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Dochód księgowy a dochód podatkowy 

– analiza empiryczna wyników spółek akcyjnych
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* 

Streszczenie 

Celem artykułu jest ustalenie, na podstawie danych empirycznych, jaka jest relacja między dochodem 

księgowym a dochodem podatkowym w przedsiębiorstwach w Polsce poprzez zbadanie, czy między 

obydwoma miernikami dochodu występują statystycznie istotne różnice. Powszechnie przyjmuje się 

bowiem, że prawo podatkowe i bilansowe w Polsce cechują daleko idące rozbieżności. Badanie przepro-

wadzono na podstawie dwóch alternatywnych zbiorów danych – bazy Amadeus (dane za 2015 rok; 2201 

spółek) oraz bazy InfoCredit (lata 2008–2012; 340 obserwacji). W badaniu zastosowano statystyczne 

nieparametryczne testy zgodności oraz analizę korelacji. Można stwierdzić, że wynik księgowy i podat-

kowy spółek akcyjnych różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny. Jednocześnie silna i dodatnia, 

istotna statystycznie korelacja, sugeruje, że wzrostowi wartości jednego z dochodów towarzyszy wzrost 

średnich wartości drugiego typu dochodów. Oryginalny wkład artykułu polega po pierwsze na tym, że 

podjęto w nim próbę empirycznego zbadania różnic podatkowo-księgowych w warunkach polskich, 

opierając się na danych o różnym poziomie szczegółowości. Skupia się on zarówno na relacji między 

księgowym i podatkowym miernikiem dochodu, jak również rozwija wątek szacowania podstawy opo-

datkowania na podstawie sprawozdań finansowych. Po drugie, w porównaniu z wcześniejszymi bada-

niami z obszaru odroczonego podatku dochodowego zakres podmiotowy analizowanych spółek akcyj-

nych jest szerszy, gdyż wykracza poza podmioty notowane na GPW.  

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, różnice księgowo-podatkowe, rachunkowość podatkowa. 

Abstract 

Book income and taxable income – empirical evidence based  

on the financial statements of joint-stock companies 

The aim of the paper is to provide empirical evidence on the relationship between book income and 

taxable income of entrepreneurs in Poland, and in particular to find out whether there are statistically 

significant differences between both measures of income. It is a well-known fact that there are far-

reaching differences between financial accounting and tax accounting in Poland. The empirical analysis is 

based on two alternative data sets: Amadeus (information from financial statements for 2015; 2201 com-

panies) and InfoCredit (period 2008–2012; 340 observations). Non-parametric tests and correlation analysis 

are implemented. It can be observed that the differences between both measures of income are statistical-

ly significant. High, positive, and statistically significant correlation coefficients additionally suggest that 

with an increase of one type of income, the other type of income also takes greater values. The contribu-

tion of the paper is connected with the empirical investigation based on Polish income tax and accounting  



64                                                                                                                               Anna Leszczyłowska 
 

 
regulations, based on two alternative datasets characterized by the diverging scope of presented relevant 

financial information. It sheds light both on the relationship between the two measures of income and on 

the problem of inferring tax liability from financial statements – an issue which is widely discussed in the 

literature. Moreover, the group of analyzed companies is more comprehensive compared with the majority 

of previous research, since it is not restricted to public companies.  

 

Keywords: corporate income tax, book-tax differences, tax accounting. 

 

 

Wstęp 
 

Na gruncie prawa bilansowego i prawa podatkowego stosowanych jest wiele odmien-

nych regulacji dotyczących ustalania dochodu. Powoduje to, że pomiędzy księgowym 

wynikiem finansowym brutto (wynikiem przed opodatkowaniem) a podstawą opodat-

kowania podatkiem od dochodów osób prawnych (dalej pdop) powstają różnice, których 

zakres zależy od uregulowań przyjętych w danym państwie oraz stopnia powiązania 

obydwu systemów rachunkowości. Niezależnie od tego, jak dalece rachunkowość fi-

nansowa i podatkowa są z sobą powiązane, w praktyce trudno mówić o ich pełnej kom-

patybilności. Dzieje się tak z powodu odmiennych celów, którym oba systemy mają 

służyć. Zasady rachunkowości finansowej zmierzają do przedstawienia w sposób jak 

najbardziej rzetelny sytuacji spółki. Z kolei przepisy podatkowe mają za zadanie za-

gwarantowanie dochodów publicznych z podatków. 

Poziom różnic księgowo-podatkowych (book-tax differences) jest rozmaity w róż-

nych państwach. Polska niewątpliwie należy do grupy jurysdykcji, w których różnice 

te są liczne. Powoduje to, że księgowy i podatkowy miernik dochodu znacząco od sie-

bie odbiegają, niekiedy mogą mieć też przeciwny znak (np. dochód księgowy przy stra-

cie podatkowej). W zasadzie zagadnienie różnic księgowo-podatkowych dotyczy 

przede wszystkim większych podmiotów, zwłaszcza tych, które mają obowiązek lub 

możliwość stosowania MSR/MSFF. Rachunkowość małych przedsiębiorstw ukierun-

kowana jest głównie na dostarczanie informacji dla celów podatkowych (Litwińczuk, 

2013, s. 68). Toteż poruszany w artykule problem jest szczególnie widoczny w więk-

szych przedsiębiorstwach, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości 

w dwóch ujęciach – dla celów sprawozdawczości finansowej oraz celów podatkowych. 

Ponadto część podmiotów jest zobowiązana do ustalania odroczonego podatku docho-

dowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości (dalej uor).  

Poruszony w artykule problem różnic między prawem bilansowym i podatkowym 

jest istotnym zagadnieniem w działalności przedsiębiorstw w Polsce. Znaczny zakres 

owych rozbieżności powoduje wzrost złożoności ewidencji oraz kosztów związanych 

z procesem ustalania wysokości obciążenia podatkowego – tax compliance costs 

(Schanz, Schanz, 2009, s. 9). Co więcej, prawidłowe klasyfikowanie różnic między 

prawem bilansowym i podatkowym jako trwałe i przejściowe oraz poprawna kalkula-

cja odroczonego podatku dochodowego należą do skomplikowanych zagadnień, które 

w praktyce nastręczają licznych wątpliwości i problemów (Kalińska, 2015, s. 2). To 
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z kolei może powodować, że interesariusze nie otrzymają pełnej i jednoznacznej infor-

macji o sytuacji finansowej podmiotu.  

