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Wstęp

Problemy rozwoju przedsiębiorczości zyskują na aktualności wobec nowych
wyzwań, w szczególności wobec nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Rozwój przedsiębiorstw, a zwłaszcza sektora MŚP, w warunkach zmiennego otoczenia ma ogromne znaczenie dla podnoszenia poziomu życia i konkurencyjności w regionach. Finansowanie przedsiębiorstw oraz instrumenty fiskalne
odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości zarówno na
poziomie regionalnym, jak i lokalnym. Dlatego celem niniejszej publikacji jest
podjęcie dyskusji w środowisku naukowców oraz praktyków na temat stanu obecnego, a także pożądanego w zakresie narzędzi finansowych i fiskalnych, które
często są czynnikami decydującymi bądź sprzyjającymi lub hamującymi rozwój
przedsiębiorczości.
Wymienione kwestie zostały ujęte w artykułach, które koncentrują się na następujących problemach: opodatkowanie przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa, stosowanie ulg i preferencji dla przedsiębiorstw oraz poszukiwanie narzędzi
i instrumentów stymulujących rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w aspekcie
możliwości ich wsparcia programami finansowanymi ze środków zagranicznych.
Zarówno autorzy, jak i redaktor niniejszego tomu mają nadzieję, że publikacja
ta będąca skromnym wkładem w dyskusję nad problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście narzędzi i instrumentów finansowania oraz opodatkowania przedsiębiorstw i poszukiwania bardziej efektywnych dróg rozwoju,
uwzględniających elementy wsparcia funduszami Unii Europejskiej.
prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski
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Gospodarcze konsekwencje zmian
w polskim podatku dochodowym
od osób fizycznych

Streszczenie. Podatek dochodowy od osób fizycznych od czasu, gdy został wprowadzony w Polsce, przeszedł bardzo istotne zmiany, a przy tym stał się częstym przedmiotem dyskusji politycznych.
Partie i organizacje polityczne zgłaszają wiele propozycji mających na celu poprawę konstrukcji tego podatku. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy konstrukcja podatku PIT
w Polsce faktycznie wymaga korekty. Rozstrzygnięcie tej kwestii uwzględniać będzie gospodarczy
wymiar opodatkowania dochodu. Możliwe to będzie dzięki ocenie zgodności konstrukcji tego podatku z postulatami teorii opodatkowania dochodu, a także teorii wzrostu. Zachodzące w polskim
opodatkowaniu dochodów osób fizycznych zmiany zostaną także porównane ze zmianami w podatku
PIT w innych państwach należących do OECD i UE.
Słowa kluczowe: optymalne opodatkowanie, podatek dochodowy od osób fizycznych, konsekwencje ekonomiczne, trendy w opodatkowaniu

Wstęp
Choć podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi dopiero trzecie pod
względem wielkości wpływów źródło dochodów podatkowych państwa, jest bardzo ważnym elementem polskiego systemu podatkowego. Znaczenie tego podatku
wynika z tego, że oprócz funkcji fiskalnej pełni on także wiele funkcji pozafiskalnych. Stosowana w nim progresja podatkowa pozwala na redystrybucję dochodu,
wpływając na jego ostateczny podział w społeczeństwie. Podatek dochodowy ma
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przede wszystkim duże znaczenie gospodarcze. Progresja tego podatku sprawia,
że pełni on rolę automatycznego stabilizatora koniunktury. Opodatkowanie dochodu wpływa również na koszt wynagrodzeń, warunkując cenę podstawowego
czynnika produkcji, jakim jest praca. Wkomponowane w konstrukcję podatku PIT
ulgi podatkowe służą realizacji szeroko rozumianej funkcji bodźcowej. Jednocześnie podatek ten charakteryzuje się znaczną ostentacyjnością pobrania, co powoduje duży opór podatników przed ponoszeniem jego ciężaru. W konsekwencji
pełni on także funkcję polityczną, stanowiąc narzędzie realizacji programów partii i ugrupowań politycznych. Cieszy się on znacznym zainteresowaniem świata
polityki, stanowiąc częsty przedmiot dyskusji i dokonywanych zmian. Nie dziwi
więc to, że poszczególne ugrupowania polityczne zgłaszają propozycje mające na
celu poprawę konstrukcji tego podatku. Postulaty te często stoją w sprzeczności
z dotychczasowymi zasadami w opodatkowaniu dochodu. Warto więc się zastanowić, czy takie zmiany są faktycznie potrzebne, czy może propozycje korekty
tego podatku przedstawiane przez partie mają jedynie cel polityczny.
Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie wymaga oceny konstrukcji i zmian polskiego podatku PIT w świetle postulatów teorii. Biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie systemów podatkowych poszczególnych państw, warto przeprowadzić wielowymiarową analizę porównawczą konstrukcji polskiego podatku PIT
z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach. Celem niniejszego artykułu jest zatem dokonanie oceny zmian, jakie zaszły w polskim podatku PIT, oraz
określenie ich gospodarczych konsekwencji.

1. Optymalizacja opodatkowania –
aspekty teoretyczne
Optymalizacja opodatkowania dochodów osób fizycznych jest zagadnieniem,
które od zawsze nurtowało ekonomistów i badaczy ekonomii. Za jedne z pierwszych wytycznych dla właściwej konstrukcji podatków dochodowych można
uznać zasady podatkowe sformułowane przez Adama Smitha. Mimo że teoria
opodatkowania nie ma bezpośredniego przełożenia na stosowane konstrukcje podatków, to twórcy opodatkowania nie pozostają obojętni na zgłaszane przez świat
nauki postulaty. Przykładem oddziaływania teorii na praktykę opodatkowania są
trendy w konstrukcjach podatków dochodowych bądące wynikiem sformułowanej przez Jamesa Mirrleesa teorii optymalnego opodatkowania dochodu.
Teoria optymalnego opodatkowania stanowi, że system podatkowy powinien
być tak skonstruowany, by maksymalizował funkcje dobrobytu społecznego ograniczaną przez wiele warunków brzegowych. W opracowaniach na temat optymalnego opodatkowania zakłada się zwykle, że dobrobyt społeczny jest funkcją
użyteczności poszczególnych jednostek. Sformułowana przez Mirrleesa teoria
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prowadzi do dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze, optymalna stawka dochodu
najwyżej zarabiających powinna wynosić zero. Rozumowanie Mirrleesa uzasadniające ten wniosek podążało następującym torem: jeżeli założy się dodatnią marginalną stawkę opodatkowania dla jednostek uzyskujących najwyższe dochody
w gospodarce i przyjmie, że dochód ten jest równy Y, to dodatnia marginalna stopa opodatkowania będzie zniechęcać jednostkę do wysiłków, powodując spadek
efektywności w sensie Pareto. Jeżeli marginalna stawka zostałaby obniżona do
zera dla każdego dochodu powyżej Y, to uzyskano by taką samą wielkość dochodów podatkowych, a straty efektywności udałoby się uniknąć1. Dlatego dodatnia
marginalna stopa opodatkowania najwyższych dochodów nie jest optymalna2.
Po drugie, krańcowa stawka opodatkowania osób o najniższym dochodzie
także powinna być równa zero. Wniosek ten można uzasadnić w następujący
sposób: jeżeli najniżej zarabiający zostanie obciążony dodatnią stawką podatku
równą t, to opodatkowanie pogorszy sytuację wszystkich podatników. Podatek
miałby uzasadnienie, gdyby pogorszenie sytuacji wszystkich uzyskujących dochód wyższy niż minimalny było rekompensowane poprawą sytuacji najmniej
zarabiających. Przy dodatniej stopie opodatkowania najniższych dochodów następuje pogorszenie sytuacji także najmniej zarabiających, w związku z tym nie
ma uzasadnienia dla opodatkowania. Teoria optymalnego opodatkowania formułuje postulaty dotyczące optymalnej taryfy, odnoszące się jedynie do jej początku
i końca. Nie opisuje jednak tego, jak powinny kształtować się graniczne i przeciętne stawki podatków pomiędzy tymi punktami3. Wnioski z teorii optymalnego opodatkowania dochodu znalazły odzwierciedlenie w zmianach, które od ponad 30 lat zachodzą w systemach podatkowych. Choć bezpośrednie wdrożenie
wyników analiz Mirrleesa byłoby bardzo trudne, to wprowadzane rozwiązania
przybliżają obecnie stosowane podatki do podatków optymalnych. Jak wynika
z obliczeń prowadzonych przez Mirrleesa, system podatkowy ze stałą krańcową
stawką – liniowym podatkiem dochodowym – może się dość znacznie przybliżyć
do taryfy optymalnego podatku dochodowego. Wniosek ten stał się przesłanką dla
implementacji w coraz większej liczbie państw liniowego podatku dochodowego.
Przy liniowym podatku dochodowym z reguły uzyskuje się znaczne efekty redystrybucyjne. Kwoty wolne od podatku od osób fizycznych, które stanowią dużą
część średniego dochodu, mogą spowodować wyraźną progresywność przy średniej stawce podatku dla większości dochodów. Stała stawka krańcowa oznacza,
że stopień progresywności zmniejsza się (nadal jest jednak dodatni) przy wyso1
J. A. Mirrlees, An Exploration in the Theory of Optimal Income Taxation, „Review of Economic Studies” 1971, nr 38, s. 175-208.
2
N. G. Mankiw, M. Ch. Weinzierl, D. Ferris Yagan, Optimal taxation in theory and practice,
„Journal of Economic Perspectives” 2009, nr 23 (4), s. 147-174.
3
F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Wyd. SGH,
Warszawa 2006, s. 164.
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kich poziomach dochodu. Najwyższe poziomy dochodu osiąga tak niewiele osób,
że dodatkowa progresywność skali podatkowej przyniesie minimalne dodatkowe
dochody lub nie przyniesie ich wcale4.
Optymalizację opodatkowania dochodu można rozpatrywać w szerszym kontekście, uwzględniającym miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych
w systemie podatkowym. Z endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego płynie
wniosek, że o dynamice PKB w znacznym stopniu decyduje akumulacja kapitału
ludzkiego. Kapitał ten stanowi zgromadzony przez pracowników zasób wiedzy
fachowej, doświadczenia i umiejętności, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie większych dochodów. Państwo może zatem oddziaływać na dynamikę PKB
poprzez tworzenie bodźców zachęcających bądź zniechęcających do akumulacji
kapitału ludzkiego. Źródłem takich bodźców może być wykorzystywane przez
państwo opodatkowanie. Teza, że rodzaj opodatkowania może warunkować dynamikę wzrostu gospodarczego, znajduje potwierdzenie w wielu badaniach empirycznych. Jak wynika z analiz danych pochodzących z 22 krajów OECD, prowadzonych przez Richarda Knellera, Michaela F. Bleaneya i Normana Gemmella,
opodatkowanie dochodu wpływa na ograniczenie stóp wzrostu gospodarczego,
podczas gdy opodatkowanie konsumpcji pozostaje neutralne i nie wywiera negatywnego wpływu na dynamikę PKB5. Z kolei Frida Widmalm6, wykorzystując
dane panelowe dla 23 państw OECD zebranych w latach 1965-1990, dowiodła,
że udział dochodów pozyskiwanych z opodatkowania dochodów osobistych jest
ujemnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym. Zauważyła także, iż progresja podatkowa wpływa na ograniczenie wzrostu gospodarczego, oddziałując na
niego głównie przez akumulację kapitału ludzkiego. Zastępując opodatkowanie
bezpośrednie opodatkowaniem pośrednim, można również zwiększyć oszczędności i przyczynić się do większej akumulacji kapitału rzeczowego, co z kolei
może wpłynąć na wzrost dynamiki PKB. Do wniosków przemawiających za niekorzystnym oddziaływaniem podatków dochodowych na wzrost gospodarczy
skłaniają badania prowadzone przez Francesca Daveriego i Guida Tabelliniego. Według tych badaczy wysokie opodatkowanie dochodów z pracy powoduje dwojakie efekty, które przyczyniają się do osłabienia wzrostu gospodarczego:
po pierwsze, opodatkowanie dochodów z pracy wpływa na wzrost kosztu pracy, zmniejszając popyt na nią, po drugie, substytucja pracy kapitałem powoduje,
że marginalny zwrot z kapitału maleje, co w długim okresie osłabia bodźce do
4
R. Blundell, Podaż pracy a opodatkowanie, w: Efektywność polityki podatkowej, red. M. Devereux, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 60.
5
R. Kneller, M. F. Bleaney, N. Gemmell, Fiscal policy and growth: Evidence from OECD
countries, „Journal of Public Economics” 1999, nr 74.
6
F. Widmalm, Tax structure and growth: Are some taxes better than others?, „Public Choice”
2001, nr 107.
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akumulacji kapitału i w rezultacie obniża wzrost7. Można zatem stwierdzić, że
obniżenie znaczenia podatków dochodowych może mieć pozytywny skutek dla
aktywności gospodarczej.

2. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
Rozstrzygnięcie kwestii, czy opodatkowanie dochodu osób fizycznych w Polsce powinno zostać skorygowane, wymaga porównania polskich przepisów z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach UE. Dzięki temu możliwe będzie
uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących zgodności zmian zachodzących w polskim podatku PIT z tendencjami europejskimi i światowymi oraz jego
znaczenia na tle europejskich systemów podatkowych.
Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem znaczenia podatku PIT oraz zmiany
jego roli w systemach podatkowych jest stosunek dochodów z tego podatku do
sumy dochodów podatkowych.
Podatek PIT w wielu państwach UE stanowi najważniejsze źródło dochodów
podatkowych. Szczególnie wysokie dochody z tytułu tego podatku uzyskują państwa zamożne, głównie skandynawskie. Potwierdzeniem jest to, że udział dochodów z tytułu podatku PIT w strukturze dochodów podatkowych państw UE jest
dość silnie skorelowany z poziomem PKB per capita (wykres 1). Współczynnik
korelacji Pearsona w 2011 r. dla obydwu zmiennych wynosił 0,62, świadcząc
o występowaniu między nimi statystycznie istotnego związku (poziom istotności
α = 0,01).
Jednak od lat w większości państw UE zauważalna jest tendencja do spadku
udziału podatku PIT w łącznych dochodach podatkowych (tab. 1). Podobny trend
widoczny jest również w Polsce.
Podczas gdy w połowie lat 90. podatek PIT stanowił w Polsce ponad 20%
dochodów podatkowych, w 2011 r. przynosił już tylko 14% wpływów. Choć na
tle innych państw unijnych Polska cechuje się stosunkowo niskim udziałem podatku PIT w sumie dochodów (20. miejsce w UE), to biorąc pod uwagę nowe
kraje członkowskie, wskaźnik ten w Polsce należy do najwyższych. O ile spadek
fiskalnego znaczenia podatku PIT po 2007 r. może być wiązany z kryzysem finansowym, gdyż podatek dochodowy jest szczególnie wrażliwy na wahania koniunkturalne, to przewidywane jest przenoszenie ciężaru opodatkowania z podatków bezpośrednich na podatki pośrednie. Polska, podobnie jak inne państwa UE,
dążąc do zwiększenia neutralności opodatkowania, w coraz większym stopniu
polega na podatku od towarów i usług. Przytoczone dane pozwalają sformułować
wniosek, że w świetle tendencji obserwowanych w UE nie ma podstaw do wpro7
F. Daveri, G. Tabellini, Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries, „Economic Policy” 2000, nr 30, s. 47-104.
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Wykres 1. Rozrzut PIT/dochody podatkowe względem PKB per capita
według parytetu siły nabywczej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

wadzenia zmian w polskim podatku PIT, mających na celu zwiększenie zakresu
realizacji przez niego funkcji fiskalnej.
Choć udział podatku PIT w dochodach podatkowych Polski nie odbiega od
jego wartości wyznaczonej dla innych państw Unii, nie oznacza to jeszcze, że
wpływ tego podatku na gospodarkę i społeczeństwo będzie podobny jak w innych
krajach. O oddziaływaniu podatku PIT w znacznym stopniu decyduje bowiem
jego konstrukcja, a zwłaszcza takie elementy, jak: szerokość bazy opodatkowania, liczba i kwoty progów podatkowych oraz wysokość stawek opodatkowania
w poszczególnych przedziałach skali podatkowej. Decydują one przede wszystkim o rozkładzie ciężaru podatkowego na poszczególnych podatników. O stopniu
dopasowania ciężaru podatku PIT do zdolności podatkowej podatników świadczy
zazwyczaj liczba progów tego podatku. Analizując liczbę progów podatku PIT
w ciągu ostatnich 30 lat, można zauważyć, że nie tylko w krajach UE, ale także w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) uległa ona znacznemu ograniczeniu (tab. 2). Zmiana liczby progów wynika z dążenia do linearyzacji podatku dochodowego i jest związana z obniżaniem
wysokości podatku nakładanego na najlepiej zarabiających. Mniejsza liczba pro-
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Tabela 1. Udział dochodów z tytułu podatku PIT
w dochodach podatkowych państw UE (w %)
Państwo
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

1995
30,8
13,5
12,9
53,9
23,5
23,3
31,3
12,5
24,1
12,3
26,2
14,8
16,0
22,7
21,7
16,0
18,9
19,2
22,4
22,6
18,1
25,1
15,0
8,9
31,1
34,8
29,5

2000
29,4
12,7
13,0
51,9
22,9
22,1
29,3
14,4
19,6
19,0
27,5
12,2
18,8
25,5
18,3
18,5
17,5
15,0
23,3
13,5
17,1
11,4
15,0
9,9
30,6
35,2
29,4

2005
28,8
8,7
12,4
49,0
20,8
18,2
27,2
14,5
18,6
18,4
26,1
11,1
19,6
24,1
19,0
17,6
20,2
17,5
22,7
12,0
16,4
8,3
14,3
8,4
30,7
36,7
28,8

2010
28,1
10,9
10,3
51,2
21,9
15,9
26,9
14,0
22,9
17,8
27,5
11,6
22,5
13,5
21,1
17,2
19,0
21,8
23,2
14,0
17,7
12,3
15,0
8,2
29,7
34,2
28,3

2011
28,2
10,5
10,8
50,9
21,8
16,1
32,0
14,6
23,7
17,9
27,1
11,9
20,3
13,6
22,2
13,3
19,1
20,9
23,2
13,8
18,5
11,8
15,0
8,8
29,4
33,8
27,9

Źródło: Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg
2013, s. 188.

gów oznacza zwykle mniejszą progresję podatku. Zachodzące zmiany wpływają
więc na ograniczenie funkcji redystrybucyjnej podatku.
Z przedstawionych w tabeli 2 danych wynika, że choć w Polsce liczba progów podatkowych jest mniejsza niż w państwach starej Unii, to w porównaniu
z liczbą progów stosowanych w nowych państwach członkowskich, w których
coraz częściej wprowadza się liniowe opodatkowanie dochodu, jest ona większa
niż przeciętna.
Redukcji progów podatkowych towarzyszyła długoterminowa tendencja polegająca na obniżaniu górnych stawek podatku (tab. 3). Dokonane w ten sposób
spłaszczenie progresji podatkowej miało na celu osłabienie bodźców skłaniają-
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Tabela 2. Liczba progów podatku PIT w państwach OECD w latach 1981-2010
Państwo
Luksemburg
Szwajcaria
Meksyk
Grecja
Portugalia
Chile
Izrael
Stany Zjednoczone
Japonia
Belgia
Włochy
Finlandia
Turcja
Hiszpania
Francja
Korea
Australia
Holandia
Nowa Zelandia
Niemcy
Kanada
Słowenia
Austria
Wielka Brytania
Islandia
Norwegia
Polska
Węgry
Dania
Szwecja
Irlandia
Słowacja
Czechy
Estonia

2010
16
10
8
8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1

2000
16
10
10
5
5
6
5
5
4
7
5
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
6
4
3
2
3
3
3
3
2
2
7
4
1

1990
24
10
6
9
5
–
5
2
4
7
7
5
–
16
12
–
7
3
3
3
3
–
5
2
1
3
–
4
3
4
3
–
–
–

1981
21
7
27
15
12
–
5
16
19
24
32
–
–
30
12
–
3
10
5
–
13
–
11
6
–
7
–
–
3
18
5
–
–
–

Źródło: Trends in personal income tax and employee social security contribution schedules, Taxing Wages,
OECD, Paris 2012, s. 30.

cych podatników o najwyższych dochodach do unikania opodatkowania. Trzeba
jednak zaznaczyć, że po 2010 r. niektóre państwa, takie jak Francja, Czechy czy
Portugalia, zaczęły podnosić najwyższe stawki podatku PIT.
Wzrost górnych stawek PIT w kilku państwach skłania do zastanowienia się,
czy proces przenoszenia ciężaru opodatkowania z pracy na podatki konsumpcyjne
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Tabela 3. Górne stawki PIT (w %)
Państwo
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

1995
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
51,3
44,0
35,0
60,0
50,0
45,0
40,0
40,0
50,0
42,0
62,2
61,3
40,0

2000
60,6
40,0
32,0
62,9
53,8
26,0
44,0
45,0
48,0
59,0
45,9
40,0
25,0
33,0
47,2
44,0
35,0
60,0
50,0
40,0
40,0
40,0
50,0
42,0
54,0
51,5
40,0

2005
53,7
24,0
32,0
62,3
44,3
24,0
42,0
40,0
45,0
53,5
44,1
30,0
25,0
33,0
39,0
38,0
35,0
52,0
50,0
40,0
40,0
16,0
50,0
19,0
51,0
56,6
40,0

2010
53,7
10,0
15,0
55,4
47,5
21,0
41,0
49,0
43,0
45,8
45,2
30,0
26,0
15,0
39,0
40,6
35,0
52,0
50,0
32,0
45,9
16,0
41,0
19,0
49,0
56,6
50,0

2011
53,7
10,0
15,0
55,4
47,5
21,0
41,0
49,0
45,0
46,7
47,3
30,0
25,0
15,0
42,1
20,3
35,0
52,0
50,0
32,0
50,0
16,0
41,0
19,0
49,2
56,6
50,0

2013
53,7
10,0
22,0
55,6
47,5
21,0
41,0
46,0
52,0
50,2
47,3
38,5
24,0
15,0
43,6
16,0
35,0
52,0
50,0
32,0
53,0
16,0
50,0
25,0
51,1
56,6
45,0

Źródło: Taxation trends in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg
2013, s. 35.

