: osłabienie tem-
pa wzrostu gospodarczego, rozwój „szarej strefy” gospodarczej, odpływ 
kapitału za granicę przy jednoczesnym ograniczeniu napływu kapitału 
zzewnątrz. Regulacje prawne tworzące ramy funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych i opodatkowania dochodów i kapitałów gospodarstw do-
mowych posiadają istotny wpływ na siłę rynkową, wydatki konsumpcyjne 
iinwestycyjne, rozwój przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy. 

W odniesieniu do przedsiębiorstw można wyróżnić trzy elementarne 
skutki ekonomiczne opodatkowania: w zakresie płynności, majątkowe oraz 
organizacyjne. Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych mają prze-
de wszystkim negatywny wpływ na płynność przedsiębiorców, bowiem 
prowadzą do definitywnego obciążenia przedsiębiorcy (podatnika)3. Podatki 

2 Por. J. S k o n i e c z n y, Działania adaptacyjne przedsiębiorstwa, „Przegląd organi-
zacji”, nr 6/2001.

3 Podatki pośrednie (w szczególności podatek VAT) przewidują przerzucenie ciężaru 
podatkowego na konsumenta, zatem trudno jest sformułować jednoznaczną opinię o ne-
gatywnym wpływie tej formy opodatkowania na płynność przedsiębiorców. Przykładowo 
opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego świadczenia usługi doradczej oddziałuje ne-
gatywnie na płynności podmiotu, jeśli zapłata wynagrodzenia przez klienta następuje po 
dniu powstania obowiązku podatkowego złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy. Jeżeli wykonanie usługi oraz zapłata wynagrodzenia mają miejsce równo-
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dochodowe zarówno od osób fizycznych4, jak i prawnych mają charakter 
„wydatków” niebędących kosztami uzyskania przychodów, obniżających 
płynność przedsiębiorstwa. Na płynność przedsiębiorstwa ma już wpływ sam 
sposób ustalania podstawy opodatkowania. Jeżeli przychodami podatkowymi 
z prowadzonej działalności gospodarczej są przychody należne, choćby nie 
zostały otrzymane, a płatności otrzymane na poczet dostaw towarów i usług, 
które zostaną wykonane w kolejnych latach podatkowych, nie stanowią 
przychodu podatkowego w roku, w którym zostały uzyskane. oznacza to, 
iż z reguły przychody i koszty ustala się w oparciu o zasadę memoriałową. 
Powstanie należności z tytułu np. sprzedaży na raty prowadzi do powstania 
przychodu w dniu wystawienia faktury, nie później jednak niż w ostatnim 
dniu miesiąca, w którym wydano towar. Powstanie należnego przychodu 
powoduje powstanie obowiązku podatkowego, zwykle w formie zaliczek 
w trakcie roku podatkowego, mimo, iż podatnik nie otrzymał faktycznie 
zapłaty (środków pieniężnych). W odniesieniu do m.in. przychodów z ty-
tułu odsetek, różnic kursowych ustalanych według zasad podatkowych oraz 
odszkodowań i kar umownych, ustawodawca najczęściej kasową regułę 
powstania przychodu. oznacza to, iż przychód, jak i obowiązek zapłaty 
podatku powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych. Rów-
nież zwroty podatków dochodowych nie prowadzą do poprawy płynności, 
bowiem zwrot podatku (wpływ) jest poprzedzony zbyt wysoką płynnością 
podatku (wydatek), powodując negatywny efekt w zakresie płynności. Na 

cześnie, to do czasu rozliczenia z organem skarbowym podatku VAT wpływa to korzystnie 
na płynność finansową.

4 W przypadku definitywnego obciążenia podatnika (przedsiębiorcy) podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych musimy uwzględnić łącznie podatek i różnorodne składki na 
ubezpieczenia społeczne, uzyskując kategorię komplementarnych dochodów obciążających 
pracę (tax wedge – koszty pracy, tzw. „klin podatkowy”). Używanie pojęcia „koszty pracy 
– klin podatkowy – opodatkowanie pracy” jest zasadne z dwóch powodów. Po pierwsze 
należy ponadto pamiętać, iż w literaturze i różnorodnych analizach i raportach pojęcia te 
są często używane zamiennie. Po drugie w niektórych krajach mamy doczynienia z róż-
nymi formami finansowania świadczeń społecznych, zarówno w oparciu o podatki ogólne 
(finansowanie budżetowe), jak i w formie składkowej, w oparciu o fundusze ubezpieczeń 
społecznych (finansowanie poza budżetowe). W większości krajów klin podatkowy nało-
żony na pracę odniesiony do całkowitego kosztu zatrudnienia ponoszonego przez praco-
dawcę, jest niemal całkowicie płaski. Wynika to z faktu, że połączono progresywną skalę 
podatkową (za progresywną uważa się także jedną stawkę procentową, ale uwzględniającą 
różnorodne preferencje podatkowe, w tym kwoty wolne i zróżnicowane koszty uzyskania 
przychodu) degresywnymi składkami. Niezależnie od wysokości płacy, podatki i składki 
w sumie stanowią podobny (licząc procentowo) narzut.
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płynność przedsiębiorstwa ma także wpływ sposób zaliczania do kosztów 
uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych. Jeżeli te wierzytelno-
ści stanowią koszt podatkowy dopiero w momencie uzyskania potwierdzenia 
(postanowienia, decyzji) o nieściągalności wydanego przez organ egzeku-
cyjny, albo postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
lub o umorzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację 
majątku. Biorąc pod uwagę, iż sam proces dokumentowania nieściągalności 
może trwać kilka miesięcy, może to generować negatywny efekt odsetkowy, 
wynikający z długości okresu pomiędzy dniem zapłaty podatku od przycho-
du należnego, a dniem zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych 
i zmniejszenia wysokości obciążenia podatkowego. Również sam proces 
dochodzenia wierzytelności powoduje dodatkowe (niepodatkowe) płatności 
(wydatki procesowe, egzekucyjne i inne)5. 