Celem artykułu jest ustalenie, na podstawie danych empirycznych, jaka jest relacja 

pomiędzy dochodem księgowym a dochodem podatkowym spółek akcyjnych w Polsce 

poprzez zbadanie, czy między obydwoma miernikami dochodu występują statystycznie 

istotne różnice. Uzasadnieniem dla podjęcia tego problemu badawczego jest powszech-

nie panujące przekonanie, iż różnice między prawem podatkowym i bilansowym 

w Polsce są głębokie i generują znaczne rozbieżności między obiema miarami dochodu. 

Analiza odnosi się do spółek akcyjnych jako reprezentantów podatników podatku do-

chodowego od osób prawnych (Ustawa o podatku dochodowym, 1992, art. 1). Uogól-

niając, można przyjąć, że podmioty prowadzone w tej formie prawnej są relatywnie 

duże, toteż powinien u nich występować nie tylko problem różnic podatkowo-księgo-

wych, ale także odroczony podatek dochodowy, do którego również nawiązuje prze-

prowadzone w artykule badanie. Przez wynik księgowy rozumie się wynik finansowy 

brutto, tj. zysk przed opodatkowaniem, z którego pokrywany jest podatek dochodowy. 

Wynik (dochód) podatkowy jest natomiast traktowany jako podstawa opodatkowania, 

w stosunku do której ma zastosowanie nominalna stawka pdop. 

W literaturze problem różnic podatkowo-księgowych jest omawiany z różnych 

punktów widzenia. Zwraca się uwagę na przyczyny ich powstawania (sources of book-

tax differences) oraz ich rozmiary (magnitude of book-tax differences). Prowadzi się 

również badania nad możliwościami określenia dochodu podatkowego i innych pozycji 

istotnych dla wymiaru tej daniny na podstawie publicznie dostępnych danych ze spra-

wozdawczości finansowej (inferring taxable income). Poprzez badanie relacji wyniku 

podatkowego i księgowego niniejsze opracowanie wpisuje się w tę problematykę. 

Oryginalny wkład artykułu polega po pierwsze na tym, że podjęto w nim próbę 

empirycznego zbadania różnic podatkowo-księgowych w warunkach polskich, opiera-

jąc się na danych o różnym poziomie szczegółowości. Skupia się on zarówno na relacji 

między księgowym i podatkowym miernikiem dochodu, jak również rozwija wątek 

szacowania podstawy opodatkowania na podstawie sprawozdań finansowych. Warto 

też dodać, że w porównaniu z większością wcześniejszych badań z obszaru odroczo-

nego podatku dochodowego zakres podmiotowy analizowanych spółek akcyjnych jest 

szerszy, gdyż nie ogranicza się on do podmiotów notowanych na GPW.  

Badanie przeprowadzono na podstawie dwóch alternatywnych zbiorów danych – 

pochodzącego z bazy Amadeus (dane za 2015 rok; po usunięciu danych niespełniają-

cych określonych kryteriów ostateczna liczba badanych podmiotów wyniosła 2201) 

oraz bazy InfoCredit (dane za lata 2008–2012; 340 obserwacje). Zastosowanie takiego 

podejścia wynikało z odmiennej dokładności obydwu źródeł danych i ściśle wiąże się 

z podjętym w artykule zagadnieniem szacowania podatku dochodowego. Zbiory danych 

wykorzystane w badaniu cechuje odwrotna zależność między dokładnością prezentacji 

pozycji ze sprawozdań finansowych a liczebnością. W badaniu zastosowano metody 

statystyczne polegające na przeprowadzeniu nieparametrycznych testów zgodności oraz 

analizy korelacji, z wykorzystaniem procedur statystyki opisowej oraz statystyki mate-

matycznej. 
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Artykuł składa się ze wstępu, czterech części i zakończenia. W pierwszej części 

omówiono, na ile rachunkowość finansowa jest zbieżna z rachunkowością podatkową 

w Polsce na tle innych państw. Wskazano m.in. na funkcjonującą w niektórych jurysdyk-

cjach zasadę miarodajności. W drugiej części dokonano przeglądu literatury polskiej 

i zagranicznej dotyczącej dotychczasowych badań nad relacją wyniku przedsiębior-

stwa w ujęciu księgowym i podatkowym. Część trzecia została poświęcona źródłom 

danych i zastosowanej metodzie badawczej. Cześć czwarta zawiera omówienie uzy-

skanych wyniki, a całość zamyka podsumowanie. 

 

 

1. Różnice księgowo-podatkowe:  

rozwiązania polskie na tle innych państw 
 

Chociaż rachunkowość finansowa i podatkowa służą ustaleniu dochodu jednostki, to 

dochód jest odmiennie definiowany w obu tych systemach. Dzieje się tak dlatego, że 

są one nakierowane na realizację przeciwstawnych celów. Rachunkowość finansowa 

ma pokazać rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa, kierując 

się m.in. zasadą ostrożnej wyceny, przewagi treści nad formą czy zasadą istotności. 

Wynik finansowy brutto stanowi różnicę między przychodami i kosztami wskazanymi 

w uor i nie obejmuje jeszcze obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego. 

Dopiero po ich uwzględnieniu powstaje zysk netto do podziału. Wykazany wynik fi-

nansowy nie powinien być zawyżony. Z kolei celem rachunkowości podatkowej jest 

ustalenie obciążenia podatkowego i zabezpieczenie potrzeb finansowych państwa, z czym 

wiąże się zapobieganie wykazywaniu zaniżonej podstawy opodatkowania. Z tego po-

wodu praktycznie niemożliwe jest stworzenie jednej rachunkowości, która godziłaby 

wszystkie te cele. Jest natomiast pożądane jak największe zbliżenie obydwu systemów, 

co uprościłoby rachunkowość i byłoby mniej kosztowne (Litwińczuk, 2013, s. 68). 

W praktyce możliwe są dwie metody ustalania dochodu podatkowego. Pierwsza 

z nich traktuje wynik rachunkowy (wynik finansowy brutto ustalony w rachunku zy-

sków i strat) za punkt wyjścia, a następnie przewiduje dokonanie korekt in plus lub in 

minus według regulacji prawa podatkowego. Z kolei, zgodnie z alternatywną metodą, 

prawo podatkowe zawiera autonomiczną definicję dochodu podatkowego (Litwińczuk, 

2013, s. 72). Druga ze wspomnianych metod obowiązuje w Polsce. Art. 7 ust. 2 updop 

stanowi, że dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania 

osiągnięta w roku podatkowym1. Ustawodawca podatkowy nie nawiązuje do pojęcia 

wyniku finansowego brutto. Stąd też konieczne jest osobne skalkulowanie przychodów 

podatkowych i kosztów podatkowych, które nie zawsze pokrywają się z przychodami 

i kosztami w ujęciu rachunkowym (Litwińczuk, 2013, s. 170; Walińska, 2016b, s. 37). 

