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1. Wstêp
Optymalizacjê podatkow¹ definiuje siê na kilka sposobów. Jest potocznie rozumiana jako planowanie podatkowe we wszystkich obszarach
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, którego celem jest
zminimalizowanie obci¹¿eñ podatkowych poprzez odpowiedni wybór struktury transakcji 1.
Optymalizacjê podatkow¹ okreœla siê równie¿ jako
tworzenie, przekszta³canie, podzia³, czy ³¹czenie
podmiotów gospodarczych, które s³u¿yæ ma wdra¿aniu optymalnych (minimalizuj¹cych ciê¿ar podatkowy) rozwi¹zañ2.
Mo¿na równie¿ mówiæ o optymalizacji podatkowej jako minimalizacji obci¹¿eñ podatkowych
poprzez odpowiedni dobór czynnoœci prawnych,
jak równie¿ instrumentów polityki finansowej3.
Optymalizacjê podatkow¹ traktuje siê tak¿e jako
szereg dzia³añ faktycznych i prawnych mog¹cych mieæ na celu obejœcie prawa podatkowego.
Do takich dzia³añ zaliczyæ mo¿na na przyk³ad
przeniesienie siedziby przedsiêbiorcy do pañstwa
stosuj¹cego ni¿sze stawki opodatkowania dochodu, czy nie podejmuj¹cego wspó³pracy z innymi
pañstwami w zakresie wymiany informacji dotycz¹cych podatnika (tak zwanego „raju podatkowego”), pomimo, i¿ faktycznie prowadzi on dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terytorium innego kraju.
Mog¹ to byæ tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu wykorzystywanie powi¹zañ pomiêdzy podatnikami
1
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– tak zwane stosowanie cen transferowych, czy
przerzucanie dochodu, które jest zazwyczaj wykorzystywane przez podmioty maj¹ce siedziby
w dwóch pañstwach, w których stosowane s¹
znacznie odbiegaj¹ce od siebie wysokoœci¹ stawki podatkowe (w celu uzyskania oszczêdnoœci podatkowych, cena towarów i us³ug w transakcjach
zawieranych miêdzy przedsiêbiorcami ustalana
jest w taki sposób, aby dochód uzyskany z póŸniejszej odsprzeda¿y tych towarów i us³ug podmiotowi trzeciemu by³ nale¿ny spó³ce, która podlega relatywnie ni¿szym obci¹¿eniom podatkowym) 4.
Dla potrzeb niniejszego artyku³u nale¿y przyj¹æ, ¿e optymalizacja podatkowa to wybór najkorzystniejszej dla ma³ego i œredniego przedsiêbiorcy5 formy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych. Nie zostan¹ poruszone zagadnienia minimalizacji opodatkowania poprzez dzia³ania na granicy prawa.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jeœli spe³niaj¹ okreœlone w ustawach podatkowych6 warunki mog¹ wybraæ jedn¹ ze zrycza³towanych form opodatkowania lub op³acaæ podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 4 ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne).

2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest
podatkiem bezpoœrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, o charakterze osobistym. Jest on oparty
na zasadzie powszechnoœci tak w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym. W znaczeniu podmiotowym zasada powszechnoœci opodatkowa-