może zostać odwrócony. Odpowiedź na to pytanie jest przecząca: wzrost górnych
stawek PIT stanowi istotny polityczny sygnał, ale zazwyczaj przynosi niewiele
dodatkowych dochodów – większość wpływów z podatku PIT pochodzi z dochodów przeciętnie zarabiających podatników. Ważne jest zatem, aby pogodzić
redystrybucyjny charakter podatku PIT z jego wpływem na poziom zatrudnienia.
Dość wyraźnym obniżkom górnych stawek podatku PIT nie towarzyszyła analogiczna tendencja w zakresie dolnej stawki podatku (tab. 4). Spośród 34 państw
należących do OECD dolną stawkę podatku zredukowano w latach 2000-2010
jedynie w 17 państwach. Można więc stwierdzić, że zmiany w opodatkowaniu
dochodów osób fizycznych zmierzały przede wszystkim do zmniejszenia obciążeń najlepiej zarabiających kosztem wyższych podatków nakładanych na podat-
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Tabela 4. Dolne stawki podatku PIT w państwach OECD (w %)
Państwo
Islandia
Austria
Szwecja
Norwegia
Belgia
Włochy
Hiszpania
Estonia
Irlandia
Wielka Brytania
Słowacja
Finlandia
Polska
Grecja
Węgry
Słowenia
Turcja
Japonia
Australia
Czechy
Niemcy
Nowa Zelandia
Portugalia
Izrael
Luksemburg
Francja
Korea
Kanada
Chile
Szwajcaria
Dania
Stany Zjednoczone
Holandia
Meksyk

2010
37,22
36,50
31,56
28,00
26,85
25,20
24,00
21,00
20,00
20,00
19,00
18,98
18,00
18,00
17,00
16,00
15,66
10,00
15,00
15,00
14,00
11,50
11,08
10,00
8,20
7,76
6,60
5,05
5,00
4,38
3,67
2,50
2,30
1,92

2000
38,37
21,00
30,38
28,00
27,82
19,40
18,00
26,00
22,00
10,00
12,00
17,67
19,00
5,00
20,00
17,00
15,01
5,00
17,00
15,00
12,60
15,00
14,00
10,00
6,15
7,60
11,00
6,37
5,00
4,70
39,80
2,85
4,50
3,00

Źródło: Trends in personal income tax and employee social security contribution schedules, Taxing Wages,
OECD, Paris 2012, s. 39.

ników o najniższych dochodach. Z tego względu niewielka obniżka najniższej
stawki podatku w Polsce stwarza tylko pozory sprawiedliwości wprowadzanych
zmian.
W analizowanej grupie państw dolne stawki podatku PIT są ujemnie skorelowane z liczbą progów podatkowych (współczynnik korelacji –0,41). Zatem
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im niższa jest liczba stosowanych progów podatkowych, tym wyższa jest dolna
stawka podatku. W związku z tym wysokie stawki podatku PIT występują zwykle w państwach stosujących opodatkowanie liniowe. Wyjątkiem od tej reguły
są państwa skandynawskie, w których mimo stosowania kilku przedziałów skali
podatkowych najniższe stawki są stosunkowo wysokie. W Polsce zaś najniższa
nominalna stawka podatku PIT jest wyższa niż w starych państwach UE, ale należy do najwyższych w grupie nowych państw UE.
O rozkładzie ciężaru podatku PIT decyduje nie tylko wysokość stawek, ale
także wysokość kwot niepodlegających opodatkowaniu oraz wysokość progów
podatkowych. Kwota wolna w największym stopniu wpływa na efektywną stawkę opodatkowania osób o najniższych dochodach. Jak wynika z wykresu 2, podwyższenie kwoty spowoduje największą redukcję efektywnej stawki w grupie
podatników najmniej zarabiających.
Wykres 2. Wpływ kwoty wolnej na efektywne stawki opodatkowania podatkiem PIT

efektywna stawka podatku

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
podstawa opodatkowania
efektywna stawka podatku przed podniesieniem kwoty wolnej
efektywna stawka podatku po podniesieniu kwoty wolnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących w Polsce parametrów podatku PIT oraz założenia podwojenia kwoty wolnej od opodatkowania.

Im zatem wyższa jest kwota wolna, tym niższy ciężar opodatkowania osób
najmniej zarabiających. Z danych przytoczonych w tabeli 5 wynika, że Polska
należy do państw o stosunkowo niskiej kwocie dochodu niepodlegającej opodatkowaniu, co oznacza przeniesienie większego ciężaru opodatkowania na osoby
o niskim dochodzie. Niekorzystne z punktu widzenia osób o najniższych dochodach jest to, że relacja kwoty niepodlegającej opodatkowaniu do przeciętnego wynagrodzenia uległa pogorszeniu, głównie w wyniku „zamrożenia” kwoty wolnej
od opodatkowania.
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Tabela 5. Minimalny dochód powodujący konieczność zapłaty podatku
w relacji do przeciętnego wynagrodzenia
Państwo
Chile
Meksyk
Grecja
Słowacja
Izrael
Portugalia
Słowenia
Austria
Czechy
Hiszpania
Irlandia
Luksemburg
Węgry
Wielka Brytania
Kanada
Włochy
Islandia
Niemcy
Stany Zjednoczone
Polska
Korea
Japonia
Belgia
Estonia
Szwajcaria
Norwegia
Szwecja
Austria
Nowa Zelandia
Holandia
Dania
Finlandia
Turcja
Francja

2010
1,40
0,70
0,70
0,50
0,49
0,49
0,46
0,44
0,43
0,40
0,38
0,36
0,33
0,32
0,32
0,31
0,28
0,27
0,27
0,25
0,24
0,21
0,21
0,19
0,16
0,16
0,15
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,01
0,01

2000
1,49
0,99
0,74
0,29
0,37
0,53
0,15
0,45
0,25
0,39
0,25
0,34
0,00
0,18
0,21
0,32
0,30
0,29
0,20
0,29
0,52
0,20
0,23
0,16
0,03
0,20
0,05
0,15
0,14
0,14
0,16
0,06
0,01
0,01

Źródło: Trends in personal income tax and employee social security contribution schedules, Taxing Wages,
OECD, Paris 2012, s. 49.

Widoczna jest także tendencja do obniżania maksymalnej stawki podatku,
w efekcie czego zmniejsza się rola podatku PIT w redystrybucji i jego znaczenie
jako automatycznego stabilizatora koniunktury. Jest to efektem tendencji do neu-
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tralizacji wpływu opodatkowania. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia rosnącej konkurencji podatkowej. O ile erozja bazy podatkowej w przypadku osób nisko
zarabiających jest stosunkowo mało prawdopodobna, o tyle podatnicy o wysokich
dochodach cechują się zwykle większą mobilnością, a więc związana z nimi część
bazy opodatkowania jest bardziej wrażliwa na zmiany wysokości stawek.
Poziom najwyższej stawki PIT w Polsce jest stosunkowo niski w porównaniu
ze stawkami w innych państwach UE, ale wśród nowych państw UE stanowi jedną z najwyższych górnych stawek podatku PIT.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy dowodzą, że opodatkowanie dochodu osób fizycznych w Polsce, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej i OECD,
podlega linearyzacji. Proces ten jest zgodny z wnioskami wynikającymi z teorii
optymalnego opodatkowania dochodu, postulującej redukcję marginalnych stawek opodatkowania nakładanego na jednostki uzyskujące najwyższe i najniższe
dochody. Wyrazem dążenia do uliniowienia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce jest ograniczenie liczby progów podatkowych oraz obniżenie
zarówno dolnej, jak i górnej stawki skali podatkowej. Jednak obniżanie obciążeń
podatkiem PIT zarówno osób najmniej, jak i najwięcej zarabiających przebiegało
dotąd w sposób niesymetryczny, w większym stopniu przyczyniając się do redukcji obciążeń osób o najwyższych dochodach. Obniżenie opodatkowania osób
o wysokich dochodach ma uzasadnienie także w teorii wzrostu gospodarczego.
Niższe opodatkowanie osób o najwyższych kwalifikacjach sprzyja akumulacji
kapitału ludzkiego budującego przewagę konkurencyjną krajowych przedsiębiorstw. Jednocześnie należy negatywnie ocenić „zamrożenie” kwoty wolnej od
opodatkowania, które spowodowało wzrost obciążeń osób najuboższych. Wyższe
opodatkowanie osób o najniższych dochodach zmniejsza ich motywację do pracy,
co prowadzi do redukcji marginalnej stopy zwrotu z kapitału, spadku inwestycji
i zahamowania wzrostu gospodarczego. Warto także zauważyć, że proces linearyzacji podatku PIT w Polsce przebiegał nieco wolniej niż w innych nowych
państwach członkowskich UE, ale szybciej niż w państwach starych. Wolniejsze
tempo linearyzacji podatku dochodowego miało swoje pozytywne strony. Procesowi uliniowienia towarzyszy bowiem zazwyczaj spadek znaczenia fiskalnego
tego podatku. Jednocześnie wprowadzenie go może ograniczyć zakres realizacji
przez ten podatek funkcji redystrybucyjnej, a także zmniejszyć jego znaczenie
jako automatycznego stabilizatora koniunktury. Te negatywne efekty uliniowienia
podatku dochodowego skłoniły prawdopodobnie niektóre z państw (Czechy i Słowację), które wprowadziły podatek liniowy, do ponownego zastosowania progów
podatkowych.
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Podsumowując rozważania, należy pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, ocenić politykę polskich władz fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzone w Polsce zmiany były bardzo ostrożne,
dzięki czemu możliwe było uniknięcie błędów skutkujących koniecznością wielokrotnego poprawiania konstrukcji podatku dochodowego. Postulowane przez
niektóre organizacje polityczne zmiany, np. dotyczące podwyższenia górnej stawki opodatkowania lub wprowadzenia dodatkowych przedziałów skali podatkowej
w świetle teorii optymalnego opodatkowania, stanowiłyby krok wstecz. Zasadny
wydaje się jednak postulat dotyczący zmniejszenia ciężaru opodatkowania osób
o najniższych dochodach. Takie rozwiązanie jest coraz częściej propagowane w literaturze przedmiotu jako narzędzie promocji zatrudnienia i walki z bezrobociem.
Redukcja opodatkowania osób o najniższych dochodach przełoży się na niższy
koszt pracy i bardziej efektywne wykorzystanie kapitału przez przedsiębiorstwa.
Negatywny skutek fiskalny tej zmiany mógłby zaś zostać skompensowany dzięki
większym wpływom z podatków pośrednich.
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The economic consequences of changes
in Polish personal income tax
Abstract. Personal income tax is a frequent subject of political debate. Political parties and
organizations report a number of proposals aimed at improving the design of taxation. The purpose
of this article is to answer the question of whether the construction of PIT in Poland actually re-
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quires correction. The answer to this question is possible thanks to a conformity assessment of the
tax structure, and use of the principles found in the theory of optimal income taxation. The changes
present in Polish personal income tax are also compared with the personal income tax processes of
other members of the OECD and the EU.
Keywords: optimal taxation, personal income tax, economic consequences, trends in taxation
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Preferencje podatkowe
jako forma wspierania przedsiębiorstw

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie obszaru dopuszczalnego wspierania przedsiębiorstw w Polsce za pomocą instrumentów podatkowych. Instrumenty podatkowe są elementem konstrukcji podatków w polskim systemie podatkowym, realizującym cele polityki gospodarczej, także
w zakresie wspierania przedsiębiorstw. Polska nie dysponuje, tak jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, pełną swobodą w zakresie prowadzenia polityki wykorzystującej instrumenty
podatkowe. Ich stosowanie jest koordynowane i monitorowane zgodnie z przepisami traktatowymi,
jeśli spełniają one kryteria pomocy publicznej. W innym przypadku kształtowanie polityki publicznej
pozostaje w gestii państwa członkowskiego. Czy wobec tego interwencja w tej formie ma w Polsce
charakter doraźny, przypadkowy, czy – podobnie jak w przypadku dopuszczalnej pomocy publicznej
– jest koordynowana na szczeblu państwowym?
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, system podatkowy, tax expenditures, wydatki publiczne