                                                      
1 Niekiedy, w przypadkach określonych przepisami prawa, przedmiotem opodatkowania jest przy-

chód (art. 7 ust. 1 updop). 
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Polska ustawa o rachunkowości w załączniku nr 1 określa, że dodatkowe informacje 

i objaśnienia powinny obejmować rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowa-

nia podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. General-

nie jednak wymagania uor w zakresie prezentacji podatku dochodowego odroczonego, 

a co za tym idzie – przyczyn rozbieżności między obydwoma miernikami dochodu, są 

ograniczone, a ustawa nie nakreśla obowiązku ujawniania informacji szczegółowych 

na temat odroczonego podatku dochodowego w dodatkowych informacjach i objaśnie-

niach (Wencel, 2016a, s. 167–169). O wiele bardziej szczegółowe są w tym zakresie 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowo-

ści nr 12. KSR nr 2 wskazuje przy tym typowe dla polskiego systemu opodatkowania 

dochodów różnice między dochodem księgowym a podatkowym, jednakże jego stoso-

wanie nie jest obligatoryjne (Wencel, 2016b, s. 181). 

Relacja między omawianymi miarami dochodu może być różna. Może zachodzić 

równość obu mierników dochodu, ale raczej należy się spodziewać, że jest to sytuacja 

stosunkowo rzadka z uwagi na występujące w praktyce liczne różnice księgowo – po-

datkowe. Generalnie władzy podatkowej zależy na jak najszerszej definicji dochodu 

podatkowego, co realizowane jest na przykład poprzez szeroki katalog kosztów niebędą-

cych kosztami uzyskania przychodu. Można się zatem spodziewać częstego występowania 

sytuacji, w której dochód podatkowy przewyższa dochód księgowy. Możliwe jest 

współwystępowanie negatywnego wyniku księgowego i dodatniego wyniku podatko-

wego, przy różnej skali tych różnic (na przykład niski dochód podatkowy, niewiele 

wyższy od zera). Nie jest to jednak regułą, gdyż szczególnie wtedy, gdy podatnicy sto-

sują strategie zmierzające do ograniczenia ciężaru podatkowego2 dochód księgowy 

może przewyższać dochód podatkowy. Może również mieć miejsce zawyżanie przez 

podmioty zysków księgowych w celu pokazania jednostki w jak najlepszym świetle. 

Szczególną sytuacją jest występowanie ujemnego dochodu podatkowego, gdy przy-

chody podatkowe nie pokrywają kosztów ich uzyskania. Mamy wówczas do czynienia 

ze stratą podatkową, którą można rozliczać w czasie3. W takiej sytuacji podstawa opo-

datkowania i podatek dochodowy wynoszą zero. 

W wielu państwach, na przykład w Niemczech i Austrii, obowiązuje zasada miaro-

dajności prawa bilansowego dla celów rachunkowych. W Niemczech jest ona stoso-

wana już od ponad 130 lat. Zgodnie z nią określone zdarzenia gospodarcze są ujmo-

wane na potrzeby podatkowe zgodnie z zasadami zawartymi w prawie bilansowym 

(Schanz, Schanz, 2009, s. 8). Z kolei odrębne systemy rachunkowe występują m.in. 

w Stanach Zjednoczonych. Ponadto w wielu innych państwach, które dotychczas charak-

teryzowały się dużym poziomem spójności między rachunkowością podatkową i księ-

gową, obserwowany jest lekki trend w kierunku ich rozdzielania (Schanz, Schanz, 

                                                      
2 Mowa tu zarówno o unikaniu opodatkowania za pomocą środków przewidzianych przepisami 

prawa, jak i o nielegalnym uchylaniu się od opodatkowania.  
3 Zgodnie z updof i updop strata może być rozliczana w przód w ciągu pięciu kolejno następujących 

po sobie lat podatkowych, w jednym roku w wysokości nie przekraczającej połowy tej straty. Z powodu 

straty podatkowej spółka powinna utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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2009, s. 24–25). Wencel (2012, s. 39) zwraca uwagę, że na skutek międzynarodowej 

harmonizacji rachunkowości autonomia staje się coraz bardziej powszechna. Taki kie-

runek mógłby zostać podtrzymany w przypadku dalszych prac nad wspólną europejską 

podstawą opodatkowania osób prawnych (common corporate tax base – CCTB). Pod-

czas prac nad projektem unijnej dyrektywy w tej sprawie (Dyrektywa Rady..., 2011) 

badano, na ile MSSF mogą regulować kwestię związane z obliczaniem podstawy opo-

datkowania. W literaturze osiągnięto konsensus, iż standardy mogą stanowić punkt wyjścia 

dla rachunku podatku oraz dostarczać wspólnego aparatu pojęciowego, natomiast nie 

powinno być formalnego związku między nimi a dyrektywą (Oestreicher, Spengel, 

2007, s. 34). Zgodnie z tymi wytycznymi propozycja dyrektywy przecięła formalny 

związek między rachunkowością podatkową a księgową (Spengel, Zöllkau, 2012, s. 19). 

C. Watrin i in. (2014) przebadali systemy rachunkowości księgowej i podatkowej 

wielu państw pod kątem stopnia zbieżności między nimi. Zwracali przy tym uwagę na 

stosowanie krajowych przepisów rachunkowych (national GAAP), międzynarodo-

wych standardów sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych. Bada-

nie to potwierdziło występowanie relatywnie dużych różnic podatkowo-księgowych 

w Polsce na tle innych krajów. Polska należy do grupy państw z ograniczoną zgodnością 

między obydwoma systemami rachunkowości (37% jurysdykcji). W tej samej grupie 

znajdują się: Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Łotwa, Dania, Irlandia, Holandia, 

Wielka Brytania4. W zestawieniach tego typu Polska zajmuje miejsce w jednej grupie 

z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, chociaż w tych ostatnim państwie więk-

sze jest znaczenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych aniżeli jednostkowych 

(Spengel, Zöllkau, 2012, s. 19; Watrin i in., 2014, s. 89)5. 