Z drugiej strony przedsiębiorca ma „do dyspozycji” odpisy amortyzacyj-
ne, czyli koszty podatkowe wypływające na zmniejszenie podstawy opodat-
kowania, ale nie mające charakteru wydatku podatkowego. Podatnicy mogą 
dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, oraz wartości 
niematerialnych i prawnych według dopuszczalnych przez ustawodawcę 
metod oraz stawek amortyzacyjnych. odłożenie w czasie płatności podatko-
wych możliwe jest poprzez: zastosowanie metody degresywnej, jednorazowe 
odpisy amortyzacyjne, podwyższanie stawek amortyzacyjnych, ustalanie 
indywidualnych stawek amortyzacyjnych oraz wybór metody wyceny jedno-
rodnych, rzeczowych składników majątku obrotowego (FIFo, LIFo, średnia 
ważona). W wielu ustawodawstwach jako koszt podatkowy nie powodujący 
wydatku, traktowane są także rezerwy i odpisy aktualizacyjne6. 

5 Zob. szerzej m.in. takie opracowania, jak: S. K u d e r t, M. Jarmoży, Optymalizacja 
podatkowania dochodów przedsiębiorców, ABC Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 
2007, J. S o k o ł o w s k i, Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995, J. H u n d s -
d o e r f e r, M. J a m r o ż y, Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, 
„Przegląd Podatkowy”, nr 11/1999.

6 W wielu krajach oECD ciekawym instrumentem jest tworzenie rezerw na świadczenia 
emerytalne. Jeżeli wspólnika łączy ze spółką umowa o pracę, to w ramach wynagrodzenia 
firma (spółka) może przyznać pracownikowi również świadczenia emerytalne wypłacane 
(łącznie z odsetkami) po ustaniu stosunku zatrudnienia. Jeśli prawo podatkowe uznaje 
rezerwy na świadczenia emerytalne za koszty podatkowe, to pojawia się efekt w formie 
odroczenia opodatkowania. Spółka zwiększa rezerwy, wykazując przy tym koszty uzyska-
nia przychodu, natomiast odbiorca świadczenia emerytalnego opodatkowuje go dopiero 
w momencie otrzymania. Zatem świadczenie emerytalne może być w znaczącej części 
sfinansowane z oszczędności podatkowych spółki kapitałowej (przy założeniu, ze okres 
pracy pracownika jest odpowiednio długi).
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Na wielkość wydatków podatkowych mają również wpływ działania 
podejmowane w ramach sposobu ujęcia określonych zdarzeń bilansowych7. 
Przesuwanie czy zwiększanie kosztów podatkowych następuje w ramach 
możliwości stosowania przez podatnika praw wyboru lub swobód uzna-
niowych, np. w zakresie wyboru metody amortyzacji środków trwałych. 
Podatnik może mieć także określony zakres swobody w zakresie ustalania 
np. kosztów wytworzenia środka trwałego w zależności od zastosowanej 
(przyjętej) metody kalkulacji kosztów. Wpływ na płynność w obszarze 
opodatkowania podatkami dochodowymi mają również działania restruk-
turyzacyjne w przedsiębiorstwie. Sprzedaż przedsiębiorstwa generuje ujaw-
nienie cichych rezerw zawartych w majątku zbywanego przedsiębiorstwa 
oraz dodatniego wzrostu wartości firmy, co przekłada się na opodatkowanie 
dochodu powstałego w wyniku sprzedaży firmy. opodatkowanie cichych 
rezerw może stanowić czynnik ograniczający transakcje tego rodzaju (tzw. 
asset deal). Uniknięcie opodatkowania na dzień zbycia przedsiębiorstwa 
możliwe jest poprzez wniesie firmy tytułem wkładu pieniężnego, przez 
co uzyskuje się odroczenie opodatkowania do momentu zbycia udziałów 
objętych w zamian za aport8. Ulgi tego typu można podzielić na: ułatwienia 
w zapłacie nie powodujące zmniejszenia kwoty płaconego podatku, zmniej-
szenia kwoty płaconego podatku oraz zwolnienia z zapłaty podatku9.

2. polityka wykazywania dochodów

polityka wykazywania dochodów (w przypadku rezydentów) pozwa-
la przesuwać w czasie dochody do opodatkowania, celem minimalizacja 
zdyskontowanej wartości podatku dochodowego podatkowego, z uwagi na 

7 Zysk jest kategorią prawa bilansowego i stanowi pozycje wynikową zestawienia przy-
chodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa, wykazaną na podstawi ksiąg rachunkowych. 
Dochód jest kategorią prawa podatkowego, stanowiąc nadwyżkę sumy przychodów nad 
kosztami ich uzyskania. Różnice pomiędzy zyskiem bilansowym, a dochodem podatkowym 
są efektem tego, iż celem regulacji bilansowych jest głównie niedopuszczenie do wykazania 
zbyt wysokiego zysku w porównaniu z rzeczywistym, czemu służą granice wyceny bilansowej 
oraz zasada ostrożnej wyceny. Celem regulacji podatkowych jest niedopuszczeni doi zaniżenia 
podstawy opodatkowania oraz zagrożenia regularności poboru dochodów budżetowych.

8 Ujawnienie cichych rezerw w składnikach majątkowych następuje np. w wyniku 
podziału spółek, jeśli majatek przejmowany na skutek podziału nie stanowi zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa.