Wstęp
Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie dysponują pełną swobodą w prowadzeniu polityki wspierającej przedsiębiorstwa. Instrumenty pomocy finansowej państwa są dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają zasad
wolnego rynku, które zostały sformułowane na gruncie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególne ograniczenia polityki publicznej w tym obszarze dotyczą instrumentów podatkowych. W konsekwencji państwa członkowskie,
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w tym Polska, mogą stosować indywidualne (szczególne) instrumenty podatkowe wspierające przedsiębiorstwa, jeśli są one uznane przez Komisję Europejską
za dopuszczalną pomoc publiczną (koordynowaną na szczeblu krajowym, monitorowaną zgodnie z wytycznymi określonymi przez KE). Interwencja za pomocą instrumentów podatkowych jest legalna także wówczas, gdy instrumenty
nie spełniają kryteriów pomocy publicznej, tj. nie wpływają na konkurencję na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. W tym przypadku wspieranie podmiotów
gospodarczych za pomocą instrumentów podatkowych pozostaje w gestii państwa członkowskiego, które podejmując interwencję, realizuje cele wynikające
z przyjętej polityki ekonomicznej i społecznej państwa. Instrumenty podatkowe,
których ogólnym celem jest wspieranie przedsiębiorstw, są elementem konstrukcji podatków również w polskim systemie podatkowym.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obszaru dopuszczalnego
wspierania przedsiębiorstw w Polsce za pomocą instrumentów podatkowych. Czy
interwencja w tej formie ma charakter doraźny, przypadkowy, czy – podobnie jak
w sytuacji dopuszczalnej pomocy publicznej – jest koordynowana na szczeblu
państwowym? Szczegółowej analizie zostaną poddane podatki dochodowe, czyli podatki o najwyższym stopniu powszechności, generujące najwyższe koszty
dla podatników. Zakres stosowania instrumentów podatkowych zostanie przedstawiony na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Badania zostały przeprowadzone w ramach grantu sfinansowanego przez Narodowego Centrum Nauki,
przyznanego na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS4/02878.

1. Ograniczenia stosowania instrumentów podatkowych
wynikające z przepisów wspólnotowych
Pomoc publiczna nie ma w ustawodawstwie wspólnotowym jednoznacznej
legalnej definicji. Można przyjąć, że brak doprecyzowania tego pojęcia jest zamierzeniem celowym. Dopuszczenie dosyć szerokiej i jednocześnie elastycznej
interpretacji przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości pozwala bowiem na obchodzenie zakresu przedmiotowego pomocy publicznej
przez państwa członkowskie oraz prowadzenie własnej krajowej polityki wspierania przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z luką prawną. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo skutecznie doprecyzowują i wyjaśniają
poszczególne elementy tego pojęcia, tworząc łącznie z praktyką Komisji soft law,
określające podstawy polityki stosowanej w tym zakresie1.
1
P. Sidor, Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy przesłanek ją
statuujących w kontekście środków podatkowych, cz. 1, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”
2007, nr 12, s. 23-26.
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Dla pomocy publicznej największe znaczenie mają regulacje zawarte w rozdziale 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym reguł
konkurencji, w szczególności art. 107-1092. Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE każda
pomoc przyznawana przez państwa członkowskie z zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która faworyzuje określone grupy podmiotów i w związku
z tym zakłóca lub może zakłócać konkurencję, jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku, jeżeli wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Niemniej w określonych sytuacjach może być uznana za zgodną z zasadami
wspólnego rynku. Wówczas podlega jednak ścisłej kontroli i jest notyfikowana.
Wprawdzie powyższe przepisy nie formułują bezpośrednio zakazu stosowania
pomocy publicznej, ale wskazują, że gdy zakłóca ona konkurencję, jest niezgodna
z zasadami wspólnego rynku. Biorąc pod uwagę postanowienia art. 2 ust. 3 TFUE,
zgodnie z którym państwa członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze
na zasadach przewidzianych w traktacie, do których określenia Unia ma kompetencje, pomoc publiczna w Unii Europejskiej nieobjęta katalogiem wyłączeń
zapisanych w ust. 2 i 3 art. 107 TFUE, traktowana jako transfer zasobów przypisanych władzy publicznej i naruszająca konkurencję, jest w zasadzie zakazana. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2
Komisję wyposażono w kompetencje umożliwiające ocenę zgodności stosowania
przez państwa członkowskie poszczególnych środków pomocowych z rynkiem
wspólnotowym. Potwierdzają to wyroki ETS, m.in. wyrok z 17 września 1980 r.
w sprawie Philip Morris Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
zgodnie z którym Komisja ma w tym zakresie prawo rozstrzygnięcia według swego uznania, a w związku z tym oceny sytuacji ekonomicznej i społecznej, która
musi być dokonana w kontekście wspólnotowym3. Należy jednak podkreślić, że
władza dyskrecjonalna Komisji nie jest w tym przypadku pełna i podlega pewnym
ograniczeniom wynikającym zarówno z regulacji zawartych w art. 108 TFUE, jak
i kontroli ETS.
Ważne jest więc ustalenie, czy konkretne wsparcie publiczne przedsiębiorstw
łącznie spełnia przesłanki zakwalifikowania, zgodnie z art. 107 TFUE, jako pomoc publiczna. Sławomir Dudzik, analizując szczegółowo treść art. 107, stwierdza, że znajduje on zastosowanie, gdy:
– dany środek stanowi „pomoc” dla przedsiębiorstwa,
– pomoc jest udzielana „przez państwo lub ze źródeł państwowych”,
– pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowanie pewnych przedsiębiorstw lub gałęzi),
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 2010, nr 83/47, wersja skonsolidowana. Wcześniej regulacje dotyczące pomocy publicznej zawarte były w art. 87-89 TWE.
3
Sygn. 6/02671, Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, 1980,
s. I-02671, www.law.uj.edu.pl/~kpe/strona/upload/materialy_119/730_79_philip_morris.pdf [9.05.
2014].
2
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– zakłóca konkurencję lub jej zagraża,
– wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi,
– nie stosuje się do danego środka wyłączeń zapisanych w art. 107 ust. 2 i 3
TFUE4.
Pomoc publiczna oznacza zatem korzyść, którą przedsiębiorstwo uzyskuje,
co nie mogłoby nastąpić w ramach normalnej działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno świadczeń nieodpłatnych, jak i odpłatnych poniżej jego wartości
rynkowej, które – co należy podkreślić – stanowią jednocześnie określony wydatek ze strony państwa lub świadczenie zmniejszające jego przychody. Z regulacji
wspólnotowych wynika zatem, że nie jest istotne to, czy dany środek jest środkiem pomocy publicznej bezpośredniej, czy pośredniej. Użycie w definicji sformułowania „w jakiejkolwiek formie” oznacza, że ulgi i zwolnienia podatkowe
mogą być traktowane jako forma pomocy publicznej, jeżeli spełniają przesłanki
unijnej definicji zawartej w art. 107 ust. 1 TFUE. Potwierdzają to wyroki ETS.
Już w 1961 r. w wyroku w sprawie De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg przeciwko Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali5 ETS
stwierdził, że pojęcie pomocy publicznej należy rozumieć znacznie szerzej niż
pojęcie subwencji. Obejmuje ono nie tylko bezpośrednie świadczenia ze strony
państwa, ale także środki, „za pomocą których z pewnych podmiotów zostają
zdjęte powinności normalnie na nich spoczywające. Środki takie nie mieszczą
się co prawda w rozumieniu słowa subwencja sensu stricte, ale – ze względu na
swój rodzaj i działanie – są jej równoważne”6. Jednocześnie, zgodnie z sentencją
wyrażoną w wyroku ETS z 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-222/04, zwolnienie
podatkowe, mimo faktycznego braku przekazania środków publicznych, jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE (w aktualnym stanie prawnym
art. 107 ust. 1 TFUE). Wyrok ten stanowi potwierdzenie poglądu funkcjonującego
w doktrynie, mówiącego, że uszczuplenie dochodów państwa jest równoznaczne
z wydatkowaniem środków z tego źródła7.
Komisja, doprecyzowując kryteria pomocy publicznej w zakresie środków
podatkowych, w 1998 r. wydała specjalne obwieszczenie w sprawie stosowania
reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaS. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
5
 Orzeczenie ETS z dnia 23 lutego 1961 r. w sprawie 30/59: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg przeciwko Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
6
R. Zajder, Zwolnienie podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielonej przed akcesją
do Unii, „Doradca Podatnika” 2004, nr 30, www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/2549/
Zwolnienie_podatkowe_jako_forma_pomocy_publicznej_udzielonej_przed_akcesja_do_Unii.html
[8.05.2014].
7
P. Sidor, Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy przesłanek ją
statuujących w kontekście środków podatkowych, cz. 2, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”
2008, nr 1, s. 28.
4
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niem działalności gospodarczej8, którego celem było wyjaśnienie, kiedy dany środek podatkowy może stanowić pomoc publiczną w rozumieniu przepisów traktatowych. Zgodnie z nim, aby środek podatkowy mógł zostać nazwany pomocą
publiczną, musi spełniać następujące przesłanki:
– musi przyznawać odbiorcom przywileje zwalniające ich z obciążeń fiskalnych, poprzez zmniejszenie ich obciążeń podatkowych w formie: zmniejszenia
podstawy opodatkowania (np. specjalna lub przyśpieszona amortyzacja), całkowitego lub częściowego zmniejszenia wartości podatku (np. zwolnienie lub kredyt podatkowy), odroczenia, umorzenia, a nawet ponownego wyznaczenia terminu zapłaty podatku;
– korzyść musi być przyznawana przez państwo lub ze środków publicznych,
w tym przypadku strata dochodów podatkowych jest równoznaczna z konsumpcją
środków publicznych w postaci wydatków finansowych;
– musi wpływać na konkurencję i handel pomiędzy członkami UE;
– musi być określony jako selektywny i preferować tylko niektórych przedsiębiorców9.
Przepisy unijne nie zakazują więc jednoznacznie stosowania instrumentów
podatkowych jako formy wsparcia publicznego przedsiębiorstw. Jeżeli pomoc
publiczna realizowana poprzez system podatkowy nie faworyzuje określonej grupy przedsiębiorstw, to w pewnych okolicznościach może być zgodna z zasadami wspólnego rynku10. Instrumenty podatkowe nie stanowią pomocy publicznej
przede wszystkim, gdy:
– mają czysto formalny charakter (np. dotyczą ustalenia stawki podatkowej,
reguł amortyzacji lub odliczenia straty),
– spełniają cele ogólnej polityki gospodarczej, poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych związanych z pewnymi kosztami produkcji (np. B+R, ochrona
środowiska, szkolenia, zatrudnienie).
Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości11 wyjątki
i zróżnicowanie podatkowe są dopuszczalne, gdy usprawiedliwione są „przez naturę lub ogólny układ”12 systemu podatkowego. W związku z tym Komisja w swoim obwieszczeniu stwierdza: „Zróżnicowana natura niektórych środków [podatkowych] niekoniecznie oznacza, że muszą one być uważane za pomoc publiczną.
Odnosi się to do środków, których racjonalne gospodarcze uzasadnienie powoDz.Urz. UE C 1998, nr 384/03.
Ibidem.
10
Jednak jeżeli środek podatkowy w danym kraju ma charakter ogólny, ale ma wpływ na międzynarodową konkurencję, według Komisji jest formą pomocy publicznej, np. 10-proc. stawkę CIT
w Irlandii Komisja Europejska uznała za nielegalną. Decyzja KE z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie
irlandzkiego podatku korporacyjnego, SG (98) D/7209.
11
Sprawa 173/73 Włochy przeciw Komisji (1974), ECR 709.
12
Co sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy są zgodne z podstawowymi
zasadami danego systemu podatkowego.
8
9
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duje ich niezbędność dla funkcjonowania i efektywności systemu podatkowego.
Jednakże zapewnienie takiego usprawiedliwienia należy do państwa członkowskiego”13. Należy jednak pamiętać, że ze względu na suwerenność w stanowieniu
prawa podatkowego dane państwo członkowskie z jednej strony ma prawo do
kształtowania systemu ulg i zwolnień podatkowych, a z drugiej – nie może bronić
się przez zarzutem wprowadzania preferencji podatkowych dla określonych grup
podatników, wskazując, że taki system istnieje w innym państwie Wspólnoty.
Stosowane w danym państwie członkowskim środki pomocy publicznej podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Komisja bada ich zgodność z zapisami traktatowymi nie co do formy, którą mogą przyjąć, ale co do ich skutku.
Jednocześnie Komisja może zdecydować, że państwo członkowskie musi zmodyfikować lub unieważnić pomoc, jeżeli uzna ją za niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Taka procedura dotyczy także pomocy publicznej realizowanej przez system podatkowy. W przypadku środków podatkowych wartość zwrotu jest obliczana jako
różnica podatku, który powinien być zapłacony, a faktycznie zapłaconym.
Wyodrębnienie pomocy publicznej realizowanej przez ulgi i zwolnienia nie
jest zatem proste, o czym świadczy wiele wyroków ETS. Do prawidłowej interpretacji potrzebna jest bowiem bardzo dobra znajomość konstrukcji danego systemu podatkowego. Istotne jest przede wszystkim wyodrębnienie selektywnych
i ogólnych zachęt podatkowych, które zgodnie z przedstawionymi wyżej normami traktowane są jako forma pomocy publicznej lub nie są do niej zaliczane, przy
czym Komisja ocenia to nie na podstawie celów, które są przesłanką wprowadzenia określonych preferencji, ale na podstawie skutków, jakie one wywołują.