 

1.1. Przyczyny powstawania różnic księgowo-podatkowych w Polsce 
 

Różnice miedzy prawem bilansowym a prawem podatkowym mogą mieć charakter 

trwały oraz przejściowy. O różnicach trwałych mówi się wówczas, gdy nie ulegną one 

odwróceniu w czasie. Powstają one wtedy, gdy prawo bilansowe i podatkowe uznają 

odmienne pozycje przychodów bądź kosztów i ma to charakter definitywny. W prze-

ciwieństwie do nich różnice przejściowe podlegają zniesieniu, co wynika z tego, że 

przychody i koszty są uznawane przez oba systemy rachunkowości, ale w innych mo-

mentach. W efekcie powstają czasowe różnice między dochodem podatkowym, wy-

znaczonym w oparciu o przepisy podatkowe, a zyskiem brutto ustalanym zgodnie 

z przepisami uor (Olchowicz, 2005, s. 217; Winiarska, 2016c, s. 487). Oba typy różnic 

                                                      
4 Według tego samego badania do państw stosujących zbieżne systemy rachunkowości podatkowej 

i księgowej należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, 

Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja. 
5 Należy zaznaczyć, że system podatkowy Wielkiej Brytanii, podobnie jak m.in. Szwecji i Irlandii, 

przewiduje ogólną zasadę, zgodnie z którą w przypadku braku szczegółowych unormowań prawno-

podatkowych lokalne przepisy o rachunkowości są wiążące dla rozliczenia podatku dochodowego, por. 

Sztuba (2016) w powołaniu na Lang, Vanistedael (2007, s. 12). 
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dzielą się na ujemne i dodatnie. Ujemne oznaczają istnienie kwot podlegających odli-

czeniu w przyszłych okresach, natomiast dodatnie – wykazanie wyższego obciążenia 

podatkowego w przyszłości.  

Różnice trwałe, zgodnie z polskimi przepisami, powstają m.in. w przypadku: kar 

i grzywien pieniężnych oraz odsetek od nich; odsetek za zwłokę z tytułu nietermino-

wych wpłat należności budżetowych i innych, do których stosuje się przepisy Ordyna-

cji podatkowej; kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, 

wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru czy usunięciu wad; wie-

rzytelności odpisanych jako przedawnione; kosztów reprezentacji; przekraczających 

określone limity wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania 

przez nich samochodów na potrzeby podatnika. Przyczynami powstawania różnic 

przejściowych są m.in.: amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialne 

i prawne; tworzenie rezerw, w przypadku których dopiero realizacja oznacza uznanie 

kosztu podatkowego; odpisy aktualizujące wartość zapasów, jeśli utrata jest możliwa 

do odliczenia w momencie ich sprzedaży; odpisy aktualizujące wartość należności, 

które później – po spełnieniu określonych ustawą podatkową warunków – w kwocie 

netto będą mogły stanowić koszt podatkowy; różnice kursowe powstałe w związku 

z wyceną bilansową (Walińska, 2016b, s. 41–42). 

W związku z różnicami przejściowymi przedsiębiorstwa tworzą aktywa z tytułu od-

roczonego podatku dochodowego i rezerwę na odroczony podatek dochodowy, chyba 

że są podmiotami, którym przepisy zezwalają na odstąpienie od ustalania odroczonego 

podatku dochodowego6. W praktyce uprawnione podmioty często korzystają z możli-

wości zwolnienia, ponieważ odroczony podatek dochodowy jest zagadnieniem złożo-

nym i nastręcza trudności przedsiębiorcom (Kalińska, 2015, s. 3).  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w wysokości 

kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku dochodowego (z zachowaniem zasady 

ostrożności). Rezerwy na odroczony podatek dochodowy są tworzone, gdy występują 

dodatnie różnice przejściowe, w wysokości kwoty podatku dochodowego, która będzie 

wymagała zapłaty w przyszłości (Walińska, 2016b, s. 155). Odroczony podatek docho-

dowy jest ustalany jako zmiana stanu aktywów i rezerw i stanowi koszt lub przychód, 

który ujmuje się w wyniku finansowym netto względnie w kapitale własnym (Walińska, 

2016a, s. 157). W rezultacie podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków 

i strat, który obciąża wynik finansowy brutto jednostki, składa się z podatku bieżącego 

i podatku odroczonego. Jest to zgodne z obowiązującą w rachunkowości zasadą me-

moriałową – wynik finansowy powinien być obciążony współmierną kwotą podatku 

dochodowego. To z kolei oznacza, iż w przypadku występowania różnic przejściowych 

między dochodem podatkowym a księgowym obciążenie z tytułu podatku dochodo-

wego nie jest tożsame z płatnościami z jego tytułu.  

                                                      
6 Zgodnie z art. 37 ust. 10 uor podmioty o relatywnie mniejszej skali działalności mogą odstąpić od 

obowiązku ich ustalania. Dotyczy to przedsiębiorstw, które nie przekroczyły w poprzednim roku obro-

towym co najmniej dwóch z trzech wielkości: 17 mln zł sumy bilansowej, 34 mln zł przychodów netto 

ze sprzedaży towarów i produktów, 50 osób średniorocznego zatrudnienia. 
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2. Dotychczasowe badania nad relacją księgowego  

i podatkowego dochodu przedsiębiorstwa 
 

W polskiej i zagranicznej literaturze dotyczącej relacji między księgowym i podatko-

wym wynikiem przedsiębiorstwa można wyróżnić trzy zasadnicze grupy zagadnień. 

Pierwsza z nich to opracowania dotyczące przyczyn powstawania różnic podatkowo 

księgowych (sources of book-tax differences). Wśród nich można wyróżnić zarówno 

opracowania, w których dokonywana jest analiza i omówienie regulacji prawnych, jak 

również szczegółowe badania określonych elementów sprawozdań finansowych przed-

siębiorstw. Druga grupa to pozycje badające rozmiary różnic podatkowo-księgowych 

(magnitude of book-tax differences), mające charakter empiryczny. Trzecia grupa jest 

ściśle powiązana z dwiema pierwszymi i dotyczy badań nad możliwościami określenia 

dochodu podatkowego i innych pozycji istotnych dla wymiaru podatku dochodowego 

na podstawie publicznie dostępnych danych ze sprawozdawczości finansowej (infer-

ring taxable income). 

W zakresie badania źródeł różnic podatkowo-księgowych dominują pozycje, w któ-

rych poddaje się analizie istniejące przepisy prawne, zestawia się rozwiązania obowią-

zujące w ramach obu systemów i wskazuje na ich podobieństwa, różnice oraz skutki 

w zakresie pomiaru i ewidencji. W opracowaniach I. Olchowicz (2011), T. Martyniuk 

(2014), E. Walińskiej i in. (2016) kompleksowo omówiono m.in. sposób ujmowania 

operacji gospodarczych na gruncie przepisów z zakresu rachunkowości i podatków, 

pomiar i ewidencję przychodów i kosztów w obydwu systemach rachunkowości, jak 

również zasady ustalania i ujawniania odroczonego podatku dochodowego. A. Wencel 

(2012) ustaliła, opierając się na regulacjach rachunkowości i przepisów podatkowych, 

wzajemne powiązania i rozbieżności w pomiarze wyniku finansowego brutto i dochodu 

do opodatkowania. C. Kotyla (2014) poddał analizie, czy zwolnienie mniejszych podmio-

tów, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania, 

z obowiązku ustalania i prezentowania odroczonego podatku dochodowego powinno 

zostać utrzymane. 