9 T. Wo ł o w i e c, Klasyfikacja preferencji stosowanych w podatku dochodowym od 
osób fizycznych w krajach UE, „Studia Europejskie”, nr 2/2007, s. 259.
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okresowy charakter płatności podatkowych. Należy przy tym założyć, iż 
nie występują żadne zależności pomiędzy płaconymi podatkami dochodo-
wymi, a innymi niepodatkowymi strumieniami pieniężnymi10. W ramach 
polityki wykazywania dochodów możemy mówić o działaniach służących 
kształtowaniu stanu faktycznego i interpretacji tegoż stanu. Kształtując stan 
faktyczny przedsiębiorca może podejmować działania powodujące wystą-
pienie okresowych zdarzeń w przyszłości, a zatem zmienić okoliczności 
stanu faktycznego. W ramach interpretacji stanu faktycznego działania 
dotyczyć mogą dotyczyć prawa wyboru ujęcia bilansowego byłych stanów 
faktycznych, a jednocześnie wywoływać odmienne skutki podatkowe. Efek-
tem polityki wykazywania dochodów jest realizacja procesu przesunięcia 
dochodów (płaconego podatku dochodowego) w czasie, czego wynikiem 
może być efekt stawki podatkowej, efekt odsetkowy lub efekt progresji. 
efekt stawki podatkowej jest następstwem zmiany stawek czy skal po-
datkowych. Przykładowo, jeżeli stawka (stawki) podatku dochodowego od 
osób fizycznych mają (mogą) obniżyć się w przyszłym roku podatkowym, 
racjonalne jest przesunięcie części (całości) dochodów na następny rok 
podatkowy. efekty odsetkowe są uzależnione od zastosowanego środka 
w ramach polityki wykazywania dochodów. W sytuacji przesunięcia do-
chodów wynikającego z interpretacji stanu faktycznego powstają różnice 
w obciążeniu podatkowym, prowadzące do przejściowych oszczędności 
podatkowych. oszczędność podatkowa może zostać ulokowana np. w for-
mie lokaty bankowej, generując podatkowy efekt odsetkowy. W przypadku 
przesunięcia dochodów w efekcie kształtowania stanu faktycznego rów-
nież może powstawać różnice w obciążeniu podatkowym, prowadzące do 
przejściowych oszczędności podatkowych. Wygenerowana oszczędność 
również może zostać ulokowana w firmie oprocentowanej lokaty bankowej, 
generując podatkowy efekt odsetkowy. Ponadto - niezależnie od aspektu 
podatkowego – może pojawić się niepodatkowy efekt odsetkowy. 

Zatem jeżeli podatnik uzgodni dostawę towaru w nowym roku podatko-
wym, a nie w bieżącym, to jednocześnie przesunięciu np. o miesiąc ulegnie 

10 W przypadku, gdy optymalizacja (zmniejszenie) płaconych podatków dochodowych 
może wpływać na zmianę innych – niepodatkowych – strumieni pieniężnych (np. wielkość 
przychodów netto ze sprzedaży usług hotelowych), to przyjęty cel w postaci minimalizacji 
zdyskontowanej wartości płatności podatkowych nie zawsze jest równoważony z mak-
symalizacja wartości bieżącej netto. Zatem ograniczenie się wyłącznie do minimalizacji 
opodatkowania podatkiem dochodowym mogłoby spowodować rezygnację z generowania 
dochodów.
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zapłata za towar, a wykazanie określonego dochodu o rok (przy założeniu, iż 
podatnik stosuje zaliczkową formę płatności). Takie zachowanie podatnika 
kształtuje dwa przeciwstawne efekty. Z jednej strony następuje przesunięcie 
płatności podatku dochodowego o rok, a uwzględniając określoną stawkę 
(stawki) podatkową i rynkową stopę procentową mamy do czynienia z po-
datkowym efektem odsetkowym – następuje zmniejszenie zdyskontowanej 
wartości płatności podatkowej. Z drugiej strony przesuniecie zapłaty za towar 
powoduje pojawienie się ujemnego niepodatkowego efektu odsetkowego 
w podstacji zmniejszenia się wartości bieżącej netto przed opodatkowa-
niem11.

Przy przesunięciu dochodów efekt progresji pojawi się jedynie w przy-
padku progresywnych skal podatkowych obowiązujących w konstrukcji 
opodatkowania dochodów osobistych. W przypadku realizacji polityki 
wykazywania dochodu przy zastosowaniu środka w postaci interpretacji 
stanu faktycznego wystąpi wyłącznie podatkowy efekt odsetkowy. Ponieważ 
zdyskontowana wartość płatności podatkowych obniża się w miarę prze-
suwania w przód płatności podatku, to podatnik powinien dążyć do opóź-
nienia momentu wykazania całości (części) dochodów do opodatkowania. 
Porównując zdyskontowane stawki podatkowe poszczególnych okresów 
oraz w taki sposób rozłożyć (rozdysponować) dochód, aby podlegał on 
opodatkowaniu w okresie charakteryzującym się najniższą zdyskontowaną 
stawką podatkową. Przy wykorzystywaniu jako środka kształtowania stanu 
faktycznego uzyskujemy ten sam efekt (przy stawkach proporcjonalnych), 
z tą różnica, iż poza podatkowym efektem odsetkowym, powstanie dodat-
kowo niepodatkowy efekt odsetkowy.

Polityka wykazywania dochodów w warunkach progresywnych skal 
podatkowych, powoduje, iż oprócz efektu odsetkowego, należy uwzględnić 
efekt progresji. Wybór strategii musi być poprzedzony analizą rodzaju i prze-
biegu skali progresywnej, z uwzględnieniem tzw. „uskoków” na krańcach 
poszczególnych przedziałów, co przedstawia poniższy rysunek.

11 W sytuacji, gdy negatywny niepodatkowy efekt odsetkowy przewyższa podatkowy 
efekt odsetkowy (z uwzględnieniem wartości bieżącej netto przed opodatkowaniem) po-
datnik nie powinien przesuwać terminu dostawy towaru. 
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RySUNEK 2. Przykładowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych, przy założeniu 
czterech stawek podatkowych oraz podstawy opodatkowania wyrażonej w euro (obliczenia 
obciążenia podatkowego, stawki przeciętnej i krańcowej – hipotetyczne).

źródło: opracowanie własne.

W warunkach realizacji polityki wykazywania dochodów przy progresji 
szczeblowanej należy rozważać taką samą strategię, która jest optymalna 
przy stawkach proporcjonalnych, przy czym w każdym analizowanym 
okresie należy uwzględnić liczne (zdyskontowane) stawki krańcowe12. 
Podejmując decyzje menedżerskie podatnik powinien najpierw przenieść 
dochód do okresu z najniższą zdyskontowaną krańcową stawką podatkową, 
następnie do okresu z kolejną najniższą zdyskontowaną stawką krańcową 
itd. Jeżeli przesunięcia dochodów podatkowych są realizowane nie w wy-
niku zastosowania jako środka interpretacji stanu faktycznego, a w wyniku 
kształtowania stanu faktycznego, to wówczas podatnik musi uwzględnić 
niepodatkowy efekt odsetkowy. Działanie polega wówczas na maksymaliza-
cji różnicy pomiędzy zdyskontowanym (korzystnym) efektem podatkowym 
i zdyskontowanym (niekorzystnym) efektem podatkowym.