2. Koordynacja wsparcia publicznego
udzielanego w formie instrumentów podatkowych
System podatkowy utożsamiany jest przede wszystkim z realizowaną funkcją
gromadzenia dochodów publicznych. W prowadzonych analizach zapomina się
jednak o tym, że może on być również źródłem wydatków publicznych, w tym
wspierających przedsiębiorstwa. Wydatki publiczne realizowane w ramach systemu podatkowego powstają w rezultacie stosowania różnego rodzaju instrumentów
podatkowych powodujących zmniejszenie finalnego ciężaru podatkowego podatnika lub odroczenie w czasie obowiązku zapłaty podatku. Instrumenty podatkowe
obniżające obciążenia podatkowe to w szczególności: ulgi i odliczenia, zwolnienia
przedmiotowe i kredyty podatkowe. Takie instrumenty, w literaturze przedmiotu
określane terminem tax expenditures14, wpływają na wysokość obciążeń podatkowych wybranych podatników, faworyzując ich względem pozostałych, zgodnie
13
14

Dz.Urz. UE C 384/03 z dnia 10 grudnia 1998 r.
W Polsce Ministerstwo Finansów używa terminu „preferencje podatkowe”.

Preferencje podatkowe jako forma wspierania przedsiębiorstw

35

z celem sformułowanym dla danego instrumentu podatkowego. Mogą one być
wykorzystywane do realizacji celów polityki społeczno-gospodarczej i w związku
z tym stanowią alternatywę dla tradycyjnych wydatków publicznych realizowanych w formie bezpośrednich transferów ze środków publicznych (dotacji, subwencji itp.). Można zatem stwierdzić, że aby zrealizować określony cel społeczny
czy gospodarczy, władze publiczne muszą dokonać wyboru interwencji w postaci
co najmniej dwóch kategorii wydatków publicznych15: poniesienia ich w formie
tradycyjnej (bezpośredniej, np. wydatki budżetowe) lub rezygnacji z części dochodów podatkowych wynikających z tax expenditures, obniżających obciążenia
podatników. Wsparcie realizowane za pomocą tax expenditures może dotyczyć
również przedsiębiorstw, w związku z tym powstaje pytanie: Czy pojęcie tax
expenditures jest tożsame z instrumentami podatkowymi zdefiniowanymi i monitorowanymi w ramach wspólnotowej polityki konkurencji?
Procedura identyfikacji pomocy publicznej w formie instrumentów podatkowych opiera się na kryteriach określających: korzyści podmiotu wynikające
z udzielonej pomocy publicznej, źródła finansowania tej pomocy, selektywność
oddziaływania oraz wpływ na konkurencję na rynku wspólnotowym. Aby konkretny instrument podatkowy został uznany przez Komisję Europejską za pomoc
publiczną, muszą zostać spełnione wszystkie wymienione kryteria łącznie. Niespełnienie przynajmniej jednego z nich zwalnia państwo członkowskie zarówno z procedury notyfikacyjnej, jak i z procedury dotyczącej stosowania pomocy
publicznej w zakresie wyłączeń blokowych. W związku z tym jeśli implementacja określonego instrumentu nie spowoduje zmian w potencjale konkurencyjnym przedsiębiorstw krajowych w stosunku do przedsiębiorstw unijnych, nie ma
mowy o występowaniu pomocy publicznej.
Nie oznacza to zaś, że interwencja publiczna za pomocą instrumentu podatkowego nie ma miejsca, przeciwnie – pozostałe rezultaty zastosowania instrumentu
są tożsame, tj. następuje uprzywilejowanie wybranych podmiotów gospodarczych
ze względu na przedmiot prowadzonej działalności, miejsce jej prowadzenia, założoną politykę zatrudnienia (np. osób niepełnosprawnych) czy inne priorytety
rozwoju gospodarki państwa członkowskiego. Jeśli zestawimy korzyści przedsiębiorstw wynikające z korzystania z instrumentów podatkowych stanowiących
pomoc publiczną i tax expenditures, które zmniejszają obciążenia podatkowe preferowanych przedsiębiorstw, to okaże się, że cele realizowane przez obie (na pozór
niemające wspólnej płaszczyzny analizy) kategorie wydatków są takie same. Nie
ulega zatem wątpliwości, że należy je identyfikować i monitorować tak samo, plaPoza wymienionymi formami jako aktywność równoważną tradycyjnym wydatkom publicznym uznaje się gwarancje i poręczenia ze środków publicznych, również klasyfikowane jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw. Szerzej: D.-J. Kraan, Off-budget and Tax Expenditures,
„OECD Journal on Budgeting” 2004, t. 4, nr 1.
15
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nując interwencję publiczną w przypadku przedsiębiorstw, następnie monitorując
realizowane wydatki i analizując ich efekty, zestawiając je z założonymi celami.
Mimo że przedstawione podejście do prowadzenia polityki fiskalnej w obszarze wsparcia publicznego przedsiębiorstw jest akcentowane w standardach i rekomendacjach formułowanych przez takie instytucje międzynarodowe, jak MFW
czy OECD16, większość państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska,
realizuje minimum, wypełniając jedynie wytyczne traktatowe. Wydatki publiczne w formie instrumentów podatkowych są przedmiotem programów wydatków
publicznych tylko wówczas, gdy stanowią pomoc publiczną. W tym przypadku
wraz z instrumentami bezpośredniej pomocy publicznej są przedmiotem analizy w krajowych strategiach programowych, przygotowywanych w związku z realizacją pomocy publicznej przyznawanej w ramach wyłączeń blokowych17 lub
w zakresie pomocy indywidualnej. Pozostałe instrumenty podatkowe, niebędące
pomocą publiczną w rozumieniu definicji traktatowej, nie są przedmiotem kontroli, dlatego ich realizacja pozostaje poza sprawozdawczością publiczną. Taka
sytuacja ma miejsce w Polsce – instrumenty podatkowe o charakterze ogólnym,
a więc niepodlegające przepisom traktatowym, są wprowadzane do konstrukcji
poszczególnych podatków poza procedurą budżetową, toteż nie są poddane ocenie i kontroli w zakresie realizacji założonych celów18.

3. Zakres wsparcia publicznego
udzielonego w formie instrumentów podatkowych
w Polsce w latach 1991-2011
Notyfikowana pomoc publiczna19 skierowana do przedsiębiorstw w Unii Europejskiej udzielana jest przede wszystkim w formie instrumentów bezpośred16
Code of good practices in fiscal transparency, International Monetary Fund 2007, www.imf.
org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf [9.05.2014].
17
W znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
wprowadzono obowiązek sporządzania dokumentów krajowych o charakterze strategicznym w perspektywie długo- i średniookresowej. Określa się w nich cele polskiej polityki rozwoju w powiązaniu
z priorytetami wspólnych działań całej UE. Zob. Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Dz.U. nr 84, poz. 712 z późn. zm.
18
Przykładem pełnej koordynacji w zakresie dokonywania wydatków publicznych w formie tradycyjnej i tax expenditures jest Francja. Koordynacja w zakresie dokonywania wydatków
publicznych, w tym skierowanych do przedsiębiorstw, oznacza włączenie do procedury budżetowej analizy porównawczej kosztów i korzyści planowanych wydatków w formie tradycyjnej i tax
expenditures, a następnie wybór najbardziej skutecznego instrumentu. Procedura weryfikacji celów
zrealizowanych przez zastosowane instrumenty jest również przedmiotem procedury budżetowej.
Szerzej: Guide practique de la LOLF. Comprendre le Budget de l’État. Édition juin 2012, Ministére
de l’Économie et des Finances, Paris 2012.
19
Przedstawione dane dotyczą wartości pomocy publicznej (bez sektora transportu) z wyłączeniem pomocy kryzysowej.
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nich. Instrumenty podatkowe stanowią blisko 1/4 pomocy w ujęciu wartościowym, przy czym intensywność udzielania pomocy w tej formie zaznaczyła się
dopiero po 2000 r. W 2012 r. w postaci instrumentów podatkowych udzielono
wsparcia w wysokości 23,4 mld EUR, co stanowi 34,8% pomocy ogółem. Najwyższa wartość pomocy w ujęciu bezwzględnym została skierowana do przedsiębiorstw we Francji (47,9 mln EUR), Rumunii (36,9 mld EUR) oraz Hiszpanii
(33,8 mln EUR). Polska – jako 11. beneficjent według łącznej wartości pomocy
publicznej (bez względu na formę) – również korzysta z dokonywania wydatków
w formie instrumentów podatkowych. Na tle pozostałych 26 państw20 intensywność stosowania tych instrumentów jest mniejsza niż średnia unijna i według danych Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w 2012 r. wyniosła 15,8% udzielonej pomocy publicznej (wykres 1).
Wykres 1. Wartość pomocy publicznej udzielonej w formie instrumentów podatkowych
w państwach członkowskich UE w 2012 r. (jako % PKB udzielonej pomocy ogółem)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz State Aid Scoreboard 2013, Dyrekcja
Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/non_crisis_en.html [9.05.2014].