W porównaniu z pozycjami, które omawiają źródła różnic podatkowo-księgowych 

w Polsce w ujęciu prawnym, literatura empiryczna poświęcona przyczynom ich po-

wstawania oraz rozmiarom jest skromniejsza. A. Wencel (2011) zbadała sposób i za-

kres ujawniania informacji na temat odroczonego podatku dochodowego przez spółki 

notowane na GPW w Warszawie. Na podstawie informacji zgromadzonych w drodze 

analizy indywidualnych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw autorka zgroma-

dziła dane pozwalające na ocenę jakości ujawnień oraz na opracowanie postulatów 

w zakresie nowych zasad dotyczących ujawnień. I. Górowski (2007) ustalił znaczenie 

aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sumach bilansowych 

przedsiębiorstw. Badanie to również oparł na dostępnych sprawozdaniach finansowych 

spółek publicznych w Polsce. A. Leszczyłowska (2014) poddała badaniu, czy poziom 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzonych w okresie kryzysu 

gospodarczego przez przedsiębiorstwa w Polsce różni się od ich poziomu w latach po 
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kryzysie. A. Białek-Jaworska (2016) poddała analizie, czy wynik finansowy przedsię-

biorstw działających w Polsce istotnie różni się od podstawy opodatkowania oraz co 

determinuje różnice między wynikiem rachunkowym i podatkowym. Badanie zostało 

oparte na informacjach ze sprawozdań finansowych pozyskanych z bazy Compustat, 

a wykorzystano w nim jednoczynnikową analizę wariancji i regresję panelową. Uzyskane 

rezultaty wskazują, że różnice między dochodem księgowym a podatkowym w Polsce 

osiągają zróżnicowany poziom w zależności od grupy podmiotów. Ich wartości prze-

ciętne są niższe dla spółek wykazujących odroczony podatek dochodowy, a wyższe dla 

jednostek nie tworzących rezerw ani aktywów z tytułu podatku odroczonego, jak rów-

nież dla przedsiębiorstw należących do grup kapitałowych. Autorka wykazała między 

innymi, że różnice księgowo-podatkowe w Polsce są efektem stosowania systemu jed-

noksięgowego, kwestii własnościowych i roli informacji rachunkowej (firmy rodzinne 

a podmioty należące do koncernów), jak również osiągania przez spółki strat i popada-

nia w trudności finansowe. Jednocześnie spółki większe wykazują dalej idącą zgodność 

między obydwoma miernikami dochodu. 

R. Kager i in. (2011) zwrócili uwagę, że znajomość podatkowych wartości aktywów 

i pasywów oraz strat podatkowych ma znaczenie z punktu widzenia różnych decyzji 

ekonomicznych przedsiębiorstwa. Autorzy poddali badaniu skonsolidowane sprawoz-

dania finansowe niemieckich i austriackich spółek publicznych w celu wykazania, czy 

na tej podstawie da się odtworzyć bilanse podatkowe (niem. Steuerbilanzen) spółek. 

Zidentyfikowali najistotniejsze przyczyny różnic między podatkową a księgową 

(opartą na MSSF) wartością dochodu spółek w obydwu krajach w okresie trzech kolej-

nych lat, wykorzystując dane o odroczonym podatku dochodowym. B. Zinn (2012) 

dokonał kwantyfikacji i poddał analizie statystycznej różnice między wynikiem finan-

sowym i wynikiem podatkowym podmiotów w Niemczech, skupiając się zarówno na 

ich źródłach, jak również na rozmiarach. Autor przeanalizował różnice w księgowych 

i podatkowych wartościach rożnych pozycji aktywów i pasywów. Warto przy tym 

wspomnieć, iż bazował on na danych rzeczywistych a nie szacowanych, dysponując 

połączonymi informacjami pochodzącymi ze sprawozdań finansowych oraz zeznań 

podatkowych pojedynczych podmiotów. Przeprowadził analizę dotyczącą czynników 

powodujących powstawanie luki księgowo-podatkowej, jak również polityki spółek 

dotyczącej ujawnień w sprawozdaniach finansowych informacji dotyczących podatku 

dochodowego bieżącego i odroczonego 

Rachunek zysków i strat zawiera jedynie ogólną informację o wysokości podatku 

dochodowego. Szczegółowe dane dotyczące wartości przychodów i kosztów podatko-

wych, odliczeń oraz innych wielkości wpływających na wymiar podatku nie podlegają 

raportowaniu, zaś zeznania podatkowe nie są publicznie dostępne. W wyniku skandali 

finansowych w Stanach Zjednoczonych, dotyczących m.in. takich spółek jak Enron 

Corporation czy Xerox, które raportowały wysoką rentowność przy jednocześnie ni-

skiej podstawie opodatkowania, w literaturze zaczęto zwracać uwagę, że w sytuacji 

zawyżania zysków księgowych to dochód podatkowy może stanowić bardziej rzetelny 

„wskaźnik” kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (Zinn, 2012, s. 47). Pojawiły 
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się badania dotyczące możliwości ustalenia (oszacowania) dochodu podatkowego 

w oparciu o publicznie dostępne informacje pochodzące ze sprawozdań finanso-

wych. 

G.B. Manzon i G.A. Plesko (2002) zbadali rozmiary rozbieżności między zyskiem 

rachunkowym i księgowym (spreadu) w warunkach amerykańskich. Wskazali również 

na źródła różnic, identyfikując różnego rodzaju czynniki determinujące spread. Usta-

lili, że pewna niewielka liczba różnic między systemem rachunkowości podatkowej 

i księgowej jest odpowiedzialna za dominującą część luki podatkowo księgowej. Samą 

lukę autorzy ustalali jako różnicę między wynikiem finansowym brutto a oszacowaną 

przez siebie podstawą opodatkowania. Takie postępowanie nie gwarantuje wyznacze-

nia faktycznego obciążenia podatkowego. G.A. Plesko (2007) wskazywał, że w celu 

prawidłowego oszacowania dochodu podatkowego przydatne byłyby zobowiązanie 

przedsiębiorstw do dodatkowych ujawnień.  