12 Krańcową stawkę podatkową (zwaną graniczną) można zapisać jako d Tpdof [I]: 
d I. Jeżeli podatnik chce znać właściwą (faktyczną) stawkę podatku w odniesieniu do 
dodatkowego przyrostu dochodu musi ustalić krańcową (graniczną) stawkę podatkową. 
Pochodna funkcji stawki (stawek) względem podstawy opodatkowania (jako zmiennej) to 
krańcowa funkcja skali podatkowej.

Przeciętna stawka podatkowa (realna) to iloraz zobowiązania podatkowego (obliczo-
nego według odpowiednich stawek) przez podstawę opodatkowania: Tpdof [I] : I.
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RySUNEK 3. Przykładowa progresja ciągła w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
przy założeniu czterech stawek podatkowych oraz podstawy opodatkowania wyrażonej w eu-
ro (obliczenia obciążenia podatkowego, stawki przeciętnej i krańcowej – hipotetyczne).

źródło: opracowanie własne.

Wykres wyraźnie pokazuje działanie efektu progresji, a uwzględnienie 
w analizie podatkowego efektu odsetkowego prowadzi do wniosku, iż docho-
dów do opodatkowania nie należy rozkładać równomiernie na poszczególne 
okresy, ale wykazywać je w początkowych latach w nieco niższej wyso-
kości, a w kolejnych latach – wzrastająco. optimum uzyska się wtedy, gdy 
zdyskontowane stawki krańcowe są jednakowo wysokie w każdym okresie. 
Możne je obliczyć za pomocą układu równań liniowych. 

opodatkowanie ma wpływ na opłacalność danej metody czy struktury 
finansowania firmy. W związku z tym, iż poszczególne formy finansowania 
traktuje się różnie pod względem podatkowym, należy uwzględniać podatko-
we skutki podejmowanych decyzji finansowych. Z punktu widzenia decyzji 
menedżerskich obciążenie podatkiem dochodowym powinno uwzględniać:

– Sposób opodatkowania wynagrodzenia wspólnika spółki kapitałowej 
(korzystniejsze z podatkowego punktu widzenia jest wypłata odsetek od 
pożyczki, niż dywidenda). W sytuacji wspólnika będącego spółką kapitałową 
opodatkowanie jest neutralne dla decyzji podatkowych, przy założeniu, ze 
nie występują ograniczenia z tytułu „cienkiej kapitalizacji”).
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– Sposób opodatkowania wynagrodzenia wspólnika spółki osobowej. 
Korzystniejsze – z podatkowego punktu widzenia – jest wypłacenie wyna-
grodzenia w formie udziałów w zysku, zamiast odsetek od pożyczki. Finan-
sowanie ze środków obcych pochodzących od wspólnika jest niekorzystne 
dla finansowania ze środków własnych, z powodu braku prawnej możliwości 
odliczenia odsetek przy ustalaniu dochodu wspólnika – pożyczkodawcy (bez 
względu na to czy wspólnik jest osobą fizyczną czy spółką kapitałową).

– Podatki dochodowe mają wpływ na płynność finansowa przedsiębior-
stwa, czego dowodem jest porównanie możliwości zachowania ciągłości 
płynności finansowej, poprzez odroczenie w czasie zapłaty podatku, przy 
wykorzystaniu zasad amortyzacji liniowej i degresywnej.

– Istotnymi efektami polityki wykazywania dochodów są: efekt stawki 
podatkowej, podatkowy efekt odsetkowy, niepodatkowy efekt odsetkowy 
oraz efekt progresji.

– W zależności od przebiegu skali podatkowej, pożądana jest realizacja 
różnych strategii w ramach polityki wykazywania dochodów. Przy zasto-
sowaniu jako środka interpretacji stanu faktycznego za cel może służyć 
minimalizacja zdyskontowanej wartości płatności podatkowych, natomiast 
w sytuacji wykorzystania jako środka kształtowania stanu faktycznego, 
celem jest maksymalizacja NPV po opodatkowaniu.

– Analizując progresywne stawki podatkowe (progresja ciągła) ważne 
jest poszukiwanie równości zdyskontowanych stawek krańcowych wszyst-
kich badanych okresów. W odniesieniu do stawek proporcjonalnych, jak 
i progresji szczeblowanej istotne jest porównanie ze sobą zdyskontowanych 
stawek krańcowych poszczególnych okresów, a dochody przemieszczać do 
okresów (lub przedziałów skali podatkowej) o najniższych zdyskontowanych 
stawkach krańcowych.

– oczywiście przy progresji szczeblowanej (w przeciwieństwie do 
progresji ciągłej) może nie występować optymalna zdyskontowana stawka 
krańcowa, a kryterium optymalizacji, poprzez niwelowanie zdyskontowanych 
krańcowych stawek podatkowych może nie możliwe do zastosowania.

– Podejmując decyzje menedżerskie należy mieć świadomość, iż 
w podatku dochodowym przesuwanie dochodów na dalsze lata podatkowe 
nie zawsze może być  optymalne z powodu występowania zarówno efektu 
progresji przy skalach progresywnych i niepodatkowego efektu odsetkowego 
w warunkach skal proporcjonalnych.
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3. podatnik nierezydent a polityka wykazywania dochodów

Podejmując decyzje menedżerskie, ważnym elementem jest ocena zasto-
sowania przedstawionych metod do analizy polityki wykazywania dochodów 
w krajach Unii Europejskiej przez nierezydentów podatkowych. Jeżeli osoba 
fizyczna podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w kraju A 
i dodatkowo uzyskuje dochody w kraju B (kraj rezydencji), jak i kraju A 
(kraj źródła), a dochody uzyskane w kraju B (zgodnie z umową o unikaniu 
podwójnego opodatkowania) są wyłączone z opodatkowania w kraju A, 
przy zachowaniu efektu progresji podatkowej. Założenia analizy obejmują 
okres dwóch lat podatkowych (y1 i y2). Dochody uzyskane w kraju B (A1 
x I + A2 x I) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z użyciem 
metody wyłączenia w kraju A, a dochody uzyskane w kraju A (B1 x I + 
B2 x I) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad 
stosowanych w tym kraju. Celem do którego dążyć powinien podatnik, to 
minimalizacja zdyskontowanej wartości płatności podatkowych w okresie 
dwóch lat podatkowych, poprzez optymalny rozkład dochodu (I) na jego 
źródła ulokowane w dwóch państwach (A i B) i na dwa okresy:

I = I (y1) + I (y2) = (A1 + A2  + B1 + B2) x I
Kryterium optymalizacji: Ω (1): zdyskontowana wartość płatności po-

datkowych = ∑ (PITB + PITA x 1 /(1 + r) = min. Założenia: (1) (A1 + A2  + 
B1 + B2) = 1; (2) (A1, A2, B1, B2) ≥ 0;

(3) niezmienność stawek podatkowych i stopy odsetkowej w okresie 
dwóch analizowanych lat; (4) porównywalne zasady ustalania dochodu 
podatkowego w krajach A i B; (5) pełna podzielność dochodu podatkowego 
(I) na okresy rozliczeniowe i oba państwa oraz (6) nieuwzględnianie innych 
dodatków do podatków dochodowych w obu państwach (np. dodatki kry-
zysowe, solidarnościowe, kościelne i inne).