Państwa członkowskie zobowiązane są do corocznego przedstawiania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. W Polsce ten obowiązek normuje ustawa
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej21, zobowiązując do
Tylko 10 państw członkowskich Unii Europejskiej wspiera przedsiębiorstwa w formie instrumentów podatkowych będących pomocą publiczną.
21
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404.
20
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sporządzania raportów prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów22.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej instrumenty podatkowe w polskich
raportach są ujmowane w grupie A – dotacje i ulgi podatkowe, z oznaczeniem 2
odnoszącym się wyłącznie do środków pomocowych stanowiących koszt uszczuplenia wpływów budżetowych. Do instrumentów podatkowych (w polskich raportach nazywanych ulgami podatkowymi) zaliczane są: zwolnienia z podatku,
odliczenia od podatku, obniżki lub zmniejszenia powodujące obniżenie podstawy
opodatkowania lub wysokości podatku, zaniechanie poboru podatku, umorzenie
zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości podatkowej, umorzenie opłaty i odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty),
jednorazowa amortyzacja.
Wykres 2. Pomoc publiczna w Polsce w latach 2005-2012 według formy wsparcia
(% pomocy ogółem)
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Źródło: opracowanie na podstawie raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za lata 2005-2012, www.uokik.gov.pl/ raporty_i_analizy2.php
[9.05.2014].

Z informacji przedstawionych w raportach za lata 2005-2012 wynika, że
wartość udzielonej pomocy publicznej w Polsce systematycznie rosła, a główną
formę udzielanej pomocy stanowiły instrumenty bezpośrednie. W analizowanym
okresie udział tej grupy wahał się między 77,26% w 2007 r. a 90,82% w 2010 r.
Generalnie grupa instrumentów wsparcia w formie A2 (ulgi podatkowe) miała
większe znaczenie do 2004 r., po którym rola konstrukcji polegających na redukcji obciążeń podatkowych (i innych obciążeń publicznoprawnych) w pośrednim transferze środków publicznych do beneficjentów stopniowo się zmniejszała,
22
Do sporządzania raportów o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa zobowiązany jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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osiągając najniższy poziom w 2012 r., tj. 11,39% ogółu udzielonej pomocy publicznej (wykres 2). Spadek udzielonej pomocy publicznej w formie instrumentów podatkowych potwierdza również kształtowanie się wartości pomocy w ujęciu bezwzględnym – w analizowanym okresie pomoc w formie ulg podatkowych
osiągnęła stabilny poziom 2 mld zł, ulegając nieznacznym wahaniom zgodnie
z tendencją wartości ogółem udzielonej pomocy (z wyjątkiem 2009 r., w którym
pomoc publiczna w formie ulg podatkowych była o blisko połowę wyższa i wyniosła 2,9 mld zł).
Oprócz danych zawartych w sprawozdaniach publikowanych przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, obszerne informacje na temat wartości
i zakresu wsparcia publicznego przedsiębiorstw za pomocą instrumentów podatkowych zawierają raporty przygotowywane przez Ministra Finansów na temat preferencji podatkowych. Przedmiotem analiz zawartych w tych raportach
jest identyfikacja i szacowanie skutków stosowania instrumentów podatkowych
zmniejszających obciążenia podatkowe wybranych grup podatników i w rezultacie powodujących stratę dochodów budżetowych.
Podobnie jak w przypadku instrumentów podatkowych będących przedmiotem notyfikowanej pomocy publicznej, celem preferencji podatkowych zidentyfikowanych przez MF jest: stymulowanie zachowań podatników, wsparcie określonych rodzajów działalności i wybranych sektorów gospodarki. W odróżnieniu
od sprawozdawczości dotyczącej pomocy publicznej, preferencje podatkowe nie
są analizowane pod względem wpływu na konkurencję na rynku wspólnotowym,
aczkolwiek ich charakter, określony jako preferujący sytuację podatnika korzystającego z tych instrumentów w stosunku do innych podatników, pozwala traktować je na równi z selektywnymi instrumentami podatkowymi pomocy publicznej
wskazanymi przez KE. Co ciekawe, raporty Ministerstwa Finansów dostarczają
odmiennych danych na temat wartości udzielanego wsparcia przedsiębiorstwom.
Ministerstwo oszacowało preferencje podatkowe w czterech głównych podatkach państwowych: PIT, CIT, VAT i w podatku akcyzowym, a także w podatkach
lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Preferencje podatkowe
Tabela 1. Wartość preferencji podatkowych w podatkach dochodowych
wspierających przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2009-2012 (w mln zł)
Obszary wsparcia
Gospodarka
Rolnictwo

Podatek
PIT
CIT
PIT
CIT

2009
494
5 879
2 012
96

2010
523
7 921
2 079
126

2011
603
8 519
2 405
113

2012
591
8 473
1 787
148

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów na temat preferencji podatkowych w Polsce za lata
2009-2012, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce [9.05.
2014].
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dotyczące przedsiębiorstw zostały zidentyfikowane w każdym z wymienionych
podatków, przy czym największe wsparcie zawarte było w podatkach dochodowych, ze względu na ich największą powszechność. Poprzez podatki dochodowe
zapewniano wsparcie w następujących obszarach aktywności gospodarczej23:
– gospodarka,
– rolnictwo,
– transport i ochrona środowiska24.
W latach 2009-2012 wartość preferencji systematycznie rosła i w 2012 r. wyniosła ponad 13 mld zł, co stanowi 0,82% PKB (por. tab. 1). Preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw odgrywały największą rolę w podatku dochodowym od
osób prawnych i stanowiły blisko 3/4 wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw
w Polsce. Pod względem liczby instrumentów najwięcej preferencji zostało zidentyfikowanych w podatku dochodowym od osób prawnych (27 konstrukcji).
Analogicznie w podatku dochodowym od osób fizycznych zidentyfikowano 15 instrumentów podatkowych wspierających przedsiębiorstwa (tab. 2 i 3).
Preferencje podatkowe wspierające przedsiębiorstwa realizowane są przede
wszystkim w formie zwolnień przedmiotowych. Największe wsparcie wynika tu
z braku opodatkowania dotacji otrzymanych z budżetu państwa zarówno w obszarze rolnictwa, jak i gospodarki. Przedsiębiorcy korzystają również z preferencji
w postaci możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych. Należy zwrócić uwagę, że
poza wymienionymi wcześniej zwolnieniami jest to jedyny aktywny instrument
podatkowy, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskują wymierne korzyści w postaci
niższych obciążeń podatkowych. Natomiast część instrumentów podatkowych,
takich jak kredyt podatkowy czy odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii, nie jest wykorzystywana przez przedsiębiorców (tab. 4).
Analiza porównawcza danych na temat zakresu i wartości wsparcia przedsiębiorstw za pomocą instrumentów podatkowych, publikowanych przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzi do interesujących wniosków. Obie instytucje przedstawiają zakres wsparcia publicznego
w tej samej formie i takie same założenia wstępne określające definicję szacowanego wsparcia dla przedsiębiorstw. Dane przedstawione w tabeli 4 potwierdzają, że zbieżności definicyjne nie mają odzwierciedlenia w publikowanej wartości
wsparcia. Wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw według Ministerstwa w 2012 r.
było blisko 7‑krotnie wyższe niż w analogicznych informacjach publikowanych
przez UOKiK. Oznacza to, że coraz większa część wsparcia publicznego przed23
Pozostałe obszary wsparcia określone przez Ministerstwo Finansów w pewnym stopniu dotyczą również wsparcia dla przedsiębiorców, mowa tu np. o preferencjach w obszarze rodziny i zatrudnienia. Mają one jednak przede wszystkim charakter osobisty, a więc nie zawsze bezpośrednio
wpływają na sytuację przedsiębiorstwa.
24
W dalszych analizach obszar transportu i ochrony środowiska został pominięty. Preferencje
w tym obszarze są realizowane głównie przez podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy.
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Tabela 2. Preferencje podatkowe wspierające przedsiębiorstwa w podatku dochodowym
od osób fizycznych w Polsce w latach 2009-2012 (w mln zł)
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012
Zwolnienia przedmiotowe
Specjalne strefy ekonomiczne
50
70
47
37
Dotacje
75
75
b.d.
b.d.
Przychody uzyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Dochody z agroturystyki
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Dotacje z budżetu państwa dla rolnictwa
–
–
–
–
Dopłaty do rolnictwa
1 947 2 008 2 334 1 715
Dochody ze sprzedaży przerobionych produktów rolnych
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Wynagrodzenie za użytkowanie wniesionego wkładu gruntowego b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Zasiłki chorobowe dla rolników
65
71
71
72
Umorzone należności i wierzytelności, m.in. w ramach WPR
x
x
b.d.
b.d.
Odliczenia od dochodu/podstawy opodatkowania
Odliczenie straty z lat ubiegłych
294
383
406
404
Wydatki na nabycie nowych technologii
0
0
0
0
Pozostałe
Jednorazowa amortyzacja
258
258
150
150
Kredyt podatkowy
–
–
–
0
Wyłączenie przychodów z działalności rolniczej,
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
oprócz przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów na temat preferencji podatkowych w Polsce za lata
2009-2012, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce
[9.05.2014].

Tabela 3. Preferencje podatkowe wspierające przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób
prawnych w Polsce w latach 2009-2012 (w mln zł)
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012
Zwolnienia przedmiotowe
Specjalne strefy ekonomiczne
1 172 1 448 1 783 1 596
Dotacje z budżetu państwa
499 499 b.d. b.d.
Dopłaty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych 2 653 3 660 3 843 4 116
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia
Zwolnienie dochodów na podstawie przepisów o restrukturyzacji
–
–
–
–
finansowej przedsiębiorstw i banków
Zwolnienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej
49
64
33
40
w skład gospodarstwa rolnego
Dopłaty na rolnictwo
–
–
–
–
Zwolnienie dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych
–
–
–
–
na wynagrodzenia za pracę
–
Zwolnienie dochodów grupy producentów rolnych
3
5
5
Zwolnienie dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych
47
59
66
93
na działalność rolniczą
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cd. tabeli 3

Wyszczególnienie
2009
Zwolnienia przedmiotowe
Zwolnienie dochodów z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
–
Społecznego Rolników
Umorzone należności i wierzytelności, m.in. w ramach wspólnej
x
polityki rolnej
Zwolnienie z opodatkowania kolejnej transakcji wymiany udziałów b.d.
Zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach osób
b.d.
prawnych
Dotacje z budżetu państwa na rolnictwo
–
Odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu
Odliczenie straty z lat ubiegłych
1 232
Wydatki na zakup nowych technologii
4
Umorzone kredyty (pożyczki)
b.d.
Majątek likwidowanej spółdzielni
2
Odliczenia od podatku
Odliczenie nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów
1
Pozostałe
Podatkowa grupa kapitałowa
b.d.
Jednorazowa amortyzacja
148
Kredyt podatkowy
–
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych
0
Wyłączenie spod zakresu zastosowania ustawy o CIT przychodów
b.d.
z działalności rolniczej, oprócz przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego
168
Uprawnienie banków do pomniejszania zobowiązania podatkowego
b.d.

2010

2011

2012

0

9

10

x

b.d.

b.d.

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

b.d.
b.d.

–

–

–

2 143 2 752 2 576
6
51
83
b.d. b.d. b.d.
1
0
0
3

12

10

b.d.
148
0
0
b.d.

b.d.
50
–
0
b.d.

b.d.
50
0
0
b.d.