Gazeta Prawna z dnia 10 paŸdziernika 2004 r.
www.aci-europe.com/inzynieria_finansowa.php, (stan na dzieñ 12 marzec 2007 r.).
M. Dymek, Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczêdziæ na podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdañsk 2006.
A. KaŸmierski, Przerzucanie dochodów pomiêdzy podmiotami powi¹zanymi, Monitor podatkowy z 2000r., nr 11, s. 12-13.
Za ma³ego przedsiêbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorcê, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia³
œredniorocznie nie mniej ni¿ 50 pracowników oraz osi¹gn¹³ roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych nieprzekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 10 mln euro lub sumy bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczy³y równowartoœci w z³otych 10 mln euro, za œredniego uwa¿a siê przedsiêbiorcê, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni¿ 250 pracowników oraz osi¹gn¹³ roczny obrót netto ze sprzeda¿y
towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 50 mln euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczy³y równowartoœci w z³otych 43 mln euro, za
mikroprzedsiêbiorcê uwa¿a siê takiego przedsiêbiorcê, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia³
œredniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników oraz osi¹gn¹³ obrót netto ze sprzeda¿y towarów ,wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych nieprzekraczaj¹cy równowartoœci w z³otych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczy³y równowartoœci w z³otych 2 mln euro - na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. u. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
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nia podatkiem dochodowym wyra¿a siê w tym,
i¿ opodatkowaniu podlegaj¹ wszystkie osoby uzyskuj¹ce dochód na obszarze obowi¹zywania podatku. W znaczeniu przedmiotowym zasada powszechnoœci oznacza opodatkowanie ca³ego dochodu osi¹ganego przez osoby fizyczne7. Konsekwencj¹ powszechnoœci w znaczeniu przedmiotowym jest mo¿liwoœæ wyrównywania strat
z jednego Ÿród³a przychodów dochodami z innego Ÿród³a8.
Osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (tak¿e w formie spó³ek niebêd¹cych
osobami prawnymi) p³ac¹ podatek dochodowy
od ca³oœci osi¹ganych przez siebie dochodów.
Dochód rozumiany jest jako nadwy¿ka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania9. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ podatnik ma mo¿liwoœæ odliczenia od przychodu dla celów podatkowych
wszelkich wydatków pod warunkiem, ¿e wyka¿e ich zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, a poniesienie tych wydatków ma lub
mo¿e mieæ bezpoœredni wp³yw na wielkoœæ
przychodu10. Przychody z udzia³u w spó³ce niebêd¹cej osob¹ prawn¹ okreœla siê dla ka¿dego
podatnika, proporcjonalnie do jego prawa
w udziale w zysku oraz ³¹czy siê z pozosta³ymi
przychodami ze Ÿróde³, z których dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych 11 .
Spod pojêcia kosztów wy³¹czone s¹ jednak pewne kategorie wydatków ponoszonych przez
przedsiêbiorców, w szczególnoœci na sp³atê po¿yczek/kredytów (z wyj¹tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po¿yczek/kredytów), wartoœci w³asnej pracy podatnika, jego ma³¿onka,
ma³oletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia
dzia³alnoœci w formie spó³ki cywilnej lub osobowej spó³ki handlowej, tak¿e ma³¿onków i ma³oletnich dzieci wspólników, darowizn, kar
umownych i odszkodowañ z tytu³u wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i us³ug
oraz zw³oki w dostarczeniu towaru wolnego od
wad, itd12.

7

Zasad¹ jest, ¿e opodatkowaniu podlega suma
dochodów uzyskanych w danym roku podatkowych przez danego podatnika.
Zgodnie z regulacj¹ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który osi¹ga
dochód z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej
jest opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba,
¿e wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym.
Podatek ten wynosi 19% podstawy obliczenia podatku (dochód mo¿e byæ pomniejszony o sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne)13. Przedsiêbiorcy
maj¹ wiêc wybór metody opodatkowania. Mog¹
albo wyodrêbniæ dochód z dzia³alnoœci gospodarczej od innych Ÿróde³ i od tak wyodrêbnionego
dochodu p³aciæ podatek liniowy, albo skumulowaæ
dochód z dzia³alnoœci gospodarczej z innymi Ÿród³ami przychodów i byæ opodatkowanym od dochodu globalnego na zasadach ogólnych
z uwzglêdnieniem wszystkich przypisanych podatkowi dochodowemu ulg podatkowych14. Wybór
opodatkowania dochodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej podatkiem liniowym zwi¹zany jest z rezygnacj¹ ze wszystkich ulg podatkowych, w tym tak¿e z prawa do wspólnego opodatkowania ma³¿onków15.
W przypadku podatników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ustawodawca wprowadzi³ przepisy szczególne w zakresie
definicji przychodów. Zgodnie z zasad¹ ogóln¹,
przychodami s¹ otrzymane lub pozostawione do
dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieni¹dze i wartoœci pieniê¿ne oraz wartoœæ
otrzymanych œwiadczeñ w naturze i innych nieodp³atnych œwiadczeñ16. Natomiast za przychód
z dzia³alnoœci gospodarczej uwa¿a siê kwoty
nale¿ne, choæby nie zosta³y faktycznie otrzymane, po wy³¹czeniu wartoœci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat17. Za datê powstania
przychodu uwa¿a siê co do zasady dzieñ wystawienia faktury. Przedsiêbiorcy opodatkowani na
zasadach ogólnych (osoby fizyczne, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne osób fizycz-