1. Przyjmując jeden okres rozliczeniowy i zakładając, iż nie obowiązuje 
progresja (założenie  braku efektu progresji) w odniesieniu do metody wy-
łączenia w kraju A, to dochód całkowity (I) powinien zostać podzielony na 
dochód uzyskany w kraju B i kraju A, a w sposób minimalizujący wysokość 
zobowiązania podatkowego. Zatem kryterium optymalizacji można zapisać:

Ω (2): PIT = PITB [A1 I] + PITA [B1 I] = min., przy założeniu, iż (A1 
+ B1) = 1, czyli:

Ω (2): PIT = PITB [A1 I] + PITA [ (1 - A1) x I ] = min.
Zatem udział dochodu ze źródeł położnych w kraju B należy zwiększać 

(zmniejszać) tak długo, dopóki krańcowa stawka podatkowa przypadająca 
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na dochód uzyskany w kraju B jest niższa (wyższa) od krańcowej stawki 
podatkowej stosowanej do dochodu uzyskanego w kraju A. Krańcowa 
jednostka dochodu powinna być wykazana w państwie o niższej dla niej 
granicznej stawce podatkowej, bez względu na to, czy jest ona proporcjo-
nalna, progresywnie ciągła, czy progresywnie szczeblowała. Podejmując 
decyzje menedżerskie, dochody należy wykazywać w kraju A do momentu, 
aż krańcowa stopa podatku kraju A zrówna się ze stawką podatkową kraju 
B, a pozostałą cześć dochodu należy poddać opodatkowaniu w kraju B.
RySUNEK 4. Przykładowa funkcja krańcowej stawki podatkowej kraju A i B.

źródło: opracowanie własne.

2. Założenie, iż metoda wyłączenia obowiązuje z efektem progresji. Efekt 
progresji w opodatkowaniu dochodów powoduje to, iż stopa podatkowa od-
noszona do dochodów podlegających opodatkowaniu w państwie rezydencji 
podatnika jest określana w stosunku do łącznych dochodów podatnika, czyli 
obejmujących także zwolnione dochody zagraniczne. Przeciętna stawka 
podatkowa w państwie rezydencji A jest stała dla 0 < B1 I < I, gdyż jest 
obliczana dla danego dochodu całkowitego I. Po uwzględnieniu progresji, 
kryterium optymalizacji decyzji menedżerskich można określić jako:

Ω (3): PIT = PITB [A1 I] + (PITA [I] / I) x B1 A1 = min, przy założeniu, 
iż: (A1 + B1) = 1
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Z tak sformułowanego kryterium optymalizacji można wysnuć wniosek, 
iż udział dochodu w kraju B należy tak długo zwiększać (zmniejszać), aż 
krańcowa stawka podatku, przypadająca na dochód wygenerowany w kraju 
B, jest niższa (wyższa) od przeciętnej stawki podatku kraju B, obliczonej 
dla dochodu całkowitego. Analizując sytuację optymalną, nie porównujemy 
krańcowych stawek podatkowych, lecz krańcową stawkę kraju B z prze-
ciętną stawka podatkową kraju A. optymalny sposób wykazania dochodu 
przedstawia mieszana funkcja przeciętej i krańcowej stawki podatkowej 
i funkcji przeciętnej stawki podatkowej kraju rezydencji A.

RySUNEK 5. Mieszana funkcja krańcowej i przeciętnej stawki podatkowej kraju A i B

źródło: opracowanie własne.

Analizując rysunek zauważyć można dwa obszary. W obszarze pierw-
szym obciążenie podatkowego dochodu (I) w kraju A jest niższe niż w sy-
tuacji wykazania go w kraju B, lub obu krajach. obszar drugi wskazuje, iż 
w przypadku dochodu całkowitego optymalne będzie uzyskiwanie go ze źró-
deł położonych w kraju B. Zatem w przypadku analizy jednookresowej (dla 
jednego okresu rozliczeniowego), z uwzględnieniem występowania efektu 
progresji można stwierdzić, iż tak długo jak przeciętna stawka podatkowa 
dla dochodu całkowitego w państwie rezydencji jest niższa, od krańcowej 
stawki podatku kraju B, to dochód należy wykazywać w kraju A. W innych 
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sytuacjach dochód nadzy wykazywać całkowicie w kraju B. Z mieszanej 
funkcji przeciętnej i krańcowej stawki podatkowej można określić (wypro-
wadzić) mieszaną funkcje krańcowych stawek podatkowych.
RySUNEK 6. Mieszana funkcja krańcowych stawek podatkowych kraju A i B.

źródło: opracowanie własne.

Mimo, iż z rysunku wynika, iż krańcowa stawka podatku w kraju A 
w przedziale ok. 10000 – 26.000 euro jest wyższa od krańcowej stawki 
podatkowej kraju B, to dochody z tego hipotetycznego przedziału należy 
wykazywać wyłącznie w kraju A, z uwagi na to, iż korzyści wynikające 
z niższej (w kraju B) krańcowej stawki podatkowej są znoszone poprzez 
efekt progresji, czyli zastosowanie przeciętnej stawki podatkowej ustalonej 
od dochodów całkowitych do wcześniejszych dochodów pochodzących ze 
źródeł kraju A. Podejmując decyzje menedżerskie, mieszana funkcja krańco-
wych stawek podatkowych pozwala optymalizując opodatkowanie dochodu 
w odniesieniu do dwóch państw i dwóch okresów planowania.
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4. dwuokresowa analiza podwójnego problemu  
optymalizacji decyzji

W analizie dwóch okresów (dwuokresowa analiza podwójnego prob-
lemu optymalizacji decyzji) na etapie pierwszym planowania zakładamy, 
iż nie istnieją ograniczenia w zakresie podziału dochodu całkowitego (I) 
pomiędzy kraj źródła B i kraj rezydencji (A), jak i pomiędzy lata podatkowe 
(y1 i y2). Z tak przyjętego modelu wynikają dwa efekty: 

(1) mamy do czynienia z możliwością neutralizacji efektu progresji 
poprzez odpowiedni podział dochodu całkowitego. Podział ten występuje 
w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie są wykazywane jed-
nocześnie krajowe i zagraniczne dochody.