13
x

28
x

42
x

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów na temat preferencji podatkowych w Polsce za lata
2009-2012, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce [9.05.
2014].

Tabela 4. Wartość wsparcia publicznego w formie instrumentów podatkowych
w Polsce w latach 2009-2012 (w mln zł)
Wsparcie publiczne w formie instrumentów podatkowych
według raportów sporządzanych przez:
(1) Ministerstwo Finansów
(2) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(1)/(2)

2009

2010

2011

2012

10 490

12 659

13 651

13 011

2 418

1 949

2 175

1 934

4,3

6,5

6,3

6,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów na temat preferencji podatkowych w Polsce za lata
2009-2012, Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-w-polsce
[9.05.2014], oraz raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, www.uokik.gov.pl/ raporty_i_analizy2.php [9.05.2014].
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siębiorstw umyka sprawozdawczości unijnej i jest realizowana poza kontrolą publiczną. Dane oszacowane przez MF wypełniają lukę w tym zakresie, przedstawiając szacowanie wartości wydatków w formie instrumentów podatkowych25.
Niestety raporty te mają jedynie informacyjny charakter, a zawarte w nich dane
nie są uwzględniane w procedurze planowania i kontroli wydatków wspierających przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Unijne uregulowania dotyczące pomocy publicznej realizowanej w formie instrumentów podatkowych nie są precyzyjne, ponieważ trudno o ostateczną kwalifikację instrumentu podatkowego jako pomoc publiczną. W rezultacie państwa
członkowskie wprowadzają do państwowych systemów podatkowych instrumenty, nie zgłaszając ich Komisji Europejskiej. Analizując wartość pomocy publicznej
realizowanej poprzez system podatkowy w Polsce oraz wartość tax expenditures
wspierających gospodarkę, można zauważyć, że z taką samą sytuacją mamy do
czynienia w Polsce – wartości publikowane w obu źródłach nie są zbliżone. Oznacza to, że część ulg i zwolnień podatkowych funkcjonujących w polskim systemie
podatkowym nie jest kwalifikowana jako pomoc publiczna, chociaż spełnia kryteria definicji traktatowej. Jednocześnie uwzględniając trudności w identyfikacji
tax expenditures, można założyć, że w polskim raporcie dotyczącym preferencji podatkowych nieprecyzyjnie je zidentyfikowano. Przyjęto bowiem najprostsze rozwiązanie, zgodnie z którym każda konstrukcja zmniejszająca obciążenie
fiskalne podatników stanowi tax expenditures, w związku z czym ich wartość
została prawdopodobnie zawyżona. Tak duże rozbieżności dowodzą jednak, że
powinny niezwłocznie zostać zainicjowane badania, które pozwolą odpowiedzieć
na pytanie: Jaki jest rzeczywisty zakres publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw
realizowanego poprzez system podatkowy w Polsce? Wymaga to podjęcia działań
zmierzających do włączenia tych pośrednich transferów publicznych do procedury budżetowej, a przede wszystkim stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli
wszystkich wydatków publicznych wspierających przedsiębiorstwa.

Literatura
Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej.
Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.

25
Ministerstwo Finansów w publikowanych raportach zidentyfikowało wszystkie preferencje
w podatkach dochodowych, ale oszacowało jedynie ok. 20% wszystkich pozycji. W związku z tym
przedstawione dane mają charakter szacunkowy i w rzeczywistości będą znacznie wyższe.
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Tax expenditures as a form of assistance
granted to companies
Abstract. One of the objectives of implementing tax expenditures into the tax system is achieving economic policy goals. Tax measures are a part of the tax structure in the Polish tax system and
they implement the objectives of economic policy, as well as, offer support to businesses. However
Poland, unlike the other European Union Member States, has no unlimited discretion in this area,
because of the Treaty provisions on state aid. The use of tax instruments is coordinated and monitored in accordance with the Treaty provisions, only if they meet the criteria for state aid. If not, the
shaping of public support to business remains at the discretion of Member States. This means that,
depending of the status of state aid, public policy in Poland conducted in the form of tax instruments
is ad hoc, casual, or is rigorously coordinated at the Community level. The main purpose of this
article is to characterize the area of public intervention in the form of tax expenditures directed to
Polish companies.
Keywords: public spending, state aid, tax expenditures, tax system
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Znaczenie interpretacji podatkowych
wobec podatków lokalnych
jako instrumentu ograniczającego
ryzyko podatkowe
Streszczenie. Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o wykorzystanie instytucji interpretacji podatkowych przez podatników podatków lokalnych. W opracowaniu zastosowano metodę opisową i metodę analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących podatków
lokalnych. Dla potwierdzenia tezy, że podatki lokalne stanowią istotne obciążenie kosztowe przedsiębiorstw, dokonano także analizy szeregów czasowych danych zagregowanych dotyczących udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem gmin oraz analizy wydanych interpretacji podatkowych. Efektem rozważań jest ukazanie uwarunkowań wykorzystania interpretacji podatkowych jako
elementu optymalizacji podatkowej wobec podatków lokalnych.
Słowa kluczowe: podatki, podatki lokalne, interpretacje podatkowe

Wstęp
Przedsiębiorstwa poszukują możliwości poprawy i utrzymania pozycji rynkowych oraz zwiększenia możliwości kreowania korzystnych rozwiązań pozwalających im konkurować na rynku. Ważnym działaniem jest dokonywanie analizy czynników wpływających na prowadzoną działalność i jej efektywność oraz
zapobieganie ryzyku. Czynnikiem w dużej mierze decydującym o efektywności
prowadzonej działalności gospodarczej są podatki.
Obciążenia fiskalne są jednym z czynników wpływających na potencjał gospodarczy przedsiębiorstw, oddziałujących na efektywność czy zwiększających

46

Beata Zofia Filipiak

zasoby aktualnie wolnej gotówki. Dlatego też przedsiębiorstwa podejmują działania na rzecz optymalizacji obciążeń fiskalnych. Poszukując najlepszych rozwiązań mających na celu zmniejszenie ciężaru fiskalnego, zapominają jednak, że
podatki lokalne mogą także stanowić istotne obciążenie kosztowe.
Problem ryzyka związanego z wykorzystaniem strategii podatkowych można
zmniejszyć poprzez wykorzystanie instytucji interpretacji podatkowych. Wychodząc z tego założenia, za cel opracowania przyjęto poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie o wykorzystanie interpretacji podatkowych przez podatników podatków
lokalnych.

1. Ryzyko podatkowe przedsiębiorstw a podatki lokalne
Ryzyko oznacza możliwość nieosiągnięcia założonych celów przez przedsiębiorstwo, a w ujęciu zarządczym – brak możliwości osiągnięcia celów i efektów1.
Należy pamiętać, że ryzyko wiąże się z szansą odniesienia korzyści lub poniesieniem straty, co w tym przypadku należy rozumieć jako konkretny efekt finansowy
związany ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych lub poprawieniem wyniku finansowego. W odniesieniu do podatków można również mówić o ryzyku dążenia
do optymalnego opodatkowania, które jest wynikiem konkretnej strategii podatkowej. Ryzyko to odnosi się do braku pewności co do konsekwencji podatkowych
zrealizowanych, aktualnie uzyskanych lub przyszłych, związanych z operacjami
gospodarczymi.
Rozpatrując ryzyko podatkowe w zakresie podatków lokalnych, należy podkreślić, że może ono oddziaływać w sferze finansowej, biznesowej i karnej. Ryzyko w sferze finansowej będzie dotyczyć konieczności poniesienia dodatkowego
ciężaru podatkowego związanego z dopłatą podatku, zapłatą odsetek karnych,
utratą prawa do ulg i uzyskanych zwolnień, zmianami w ocenie wiarygodności
finansowej w banku lub innej instytucji finansującej. Znacznie bardziej dotkliwe
jest ryzyko w sferze biznesowej, ponieważ przedsiębiorca może stracić reputację,
zanotować obniżenie pozycji konkurencyjnej czy też zbankrutować. Odpowiedzialność karna powiązana jest z wszczęciem postępowania wyjaśniającego, postępowania podatkowego, karno-skarbowego czy prokuratorskiego2.
Ryzyko podatkowe może zostać spowodowane świadomymi lub nieświadomymi działaniami podatnika. Jego źródłem są czynniki tradycyjne i nowe, od1
 Zob. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13;
F. H. Knight, Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005, s. 19-21; B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011, s. 125.
2
R. Iniewski, A. Nikończyk, Świadomy podatnik, Lewiatan, Warszawa 2011, s. 31; Strategie
podatkowe przedsiębiorstw, red. T. Famulska, B. Ciupek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 62.
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działujące wewnątrz przedsiębiorstwa i na nie z zewnątrz. Problem występowania
ryzyka podatkowego wiąże się niewątpliwie z wiedzą ludzi, procedurami i wdrażanymi systemami informatycznymi.
Działania przedsiębiorstwa zmierzające do ograniczenia ryzyka są związane
z odpowiednim przygotowaniem decyzji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, mając
świadomość ryzyka podatkowego, będą dążyły do przesunięcia punktu ciężkości
decyzji zarządczych w kierunku wykorzystania instrumentów zmniejszających
ryzyko podatkowe. Przedsiębiorstwo, które nie jest zwolnione z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe (w tym z tytułu podatków lokalnych) lub nie
ma wiedzy podatkowej w przedmiotowej sprawie, może podjąć następujące działania:
– wprowadzić zarządzanie ryzykiem podatkowym3,
– przerzucić opodatkowanie,
– wykorzystać instytucję interpretacji podatkowych4,
– opracować własną strategię podatkową, której elementem będą podatki lokalne5.
Są to oczywiście działania legalne, prowadzone w granicach prawa, zmierzające do takiego sterowania opodatkowaniem, aby zoptymalizować kwotę płaconego podatku i zminimalizować ryzyko podatkowe w sferze finansowej, biznesowej i karnej. Podatnicy podejmują również działania niezgodne z prawem, które
polegają na świadomym lub nieświadomym unikaniu opodatkowania, zwiększając ryzyko.
Problem ryzyka w podatkach lokalnych jest często pomijany, a nawet traktowany jako mało istotny. Takie podejście może wynikać z tego, że podatki lokalne
cechują się znacznym stopniem zróżnicowania ze względu na rodzaj źródła i potencjalną wydajność dochodową6. Ryzyko dotyczące podatków lokalnych inaczej
będzie oddziaływać na przedsiębiorcę, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna, a inaczej na podmiot prawa handlowego. Ryzyko będzie zatem dotyczyć:
– posiadania majątku, tj. będzie związane z podatkiem od nieruchomości, leśnym, rolnym, od środków transportu7,
 O. Jędruszek, A. Łukaszewicz-Obierska, J. Ziobrowski, Zarządzanie ryzkiem podatkowym,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
4
Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstwa, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013; Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013.
5
Strategie podatkowe...
6
 Zob. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 519.
7
 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 31
z późn. zm.; ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. nr 52, poz. 268 z późn.
zm.; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
3
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– przejmowania majątku – podatek od spadków i darowizn właściwy jedynie
dla osób fizycznych (obciążający dochody konkretnego przedsiębiorcy – osoby
fizycznej, wpływający na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań, gdyż
obciąża jego indywidualny dochód, uzyskiwany w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (związany jedynie z prowadzoną działalnością gospodarczą)8,
– dokonywania transakcji – podatek od czynności cywilnoprawnych,
– tworzenia dochodów – karta podatkowa właściwa jedynie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na jej podstawie.
Nie wszystkie rodzaje podatków lokalnych będą jednak obciążać prowadzoną
przez przedsiębiorcę działalność. Specyfiką podatków lokalnych jest to, że musi
zaistnieć pewna okoliczność (fakt posiadania majątku, jego nabycie, przejmowanie czy tworzenie w określony sposób dochodów), aby wystąpił obowiązek
podatkowy. Cechuje je także właściwość innego organu podatkowego oraz inna
właściwość interpretacji podatkowej w stosunku do organu. Powoduje to wystąpienie ryzyka, które może znacząco wpłynąć na rentowność i płynność finansową
przedsiębiorstwa. Z tego względu konieczne jest opracowanie strategii podatkowej jako działania mającego na celu ograniczenie ryzyka podatkowego.