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
8
W. Wójtowicz [red.], Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, ABC, Warszawa 2003 r., s. 219.
9
Por. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r. (K.22/5, nr 3, poz. 21).
10
Art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11
Wyrok NSA z dnia 3 listopada 1992 r., SA/Po 1393/92, ONSA 1993 r. , z. 4, poz. 101.
12
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
13
Art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
14
Art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
15
A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki..., op.cit., s. 553.
16
Ibidem, s. 567.
17
Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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nych, spó³ki partnerskie) s¹ obowi¹zani do prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów albo ksi¹g rachunkowych, w sposób zapewniaj¹cy ustalenie dochodu (straty), podstawy
opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku.
Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych okreœlana jest jako suma
przychodów ze wszystkich Ÿróde³ minus koszty
ich uzyskania 18.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ pewne kategorie przychodu nie podlegaj¹ ³¹czeniu z przychodami (dochodami) z innych Ÿróde³. Dotyczy to w szczególnoœci przychodu z odp³atnego zbycia nieruchomoœci
i praw maj¹tkowych, z tytu³u wygranych w konkursach, grach, zak³adach wzajemnych, z tytu³u
wynagrodzeñ za udzielenie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, Stra¿y Granicznej, itp., dla
których ustawodawca przewidzia³ opodatkowanie
w formie rycza³tu19 .
Mo¿na wiêc okreœliæ podstawê opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako
³¹czn¹ kwotê dochodów uzyskanych przez podatnika w ci¹gu roku podatkowego, z ró¿nych, ale
podlegaj¹cych ³¹czeniu Ÿróde³ przychodów (podstawa opodatkowania nie obejmuje dochodów ze
Ÿróde³ przychodów wy³¹czonych z dzia³ania podatku a tak¿e tych, które s¹ objête zwolnieniami)20.

3. Uproszczone formy opodatkowania
W œciœle okreœlonych sytuacjach podatnicy
wykonuj¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
mog¹ op³acaæ podatek w formach uproszczonych,
tj. w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.
Karta podatkowa jest rycza³tem w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu, gdy¿ podatek pobierany
jest w sta³ych kwotach, niezale¿nie od wielkoœci dochodu 21.
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Podatnicy, którzy spe³niaj¹ ustawowo okreœlone warunki mog¹ wybraæ opodatkowanie
w formie karty podatkowej22. Aby móc skorzystaæ z tej formy opodatkowania podatnicy musz¹
spe³niaæ szereg warunków, do których nale¿¹
w szczególnoœci prowadzenie dzia³alnoœci, dla
której ustawa przewiduje mo¿liwoœæ opodatkowania w formie karty podatkowej, z³o¿enie
wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej
formie (wniosek nale¿y z³o¿yæ w³aœciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego nie póŸniej ni¿
do 20 stycznia roku podatkowego, a je¿eli podatnik rozpoczyna dzia³alnoœæ w trakcie roku
podatkowego – przed rozpoczêciem dzia³alnoœci 23 ), nie korzystanie, przy prowadzeniu dzia³alnoœci, z us³ug osób, które nie s¹ u nich zatrudnione na podstawie umowy o pracê oraz z us³ug
innych przedsiêbiorstw i zak³adów (z wyj¹tkiem
us³ug specjalistycznych), ma³¿onek podatnika
nie prowadzi dzia³alnoœci w tym samym zakresie24. Wysokoœæ podatku zale¿na jest od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, liczby mieszkañców danej miejscowoœci oraz liczby zatrudnionych pracowników 25.
Zalet¹ tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym jest minimalizacja obowi¹zków dokumentacyjnych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Podatnicy tacy s¹ zwolnieni z obowi¹zku prowadzenia ksi¹g, sk³adania
zeznañ podatkowych, deklaracji o wysokoœci
uzyskanego dochodu oraz wp³acania zaliczek na
podatek dochodowy. Maj¹ jednak¿e obowi¹zek
wydawaæ – na ¿¹danie klienta – rachunki i faktury stwierdzaj¹ce sprzeda¿ towaru lub wykonanie us³ugi oraz przechowywaæ kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych licz¹c
od koñca roku w którym je wystawiono26. Podatnicy s¹ tak¿e obowi¹zani do prowadzenia ksiêgi
zatrudnienia, gdy¿ jednym z elementów uzasadniaj¹cych mo¿liwoœæ opodatkowania w formie
karty podatkowej oraz okreœlaj¹cych wysokoœæ