(2) koniecznym staje się uwzględnianie w analizie efektu odsetkowego, 
co wymaga rozszerzenia kryterium optymalizacji:

Ω (4): zdyskontowana wartość płatności podatkowych = ∑{ PITB [Ax 
I] +PITA [(Ax + Bx) I] /  [(Ax + Bx) I] x Bx I} x 1 /(1 + r ) = min, przy za-
łożeniu, iż: (A1 + A2 + B1 + B2) = 1.

Problem optymalizacji (podwójny) polega na tym, iż podejmując de-
cyzje menedżerskie należy określić optymalny w czasie podział dochodów 
uzyskanych w kraju B, rozumiany jako przesunięcie dochodów w przód. 
Jednocześnie istotnym jest dokonanie optymalnego w czasie podziału do-
chodów w państwie rezydencji A, poprzez zniwelowanie zdyskontowanych 
stawek krańcowych. Jednocześnie należy uwzględniać wzajemne zależności 
wynikające z zastrzeżenia efektu progresji. W podejmowaniu decyzji można 
wskazać na ogólną koncepcję rozwiązania problemu wyboru kraju wyka-
zania dochodu (problem terytorialny) oraz uwzględniania okresów analizy 
poprzez dwa podejścia:

1. Po pierwsze, dla każdego okresu rozliczeniowego należy wyznaczyć 
mieszaną funkcję krańcowych stawek podatkowych, prezentującą optymalny 
sposób wykazania dochodu w danym okresu.

2. Po drugie, należy dokonać niwelowania zdyskontowanych krańcowych 
stawek podatkowych obu funkcji.

Zakładając ograniczania w stosunku do podziału dochodu, należy nieco 
inaczej rozwiązać problem optymalizacji decyzji menedżerskich.
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RySUNEK 7. Hipotetyczny przykład analizy dla dochodu całkowitego w wysokości 
200.000 euro.

źródło: opracowanie własne.

Powyższy rysunek przedstawi graficzne rozwiązanie problemu optyma-
lizacji. Funkcja przedstawiona linią przerywaną to mieszana funkcja krań-
cowych stawek podatkowych pierwszego roku podatkowego (pierwszego 
okresu y1). Funkcja oznaczona na czarno wyraża zdyskontowaną mieszaną 
funkcję krańcowych stawek podatkowych w drugim roku podatkowym (dru-
giego okresu y2). Dla dochodzi I = 200.000 euro występują dwie lokalne 
wartości ekstremalne: EX1 i EX2. W EX1 łączna wielkość dochodów zostanie 
przesunięta do kraju B, celem wykazania go w drugim okresie (roku podat-
kowym). Zdyskontowana krańcowa stawka podatku wynosi 0,18 x 1 / (1 + r). 
W pierwszym roku podatkowym w kraju A zostaną wykazane dochody 
a takiej kwocie, aby krańcowa stawka podatkowa ostatniej jednostki dochodu 
wyniosła również 0,18 x 1 / (1 + r). W odniesieniu do EX2 zniwelowane 
zdyskontowane krańcowe stawki podatkowe wynoszą 0.18, bowiem cały 
dochód został przesunięty do kraju B, celem wykazania do opodatkowania 
w pierwszym okresie – roku podatkowym, a część pozostałą do wykazania 
w kraju A w drugim roku podatkowym, w takim zakresie, w jakim ostatnia 
jednostka dochodu osiągnie krańcową stawkę podatku w wysokości 18%. 
oczywiście EX2 musi być mniej korzystne od EX1.
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Powyższy przykład oparty był na konkretnym przypadku, przy założeniu, 
iż dochód I = 200.000 euro. Powstaje pytanie czy można analizę uogólnić 
(uabstrakcyjnić)? Jeżeli dochód (I) byłby wyższy, wykres rozciągnie się 
bardziej „wszerz”, ale nie ulegną zmianie EX1 i EX2. Jeśli dochód byłby 
niższy wykres uległby skurczeniu, pokazują kolejną – trzecią – wartość 
ekstremalną (EX3), co przedstawia poniższy rysunek.
RySUNEK 8. Hipotetyczny przykład analizy dla dochodu całkowitego w wysokości 
100.000 euro.

źródło: opracowanie własne.

Trzecią wartość ekstremalną EX3 dla dochodu całkowitego oznacza, iż 
dochody wykazuje się wyłącznie w kraju A. Analizując mieszaną funkcję 
krańcowych stawek podatkowych dla pierwszego roku podatkowego, należy 
zauważyć, iż wykazanie dochodów w kraju A jest korzystniejsze – mimo 
wyższej niż w kraju B krańcowej stawki podatkowej – z uwagi na niższą 
przeciętną stawkę podatkową, będącą efektem progresji. EX3 odgrywa 
istotną rolę w przypadku relatywnie niskich dochodów I < [58.600 euro x 
(1 + 1 / (1 + r)]. Przy wysokich (bardzo wysokich) dochodach dominuje 
optimum opisane przez EX1. W sytuacji podatnika podlegającego w kraju 
B ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przy założeniu dwóch okre-
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sów (dwóch lat) analizy i dwóch krajów A i B, można sformułować ogólne 
wnioski:

1. EX2 (optimum) musi być mniej korzystne, niż optimum EX1.
2. W przypadku uzyskiwania wysokich dochodów całkowitych najbar-

dziej efektywne z podatkowego punktu widzenia jest optimum (ekstremum) 
EX1.