Nieliczni badacze, mający dostęp do zeznań podatkowych przedsiębiorstw, uzy-

skali możliwość określenia bardziej dokładnego sposobu estymowania dochodu podat-

kowego na podstawie sprawozdań finansowych. G.A. Plesko (2003) oraz P. Lisowsky 

(2009) stworzyli modele ekonometryczne umożliwiające estymację dochodu podatko-

wego w oparciu o dane księgowe dla firm amerykańskich. G.A. Plesko (2003) przea-

nalizował, na ile przeciętne i marginalne stopy opodatkowania niosą rzetelne informa-

cje na ten temat. Ustalił, że klasyczna przeciętna stopa podatku dochodowego (EATR), 

ustalana jako stosunek płatności podatku do zysku brutto przed odsetkami i podatkiem 

(EBIT), jest obarczona znacznym błędem. Lepsze wyniki daje stopa marginalna uzyskana 

w wyniku symulacji.  

Pomimo że wysokość podatku i czynników na niego wpływających może być 

przedmiotem aktywnego zarządzania i planowania podatkowego, podobnie jak mani-

pulowanie wynikami rachunkowymi, informacje na temat wielkości raportowanych 

władzy podatkowej stanowią cenne uzupełnienie dla danych księgowych. Jak wskazuje 

Lisowsky (2009, s. 30), potencjalnym odbiorcą informacji o rzeczywistym podatku do-

chodowym, uzyskanych dzięki analizie danych ze sprawozdań finansowych, jest za-

równo szeroki krąg interesariuszy, chcących uzyskać możliwie pełny i rzetelny obraz 

sytuacji finansowej spółki, jak również badacze zainteresowani wykryciem zależności 

i prawidłowości w zakresie decyzji finansowo-inwestycyjnych przedsiębiorstw. W warun-

kach polskich A. Leszczyłowska (2014) zbadała, na ile sprawozdania finansowe – bi-

lans oraz rachunek zysków i strat – stanowią przydatne źródło informacji dla badacza 

poszukującego rzetelnej informacji o faktycznym obciążeniu podatkowym przedsię-

biorstw w Polsce. Autorka poddała analizie empirycznej sprawozdania uzyskane z, ist-

niejącego do 2012 roku, Monitora Polskiego B. Przeprowadzone badanie pozwoliło 

określić, w jaki sposób spółki będące podatnikami pdop prezentują podatek bieżący 

i podatek odroczony w rachunku zysków i strat. Autorka opracowała formułę pozwa-

lającą na oczyszczenie podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat 

z części odroczonej. Dzięki pozyskaniu danych o przedsiębiorstwach, które charakte-

ryzowały się różnym stopniem dokładności w ujawnianiu danych o podatku bieżącym 
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i odroczonym, możliwe było określenie przydatności zaproponowanej formuły i wykaza-

nie jej dużej precyzji. Badanie pozwoliło również na ustalenie, jak często spółki osią-

gające straty księgowe wykazują również zerowy podatek.  

 

 

3. Dane i metoda badania 
 

W celu zbadania relacji między wynikiem księgowym a podatkowym w warunkach 

polskich wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw będących 

podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Badanie oparto na informa-

cjach o spółkach akcyjnych za 2015 rok, pochodzących z bazy Amadeus oraz na da-

nych za lata 2008–2012 wylosowanych z bazy InfoCredit. Zastosowanie informacji 

pochodzących z dwóch źródeł wynikało z odmiennej dokładności obydwu baz i ściśle 

wiąże się z podjętym w artykule zagadnieniem szacowania podatku dochodowego. 

Baza Amadeus jest obecnie powszechnie wykorzystywana w badaniach nad opodatko-

waniem. Jej zasadniczym mankamentem jest jednak to, że nie daje możliwości wyod-

rębnienia podatku bieżącego. W przypadku podmiotów, które ujmują różnice przej-

ściowe i wykazują odroczony podatek dochodowy, zbiorcza pozycja „podatek docho-

dowy” może obarczać wyniki błędem. Z tego względu zasadne było skorzystanie z al-

ternatywnego źródła danych, które daje możliwość oczyszczenia podatku dochodo-

wego z jego części odroczonej i tym samym umożliwia znacznie bardziej precyzyjną 

prognozę. Można zauważyć, że zbiory danych wykorzystane w badaniu cechuje od-

wrotna zależność między dokładnością a liczebnością7. 

Grupa przedsiębiorstw ujętych w bazie Amadeus liczyła pierwotnie 7237 podmio-

tów – spółek akcyjnych. W kolejnych etapach przygotowania danych uległa ona znacz-

nemu zawężeniu do 2201 firm. Było to rezultatem usunięcia podmiotów z niekompletnymi 

danymi, w tym również dotyczącymi podatku dochodowego, oraz jednostek z ujemnym 

podatkiem dochodowym8. Odrzucono również spółki z podatkiem dochodowym wy-

noszącym zero, aby w porównaniach wyników rachunkowego i podatkowego uczest-

niczyły wyłącznie podmioty wykazujące dodatnią podstawę opodatkowania. Uwzględ-

nienie spółek z zerową podstawą opodatkowania byłoby zasadne, ale nie można ich 

wyodrębnić spośród podmiotów, które osiągnęły stratę podatkową.  

Z bazy InfoCredit pozyskano informacje dla 68 podmiotów w pięciu kolejnych la-

tach (okres 2008-2012), co dało w sumie 340 obserwacji. Grupa ta została wylosowana 

                                                      
7 Zasadniczo można oczekiwać, że spółki zawarte w bazie InfoCredit znajdują się również w bazie 

Amadeus, zwłaszcza że pierwsza z nich stanowi źródło danych dla drugiej. Jak zaznaczono powyżej, 

zasadniczym powodem wykorzystania obydwu źródeł danych był odmienny poziom szczegółowości 

dostępnych danych, istotny w kontekście zagadnień poruszanych w artykule.  
8 Ujemny podatek dochodowy mógł być rezultatem błędu bazy danych lub występowania odroczo-

nego podatku dochodowego. Informacje dostępne w bazie nie dają jednak możliwości skorygowania 

podatku dochodowego o wartość odroczoną, co, jak wspomniano, uzasadnia skorzystanie z dodatko-

wego źródła informacji. 
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spośród spółek akcyjnych działających w Polsce, których dane finansowe zawarte były 

w bazie danych9.  

Pozyskane sprawozdania finansowe nie zawierają informacji o wysokości pod-

stawy opodatkowania. Stąd też została ona oszacowana zgodnie ze wzorem 
 

TBi = Ti/t, 

gdzie:  

TBi – podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa i, 

Ti – podatek dochodowy przedsiębiorstwa i wykazany w rachunku zysków i strat, 

t – nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce wyno-

sząca 19%.  