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki…, op. cit., s. 553.
20
Art. 28 i n. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
21
W. Wójtowicz [red.], Zarys finansów…, op. cit., s. 219.
22
W. Wójtowicz [red.], Zarys finansów…, op. cit., s. 230.
23
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.
24
Art. 29 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne.
25
Art. 25 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne.
26
Za³¹cznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne.
19
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stawek podatku jest liczba zatrudnianych pracowników.
Wysokoœæ p³aconego podatku jest tu niezale¿na od wyników dzia³alnoœci.
Z drugiej strony podatnicy korzystaj¹cy z opodatkowania w formie karty podatkowej nie mog¹
korzystaæ z ulg podatkowych27.
Podatnicy, którzy prowadz¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tak¿e w formie spó³ki cywilnej osób fizycznych lub spó³ki jawnej osób fizycznych mog¹ skorzystaæ z opodatkowania
w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych, je¿eli w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy uzyskali przychody z dzia³alnoœci wykonywanej wy³¹cznie samodzielnie w wysokoœci
nie przekraczaj¹cej 250.000 euro lub uzyskali
przychody wy³¹cznie z dzia³alnoœci prowadzonej
w formie spó³ki, a suma przychodów z tej dzia³alnoœci nie przekroczy³a 250.000 euro, a tak¿e,
gdy rozpoczn¹ wykonywanie dzia³alnoœci w roku podatkowym i nie korzystaj¹ z opodatkowania w formie karty podatkowej bez wzglêdu na
wysokoœæ przychodów28.
W przypadku opodatkowania w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych, inaczej
ni¿ przy karcie podatkowej, maj¹ zastosowanie
przepisy dotycz¹ce zwolnieñ od podatku dochodowego zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych29. Podstaw¹ opodatkowania jest przychód, a wiêc zrycza³towany podatek
pobiera siê bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania30.
Rycza³t od przychodów ewidencjonowanych
okreœlony jest procentowo (stawki te s¹ ni¿sze ni¿
w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych), w zale¿noœci od rodzaju wykonywanej
dzia³alnoœci. Ustawa reguluje równie¿ sposób postêpowania w sytuacji, gdy podatnik prowadzi
dzia³alnoœæ, z której przychody opodatkowane s¹
ró¿nymi stawkami. Podatnicy op³acaj¹cy podatek dochodowy w formie rycza³tu od przychodów
ewidencjonowanych obowi¹zani s¹ prowadziæ
ewidencjê przychodów (odrêbnie na ka¿dy rok
podatkowy), ewidencjê wyposa¿enia, wykaz
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych

27

i prawnych, posiadaæ i przechowywaæ dowody
zakupu towarów.

4. Podsumowanie
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, i¿ ustawodawca daje ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom, którzy spe³niaj¹ okreœlone
w ustawach podatkowych warunki, takie jak m. in.
forma prawna prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, wielkoœæ zatrudnienia, czy
wielkoœæ przychodów, mo¿liwoœæ wyboru formy
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Ka¿da z tych form opodatkowania ma
pewne cechy specyficzne. Tak na przyk³ad w przypadku karty podatkowej wysokoœæ p³aconego podatku nie jest uzale¿niona od osi¹ganego dochodu
i wynika wprost z ustawy (odpowiednia kwota, która
jest uzale¿niona od rodzaju dzia³alnoœci, liczby zatrudnionych pracowników oraz wielkoœci miejscowoœci, okreœlona jest w za³¹czniku do ustawy). Ponadto obowi¹zki dokumentacyjne sprowadzaj¹ siê
do koniecznoœci prowadzenia ewidencji zatrudnienia oraz wystawiania paragonów i faktur zakupu.
Opodatkowanie w formie karty podatkowej wybieraæ bêd¹ podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w niewielkim zakresie.
W przypadku wyboru opodatkowania w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatku jest zale¿na od rodzaju wykonywanej dzia³alnoœci. W ramach tej formy
opodatkowana przedsiêbiorca zachowuje prawo
do zwolnieñ przedmiotowych przewidzianych
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik, który ponosi stosunkowo wysokie
koszty w stosunku do przychodów powinien wybraæ opodatkowanie na zasadach ogólnych, z tego te¿ wzglêdu, i¿ mo¿e skorzystaæ z ulg podatkowych.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wybór jednej ze zrycza³towanych form opodatkowania oznacza, i¿
przedsiêbiorca opodatkowuje w ten sposób tyl-

Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne.
28
W. Wójtowicz [red.], Zarys finansów…, op. cit., s, s. 231.
29
Art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne.
30
Art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne.
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ko przychody osi¹gniête z tej dzia³alnoœci. Dochody z innych Ÿróde³ przychodów s¹ opodatkowane na zasadach ogólnych.
Zarówno w opodatkowaniu w formach zrycza³towanych, jak i na zasadach ogólnych od podstawy opodatkowania odlicza siê sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne.
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