3. Przy relatywnie niskich dochodach najlepsze jest ekstremum (opti-
mum) EX3.

Precyzując pierwotne założenie, iż dochód można dowolnie dzielić mię-
dzy dwa lata podatkowe (okresy planowania) i dwa kraje, należy przyjąć 
ograniczenie czasowe, a przez to dostosować kryterium optymalizacji do 
rzeczywistości:

Ω (4): zdyskontowana wartość płatności podatkowych = ∑{ PITB [Ax 
I] +PITA [(Ax + Bx) I] /  [(Ax + Bx) I] x Bx I} x 1 /(1 + r ) = min, przy za-
łożeniu, iż: (A1 + B1) > 0 ^ (A2 + B2) > 0

Jeżeli w każdym roku podatkowym podatnik jest zobligowany do wyka-
zania pewnego minimalnego dochodu, to ograniczenia należy przedstawić 
jako tzw. obszary niedozwolone, przy założeniu: (A1 + B1) > 0,4 ^ (A2 + 
B2) > 0,8. Takie założenie oznacza, iż, ustalone optima (punkty ekstremalne 
EX1, EX2 i EX3) mogą się znaleźć w obszarze niedozwolonym, a wtedy 
najlepszym dopuszczalnym rozwiązaniem będzie rozwiązanie brzegowe.

RySUNEK 9. Rozwiązanie przy ograniczeniu czasowym wykazywania dochodu.

źródło: opracowanie własne.
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Z przykładu wynika, iż punkty ekstremalne (optima) EX1 i EX2 leżą 
w obszarach niedozwolonych, zatem wartości brzegowe stanowią dozwolone 
minima. Zatem taka sytuacja pozwala podjąć decyzje menedżerskie pole-
gające na tym, aby dyspozycyjne dochody (dla lewej wartości brzegowej) 
w wysokości 80.000 euro przesunąć w całości na drugi rok podatkowy do 
wykazania w kraju B. Dla prawej wartości brzegowej dochody – w całości 
– należy przesunąć na pierwszy rok podatkowy, celem wykazani ich w kraju 
B. Ponadto druga wartość brzegowa, z wagina występujący efekt odsetkowy 
jest zawsze mniej korzystna niż pierwsza. Zatem optymalny rozkład docho-
dów do opodatkowania będzie polegał na wykazaniu w pierwszym roku 
podatkowym 40.000 euro w kraju A, a drugim roku podatkowym 160.000 
euro w kraju B.

stosując metodę zaliczenia w stosunku do dochodów nierezydenta ze 
źródeł położonych w kraju B, należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy przeciętna 
stawka podatkowa w kraju B jest niższa od stawki występującej w kraju A, 
to podatek wyliczony dla kraju B zostanie w całości zaliczony na poczet po-
datku w kraju A, czyli oznacza to całkowite obciążenie podatnika podatkiem 
w kraju A. Jeżeli owa stawka przeciętna jest wyższa od stawki w kraju A, 
to w tym kraju nastąpi ograniczone zaliczenie podatku zapłaconego w kraju 
B, zatem w kraju A nie powstanie zobowiązanie podatkowe od dochodów 
ze źródeł położonych w kraju B. Zatem w sytuacji, gdy przeciętna stawka 
podatkowa w kraju rezydencji podatnika (B) jest niższa od stawki w państwie 
źródła dochodu (A), to całość dochodu należy wykazać w państwie rezy-
dencji podatnika. W przeciwnym wypadku wybór państwa nie ma znaczenia 
decyzyjnego, gdyż w obu przypadkach dochodów zostanie opodatkowany 
wyższą stawką podatkową występująca w kraju rezydencji.

5. skutki majątkowe i organizacyjne podatków dochodowych

Podatki dochodowe mają także negatywny wpływ na majątek (kapi-
tały własne) przedsiębiorców. Zmniejszenie majątku wynika z obciążenia 
przedsiębiorców zarówno podatkami majątkowymi, a także podatkiem 
dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do spółek kapitałowych, 
a w przypadku spółek osobowych podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych tytułem dokonanych wypłat na rzecz wspólników.

skutki organizacyjne opodatkowania można rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze, przedsiębiorcy muszą przedsięwziąć środki 



222 ALEKSANDER SUSEŁ, ToMASZ WoŁoWIEC

organizacyjne, które zapewnią terminową realizację zobowiązań podat-
kowych. odnoszę się one zarówno do czynności związanych z własnymi 
zobowiązaniami podatkowymi (np. prowadzenie ksiąg, sporządzanie de-
klaracji lub zeznań podatkowych, przekazywanie informacji podatkowych), 
ale też do wykonywania funkcji płatnika związanych z odprowadzaniem 
podatków pobieranych u źródła. Po drugie, należy brać pod uwagę, że de-
cyzje gospodarcze przedsiębiorców wywołują określone skutki podatkowe. 
Dlatego podatki muszą być uwzględnianie w procesie zarządzania, a więc 
i w tym celu należy stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne. Problem 
organizacyjny można zasadniczo rozwiązać w dwójami sposób:

– poprzez utworzenie przez przedsiębiorcę własnego działu podatko-
wego lub;

– poprzez korzystanie z pomocy zewnętrznego doradcy podatkowego 
(outsourcing13 podatkowy).

oba rozwiązania nie wykluczają się, bowiem można je łączyć ze sobą. 
oczywiście o wyborze jednego z nich decyduje analiza kosztów i korzyści. 
Szczególnie w małych i średnich podmiotach gospodarczych nie opłaca 
się utrzymywać własnych działów księgowo-podatkowych, bowiem kosz-
ty organizacji i utrzymania przewyższają często wynagrodzenie płacone 
zewnętrznej firmie usługowej14. W przypadku outsourcingu księgowego 
i podatkowego głównymi motywami podjęcia takiego działania są zazwy-
czaj redukcja kosztów oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy. Przy czym 
przez redukcję kosztów można rozumieć nie tylko fizycznie mniejsze 
wydatki (zwykle korzystanie z usług biura rachunkowego kosztuje mniej 
niż zatrudnienie specjalistów na etatach), ale również redukcję kosztów 
stosowania prawa podatkowego. Zdecydowanie bowiem zmniejsza się wte-
dy odczuwana przez przedsiębiorcę niepewność, a także całkowicie znika 
konieczność kontrolowania i samodzielnego interpretowania przepisów 
prawa15. Zmniejszeniu ulega również ponoszone przez przedsiębiorstwo 
ryzyko podatkowe. Ryzyko podatkowe generalnie rozumieć można jako 

13 Istotą outsourcingu jest zlecanie zewnętrznemu podmiotowi określonej części zadań 
i funkcji przedsiębiorstwa, np. właśnie księgowości, czy obsługi podatkowej lub kadro-
wo-płacowej. Głównymi motywami takiego działania są: redukcja kosztów, dążenie do 
polepszenia swojej pozycji konkurencyjnej, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach 
biznesowych oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy. 