 

Za A. Flotyńską (2011, s. 141) przyjęto założenie, że nie występują odliczenia od 

podatku, z uwagi na ich znikomą rolę w rozliczeniach podatku dochodowego od osób 

prawnych  

Dla podmiotów ujętych w bazie InfoCredit możliwe jest ustalenie dokładniejszej 

wartości podatku bieżącego, której nie można utożsamiać ze zbiorczą pozycją „podatek 

dochodowy” z rachunku zysków i strat. W tym celu konieczne było dokonanie korekty 

o aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Dla wyznaczenia wy-

sokości podatku bieżącego istotny jest fakt, że aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego wykazywane w bilansie są pozycją zbiorczą, niezależnie od 

tego, czy wpływają na wynik finansowy, czy też rozlicza się je kapitałowo lub z war-

tością firmy. Na potrzeby badania przyjęto założenie, że w analizowanych podmiotach 

wszystkie operacje związane z aktywami i rezerwami z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego mają charakter wynikowy. Jest to założenie bliskie rzeczywistości go-

spodarczej. Wielu autorów jest zgodnych, iż w praktyce rzadkie są operacje powodujące 

rozliczanie aktywów i rezerw z kapitałem własnym lub wartością firmy (Gabrusewicz, 

Kamieniecka, 2007, s. 108–109; Winiarska, 2009, s. 104; Olchowicz, 2005, s. 327). 

Wartość podatku bieżącego (tzw. podatku fiskalnego tj. faktycznie odprowadzo-

nego do urzędu skarbowego) wyznaczono według poniższego wzoru, zgodnie z propo-

zycją Leszczyłowskiej (2014, s. 97): 
 

PBn = PDn – (Rn – Rn-1) + (An – An-1), 

gdzie: 

PBn – podatek bieżący za rok n, 

PDn – podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat za rok n, 

Rn – rezerwa na odroczony podatek dochodowy na końcu roku n, 

Rn-1 – rezerwa na odroczony podatek dochodowy na końcu roku n-1, 
An – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na końcu roku n, 

An-1 – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na końcu roku n-1. 

                                                      
9 Informacje finansowe pozyskane z bazy danych wykorzystano we wcześniejszych badaniach nad 

skutkami opodatkowania dochodu osób prawnych; por. m.in. Leszczyłowska (2016a). 
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W celu ustalenia powiązania między wynikiem finansowym brutto a podstawą opo-

datkowania w badanych spółkach akcyjnych przeprowadzono statystyczne testy zgod-

ności średnich. Wykorzystano testy dla tych samych obiektów, umożliwiające zesta-

wienie wyników obserwacji w pary. Na podstawie testu Shapiro-Wilka przy poziomie 

istotności niższym od 0,01 (p = 0,00) odrzucono hipotezę zerową o normalności roz-

kładu i dokonano wyboru sposobu testowania w oparciu o testy nieparametryczne. 

Przeprowadzono test znaków i test kolejności par Wilcoxona. Weryfikacji poddano hipo-

tezę zerową, zgodnie z którą między wartością wyniku księgowego (wynik finansowy 

brutto) i wyniku podatkowego (podstawa opodatkowania) nie występują statystycznie 

istotne różnice.  

W celu określenia, czy między dochodem rachunkowym a księgowym występuje 

zależność potwierdzona statystycznie, przeprowadzono również analizę korelacji, jako 

miary siły zależności między zmiennymi, z wykorzystaniem procedur statystyki opi-

sowej oraz statystyki matematycznej. W tym celu wykorzystano nieparametryczne 

współczynniki: korelacji rang Spearmana oraz tau Kendalla. Weryfikacji poddano hi-

potezę zerową o niezależności zmiennych, względem hipotezy alternatywnej, zgodnie 

z którą między zmiennymi występuje istotna statystycznie współzależność. Do obli-

czeń wykorzystano programy Excel i Statistica. Uzyskane wyniki badania zostały 

przedstawione w kolejnej części artykułu. 

 

 

4. Wyniki badania 
 

Badanie powiązania między dochodem podatkowym i księgowym w spółkach akcyj-

nych przeprowadzono w dwóch ujęciach: wykorzystując do ustalenia podstawy opo-

datkowania całkowitą wartość podatku dochodowego (metoda 1) oraz bieżący podatek 

dochodowy, wyznaczony przez dokonanie korekty o zmianę stanu aktywów i rezerw 

na odroczony podatek dochodowy (metoda 2). W pierwszej kolejności przeprowa-

dzono nieparametryczny test znaków. Jego rezultaty zostały przedstawione w tab. 1. 

 

Tabela 1. Wyniki testu znaków 
 

Ujęcie badania Wartość statystyki Z 
Prawdopodobieństwo  

testowe p 

Metoda 1 17,9982 0,0000 

Metoda 2 3,6060 0,0003 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Uzyskane wyniki p = 0,0000 i p = 0,0003 pozwalają na odrzucenie hipotezy zerowej 

przy poziomie istotności 1%. Test znaków wskazuje na występowanie statystycznie 

istotnych różnic pomiędzy obiema miarami dochodu. Na podstawie badanych spółek 
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akcyjnych w 2015 roku można stwierdzić, że wynik księgowy i wynik podatkowy sta-

tystycznie różnią się od siebie. Testem mocniejszym od testu znaków jest test kolejno-

ści par Wilcoxona, którego wyniki przedstawiono w tab. 2.  

 

Tabela 2. Wyniki testu kolejności par Wilcoxona 
 

Ujęcie badania 
Wartość  

statystyki T 

Wartość  

statystyki Z 

Prawdopodobieństwo 

testowe p 

Metoda 1 801873,0 13,6872 0,0000 

Metoda 2 19135,0 3,5543 0,0004 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Test Wilcoxona potwierdza wynik uzyskany za pomocą testu znaków. Można od-

rzucić hipotezę zerową mówiącą, że wynik księgowy i podatkowy nie różnią się staty-

stycznie od siebie. Prawdopodobieństwo testowe p = 0 i p = 0,0004 jest mniejsze od 

poziomu istotności ustalonego na poziomie 1% lub nawet niższym (Stanisz, 2006, 

s. 385). Uzyskany wynik jest zgodny z pierwotną intuicją i obserwacjami z praktyki 

gospodarczej i potwierdza on, że między obiema miarami zysku, rachunkową i podat-

kową, występują daleko idące różnice oraz że są one statystycznie istotne. 

Przeprowadzona w kolejnym kroku analiza korelacji pozwoliła ustalić, czy, a jeżeli 

tak, to jaka zależność występuje pomiędzy dochodem księgowym a podatkowym po-

datników pdop – spółek akcyjnych. Współczynniki korelacji zostały przedstawione 

w tab. 3, a dla pełniejszego obrazu sprawdzono dwa mierniki: R Spearmana i tau Ken-

dalla10. 

 

Tabela 3. Wyniki analizy korelacji nieparametrycznej 
 

Ujęcie badania 
Nazwa  

współczynnika 

Wartość  

współczynnika 
Poziom p 

Metoda 1 R Spearmana 0,8202 0,00 

Metoda 1 tau Kendalla 0,7135 0,00 

Metoda 2 R Spearmana 0,8167 0,00 

Metoda 2 tau Kendalla 0,6828 0,00 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obydwa współczynniki korelacji wykazują statystyczną istotność, a ich wartości 

w granicach od 0,68 do 0,82 należy uznać za bardzo wysokie (Stanisz, 2006, s. 293). 

                                                      
10 Moc statystyczna obydwu testów jest podobna, natomiast wartości współczynników przeważnie 

są różne z powodu odmiennych podstaw logicznych i obliczeniowych (Stanisz, 2006, s. 314). 
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Dodatnia, w każdym przypadku, korelacja sugeruje, że wzrostowi jednego rodzaju do-

chodów odpowiadają wzrosty średnich wartości drugiego rodzaju dochodu. Można 

przyjąć, że wynik ten wskazuje pewną generalną dążność obu miar dochodu (podatko-

wego i księgowego) do zmian w tym samym kierunku. Wyższe wartości jednej miary 

dochodu idą w parze z wyższymi wartościami drugiej miary dochodu i odwrotnie. Po-

zycje, które wpływają na rozdźwięk między księgowym a podatkowym dochodem, nie 

są decydujące dla ogólnej dążności obydwu wielkości w tym samym kierunku. 

Ową ogólną dążność należy łączyć z faktem występowania wielu elementów wspól-

nych obydwu rodzajom dochodu w pozycjach zarówno przychodów, jak i kosztów. 

Ponadto wpływ pozycji, które są przyczyną powstawania różnic przejściowych, na do-

chód do opodatkowania, przebiega w tym samym kierunku, a jedynie jest odmiennie 

rozłożony w czasie. Jako przykład można wskazać odpisy amortyzacyjne budynków, 

które dla celów podatkowych mogą być dokonywane w oparciu o stawkę 2,5% (przez 

40 lat), a dla celów bilansowych według stawki 10% (przez 10 lat). Oznacza to, że 

przez 10 lat zarówno w pozycjach kosztów rachunkowych, jak i kosztów uzyskania 

przychodu będzie widniała amortyzacja danego budynku i w każdym przypadku będzie 

ona działała zmniejszająco na dochód (podstawę opodatkowania), ale różnić się będzie 

co do wartości. 

 

 

Podsumowanie 
 

Celem artykułu było ustalenie, na podstawie danych empirycznych, jaka jest relacja 

pomiędzy dochodem księgowym a dochodem podatkowym w przedsiębiorstwach 

w Polsce poprzez zbadanie, czy obydwa mierniki dochodu istotnie różnią się od siebie. 

Na podstawie przeprowadzonych testów nieparametrycznych można udzielić odpowie-

dzi, że wynik księgowy i wynik podatkowy spółek akcyjnych różnią się statystycznie 

od siebie. Jednocześnie wysoki współczynnik korelacji sugeruje, że wzrostowi warto-

ści jednego z dochodów towarzyszy wyraźny wzrost średnich wartości drugiego z nich. 

Rezultaty badania potwierdzają, że pomiędzy wynikiem podatkowym a księgowym 

występują istotne statystycznie różnice. Jest to wniosek zgodny ze wcześniejszymi ba-

daniami przeprowadzonymi na gruncie polskim. Między wielkościami tymi występują 

również podobieństwa dotyczące składników przychodów i kosztów, dlatego mogą one 

podążać w podobnym kierunku. Przykładowo amortyzacja – jako jedna z głównych 

przyczyn powstawania różnic przejściowych – jest zarówno kosztem rachunkowym jak 

i podatkowym, ale inny jest jej rozkład w czasie. Uzyskane wyniki są zgodne z pier-

wotnymi przypuszczeniami, bowiem pod względem regulacji bilansowo-podatkowych 

Polska należy do państw o dużych rozbieżnościach między księgowym a podatkowym 

miernikiem dochodu.  

Poza przeprowadzeniem empirycznego badania różnic podatkowo-księgowych w wa-

runkach polskich, w artykule poruszono również wątek szacowania podstawy opodatko-

wania na podstawie publicznie dostępnych informacji ze sprawozdań finansowych. Wy-

korzystano szczegółowe dane dotyczące odroczonego podatku dochodowego w celu 



78                                                                                                                               Anna Leszczyłowska 
 

 

możliwe jak najbardziej precyzyjnego ustalenia wartości podatku bieżącego. Badanie 

przeprowadzone na obydwu zbiorach danych o spółkach akcyjnych (metoda 1 i 2) dały 

zbliżone rezultaty. Dzięki zastosowaniu drugiej metody szacowania podstawy opodat-

kowania możliwe byłoby jednak nie tylko dokładne ustalenie luki podatkowo-księgo-

wej, ale również wyznaczenie obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych 

dla realizacji innych celów badawczych. Niejako uzupełniająco można stwierdzić, że 

uzyskane wyniki mogą być przydatne również na obszarze innych badań empirycznych 

w zakresie opodatkowania. Sugerują one, że wobec braku danych podatkowych przyj-

mowanie wyniku księgowego przed opodatkowaniem za podstawę opodatkowania 

może być zbyt daleko idącym uproszczeniem. 

Istoty nabiera pytanie, czy obserwowane rozbieżności między prawem bilansowym 

i podatkowym w Polsce są warte utrzymania. Z jednej strony generują one koszty i są 

utrudnieniem dla przedsiębiorców. W wielu innych państwach powiązania między 

obydwoma miernikami dochodu, choć nie są ścisłe, to jednak większe aniżeli przewi-

dują to polskie przepisy. Z drugiej jednak strony w praktyce niektórych państw, jak np. 

w Niemczech, również uwidacznia się dążenie do rozdzielania obydwu systemów ra-

chunkowości. Decyzja co do ewentualnych zmian relacji między wynikiem podatko-

wym a księgowym w Polsce powinna zostać podjęta po dokładnym przeanalizowaniu 

zalet i wad każdego z rozwiązań. 
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