14 Por. J. K a n i g o w s k a, T. Wo ł o w i e c, Koszty stosowania prawa podatkowego 
w Polsce (wyniki badania), „Rachunkowość”, 6/2007, s. 51–55.

15 Por. m.in. T. Wo ł o w i e c, Koszty stosowania prawa podatkowego w Polsce (wyniki 
badania), „Rachunkowość”, Warszawa, nr 6/2007.
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ryzyko wystąpienia zatargu z organami skarbowymi. W zależności od po-
stawy danego przedsiębiorstwa ryzyko to może być ryzykiem czystym lub 
ryzykiem spekulacyjnym16. Ryzyko czyste niesie w sobie jedynie możli-
wość poniesienia straty, natomiast ryzyko spekulacyjne przewiduje również 
możliwość odniesienia korzyści. Co więcej, ryzyko spekulacyjne jest naj-
częściej wynikiem świadomej decyzji – ponosi się je aby zyskać, a im ono 
większe, tym większe również potencjalne korzyści. Zatem celowe łamanie 
prawa lub jego omijanie przez przedsiębiorstwo oznacza ponoszenie ryzyka 
o charakterze spekulacyjnym. Natomiast ryzyko czyste odnosi się do wejścia 
w konflikt z organami skarbowymi, gdy:

– działanie przedsiębiorstwa było niezgodne z prawem, lecz niezgodność 
ta była niezamierzona (pomyłka, niewiedza, itp.),

– działanie przedsiębiorstwa było zgodne z prawem (zwykle stwierdza 
to dopiero sąd, lub ewentualnie organ skarbowy wyższej instancji), lecz nie 
zostało za takie uznane przez organy skarbowe,

– działanie przedsiębiorstwa było zgodne z prawem i było za takie przez jakiś 
czas uznawane przez organy skarbowe, jednak później zmieniły one stanowisko  
i doszło do konfliktu.

oba te ryzyka opisują rzeczywistość potencjalną, tzn. możliwość wejścia 
w konflikt z organami skarbowymi. Ich realizacja jest losowa, przy czym 
jest to tzw. podwójna losowość – niewiadomy jest zarówno czas zajścia zda-
rzenia (konfliktu), jak i jego głębokość, czyli skutki. Skutki te mają wymiar 
głównie finansowy (powstała zaległość, sankcje finansowe, itp.), chociaż 
w grę może również wchodzić np. utrata wiarygodności. Co ważne, oba te 
ryzyka są powiązane z niepewnością, jednak każde z nich z inną. Ryzyko 
spekulacyjne wiąże się z niepewnością, czy niezgodne z prawem działanie 
wyjdzie na jaw. Natomiast ryzyko czyste – z niepewnością wpisaną niejako 
w system podatkowy. 

16 Ryzyko różni się od niepewności tym, że jest mierzalne. Mierzenie ryzyka odbywa się 
w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa oraz wariancję możliwych wyników: zysków i / 
lub strat. W przypadku ryzyka spekulacyjnego do jego zmierzenia użyć by można danych 
o wykrywalności przestępstw skarbowych, uwzględniających jednak jedynie przestępstwa 
faktycznie popełnione umyślne. Zob. szerzej: księgowych. Wo ł o w i e c, Outsourcing 
usług księgowych jako forma zarządzania ryzykiem podatkowym, „Przegląd organizacji”, 
nr 11/2006; T. Wo ł o w i e c, Outsourcing usług księgowych, „Ekonomika i organizacja 
Przedsiębiorstwa”, nr 3/2007.



224 ALEKSANDER SUSEŁ, ToMASZ WoŁoWIEC

bibliografia

P e n c  J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 2002, s. 411. 
K o n i e c z n y  J., Działania adaptacyjne przedsiębiorstwa, „Przegląd organizacji”, 

nr 6/2001.
K u d e r t  S., J a r m o ż y  M., Optymalizacja podatkowania dochodów przedsiębior-

ców, ABC Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 2007.
S o k o ł o w s k i  J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995. 
H u n d s d o e r f e r  J., J a m r o ż y  M., Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne 

przedsiębiorstwa, „Przegląd Podatkowy”, nr 11/1999.
Wo ł o w i e c  T., Klasyfikacja preferencji stosowanych w podatku dochodowym od 

osób fizycznych w krajach UE, „Studia Europejskie”, nr 2/2007.
K a n i o w s k a  J., Wo ł o w i e c  T., Koszty stosowania prawa podatkowego w Polsce 

(wyniki badania), „Rachunkowość”, 6/2007.
Wo ł o w i e c  T., Koszty stosowania prawa podatkowego w Polsce (wyniki badania), 

„Rachunkowość”, Warszawa, nr 6/2007.
T r a n - N a m  B., E v a n s  C., Wa l p o l e  M., R i t c h i e  K., Tax Compliance Costs: 

Research Methodology and Empirical Evidence from Australia, „National Tax Journal”, 
nr 2/2000.

E v a n s  C., R i t c h i e  K., T r a n - N a m  B., Wa l p o l e  M., A Report into Taxpayer 
Costs of Compliance, Australian Government Publishing Service, Canberra 1997.

E v a n s  C., R i t c h i e  K., T r a n - N a m  B., Wa l p o l e  M., A Report into the 
Incremental Costs of Taxpayer Compliance, Australian Government Publishing Service, 
Canberra 1996.

Aleksander Suseł 
Tomasz Wołowiec

INNCoME TAXES AND MANAGERS’ DECISIoN

(Summary)

The article presents theoretical issues of legal form of tax optimization on the firm level. 
Paper present also ways of using proper tax constructions, tax planning and legal regulations 
as a form of creating a competitive adventage in a field of taxation, costs and a planning 
of reduction a tax burden. Article discusses models of theoretical forms of reduction of tax 
burden in conditions of domestic markets equal, as well as international.