2. Interpretacje podatkowe
jako szczególny instrument ograniczający ryzyko podatkowe
Czy interpretacje podatkowe, oprócz tego, że są ważnym instrumentem ograniczającym ryzyko podatkowe, pozwalają na optymalizację podatkową? Przepisy
prawa podatkowego nie definiują pojęcia „optymalizacja podatkowa”. Zostało
ono wypracowane przez doktrynę, praktykę stosowania i literaturę przedmiotu
zarówno w odniesieniu do prawa, jak i do ekonomicznego rozumienia istoty podatków. Według jednego ze stanowisk przez optymalizację podatkową rozumiane
są działania „prowadzące do minimalizacji obciążeń podatkowych przez taki wybór czynności prawnych oraz taki dobór instrumentów polityki podatkowej, który
zapewnia obniżenie łącznych obciążeń podatkowych, a tym samym maksymalizację zysku netto”9.
„Optymalizacja podatkowa rozumiana bowiem jako dążenie do redukcji
ciężaru podatkowego [...] może być wiązana z zachowaniami mieszczącymi się
 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. nr 45 poz. 207
z późn. zm.; ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.
nr 86, poz. 959 z późn. zm.
9
M. Dymek, Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób
prawnych, ODDK, Gdańsk 2006, s. 11.
8
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w zakresie unikania opodatkowania”10. Ponadto według obowiązującego prawa
do Ordynacji podatkowej został przez ustawodawcę zapis stwierdzający, że organy podatkowe i kontroli skarbowej są uprawnione do pominięcia przy rozstrzygnięciu spraw podatkowych skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie
dla uzyskania korzyści o charakterze podatkowym11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, że obowiązek podatkowy „nie oznacza nakazu uiszczania
przez podatnika podatku w maksymalnej wysokości ani zakazu korzystania przez
podatnika z różnych legalnych metod optymalizacji podatkowej. Istnieje zasadnicza różnica między bezprawnym uchylaniem się od opodatkowania, stanowiącym naruszenie norm prawnych, a unikaniem opodatkowania przez dokonywanie
w tym celu legalnych czynności prawnych”12.
Na tej podstawie można stwierdzić, że interpretacje podatkowe, które stoją na
straży zasady pewności podatkowej, są instrumentem optymalizacji podatkowej.
Ich celem jest „zapewnienie podatnikom pełnej oraz szybkiej informacji o przepisach prawa podatkowego i ich wykładni stosowanej przez organy podatkowe”13.
Interpretacje podatkowe gwarantują nie tylko pewność prawa, ale także bezpieczeństwo, czyli ograniczają ryzyko podatkowe. Pozwalają też uzyskać informację o stanowisku aparatu skarbowego (co jest ważne dla organów podatkowych
i kontroli skarbowej), wyznaczają stanowisko co do stosowania prawa, a przede
wszystkim zapewniają ochronę prawną przed skutkami zmiany, uchylenia lub
nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Interpretacje podatkowe, pełniąc funkcję gwarancyjną i interpretacyjną, stanowią o bezpieczeństwie
prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniają się do wzmocnienia sytuacji finansowej oraz wpływają na maksymalizację zysku netto.
Przedsiębiorca musi wobec ryzyka zająć albo postawę czynną, która prowadzi do optymalizacji obciążeń podatkowych lub ich minimalizacji, albo bierną,
nie podejmując żadnych działań, ale narażając się na ryzyko. Aktywna postawa
wobec ryzyka prowadzi do wykorzystania instytucji interpretacji ogólnej lub interpretacji indywidualnej. Pomimo pewnych podobieństw instytucje te jednak zasadniczo się różnią, choćby pod względem czynnika ryzyka (tab. 1).
Zgodnie z art. 14a § 2 ust. 2 Ordynacji podatkowej minister jest zobligowany
do wydania interpretacji ogólnej na wniosek podatnika, który wykaże niejednolite
stosowanie przepisów w decyzjach, postanowieniach lub interpretacjach wydaOptymalizacja podatkowa, red. Ł. Mazur, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 19-20;
podobny pogląd wyraża W. Moczydłowska, Optymalizacja podatkowa wyborem podatnika zgodnym z prawem, „Rachunkowość” 2013, nr 6, s. 71.
11
Art. 24b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r.,
poz. 749 z późn. zm.
12
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03.
13
Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 36.
10
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Tabela 1. Najważniejsze cechy interpretacji ogólnej i indywidualnej

Interpretacja ogólna
– nie jest realizowana w ramach i w odniesieniu
do konkretnego zdarzenia
– podejmowana jest w oderwaniu od rozstrzygnięcia konkretnej sprawy
– dotyczy pewnych niezindywidualizowanych
kategorii stanów faktycznych
– nie stanowi oceny stanowiska organów skarbowych
– nie jest wydawana w ramach postępowania
z udziałem innego podmiotu
– przedstawiana wykładnia prawa pozostaje poza systemem źródeł prawa wewnętrznego
– jest publikowana w Dzienniku Urzędowym MF
oraz zamieszczana w BIP
– nie jest realizowana w procesie stanowienia
prawa podatkowego, choć ma na celu usprawnienie tego procesu i jego ujednolicenie
– jej celem jest realizacja dyrektywy jednolitego stosowania prawa przez organy aparatu
skarbowego

Interpretacja indywidualna
– jest realizowana w ramach i w odniesieniu do
konkretnego zdarzenia
– podejmowana jest w odniesieniu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy
– nie jest aktem stosowania prawa
– rozstrzygnięcie jest bardziej zbliżone do opinii prawnej, kasusu niż do aktu administracyjnego
– wywiera skutki w sferze uprawnień materialnoprawnych wnioskodawcy
– stanowi akt sformalizowanej wykładni prawa,
tworzący określony stan prawny dla rozliczeń
podatkowych
– jest specyficzna oraz odrębna od pozostałych
form działania administracji podatkowej
– daje ochronę prawną, ponieważ wnioskodawca może się do niej zastosować i oczekiwać
ochrony prawnej
– interpretacje indywidualne wraz z informacją
o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze
względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji oraz właściwemu organowi
kontroli skarbowej

Źródło: opracowanie własne.

nych przez organy podatkowe. Interpretacje indywidualne są zaś wydawane na
wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
Pozostaje pytanie: Czy podatnicy korzystają z instytucji interpretacji podatkowej w odniesieniu do podatków lokalnych i czy są skłonni z niej korzystać?
Na podstawie pozornego rozeznania sprawy można powiedzieć, że podatki lokalne nie stanowią istotnego obciążenia podatkowego przedsiębiorstw. Ale o wadze
i znaczeniu dochodów z tytułu podatków lokalnych dla budżetu gmin (ponieważ
na ich rzecz są one ponoszone) świadczą dane zawarte w tabeli 2. Wielkość obciążeń podatkowych stanowi zatem wystarczający powód, aby przedsiębiorstwa
podjęły decyzję co do wykorzystania interpretacji podatkowych, a w konsekwencji również innego instrumentu optymalizacji – budowy strategii podatkowej wobec podatków lokalnych. Analiza wykresu 1 dowodzi, że wpływy z podatków
lokalnych stanowią nie tylko stabilne źródło dochodów, ale w badanym okresie
10 lat wykazują tendencję wzrostową w ujęciu wartościowym.
Skoro tak ważna jest optymalizacja w zakresie podatków lokalnych, warto
również sprawdzić, czy i jak ta instytucja jest wykorzystywana przez podatników.

51

Znaczenie interpretacji podatkowych wobec podatków lokalnych...
Tabela 2. Kształtowanie dochodów gmin w okresie 2003-2012
z uwzględnieniem dochodów z tytułu PIT, CIT i podatków lokalnych* (w tys. zł)

Lata

Dochody
ogółem

1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2
36 046 322
40 308 530
45 813 191
51 724 275
57 003 129
62 664 239
64 882 149
72 310 510
75 830 680
78 407 477

Dochody
z tytułu
podatków
i opłat
lokalnych
3
8 413 985
9 073 228
9 672 392
9 999 177
10 877 474
11 658 135
11 894 657
12 313 999
13 169 246
14 390 298

Struktura
w%
(3 : 2)

Dochody
z tytułu
PIT

Struktura
w%
(5 : 2)

Dochody
z tytułu
CIT

Struktura
w%
(7 : 2)

4
23,3
22,5
21,1
19,3
19,1
18,6
18,3
17,0
17,4
18,4

5
4 010 346
5 466 063
6 269 877
7 368 575
9 264 684
10 664 239
9 906 255
10 080 306
11 339 787
12 077 209

6
11,1
13,6
13,7
14,2
16,3
17,0
15,3
13,9
15,0
15,4

7
224 592
398 897
442 821
501 925
637 413
696 015
652 817
617 362
756 964
789 001

8
0,62
0,99
0,97
0,97
1,12
1,11
1,01
0,85
1,00
1,01

* wpływy z opłat lokalnych nieznacznie zawyżają kwotę wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2003-2012, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa
2004-2013.

Wykres 1. Udział procentowy w dochodach gmin podatku PIT, CIT
i podatków lokalnych
25
20
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
udzia³ dochodów z tytu³u PIT w dochodach ogó³em
udzia³ dochodów z tytu³u podatków i op³at w dochodach ogó³em
udzia³ dochodów z tytu³u CIT w dochodach ogó³em
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2003-2012, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa
2004-2013.

52

Beata Zofia Filipiak

Interpretacje podatkowe dotyczące podatków spełniają swoją rolę, na co wskazują raporty Krajowej Informacji Podatkowej. Tutaj niestety dane są zagregowane
i dotyczą wydanych interpretacji indywidualnych, a nie obejmują interpretacji
ogólnych. Prezentowane w tabeli 3 dane dotyczą interpretacji wydanych przez
Ministra Finansów i wskazane interpretacje w wyspecjalizowanych pięciu Izbach
Skarbowych. Warto zauważyć, że liczba wniosków oraz liczba wydanych interpretacji rośnie, co oznacza, że podatnicy nie tylko uczą się korzystać z interpretacji prawa podatkowego, ale i wykorzystują je w praktyce.
Tabela 3. Interpretacje indywidualne w latach 2008-2013

Lata

Liczba wniosków
o wydanie
interpretacji

Liczba wniosków
dot. podatków
bezpośrednich

Liczba wydanych
interpretacji

2008
2009
2010
2011
2012
2013

26 433
28 432
29 723
36 840
35 723
35 256

14 355
15 118
16 295
17 862
19 234
18 236

24 215
28 151
30 918
35 929
36 816
36 147

Liczba wydanych
interpretacji
dot. podatków
bezpośrednich
12 823
15 137
17 474
18 515
19 571
18 991

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowej Informacji Podatkowej.

W odniesieniu do podatków lokalnych zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnicy niepewni przepisów mogą złożyć wniosek o ich urzędową
interpretację. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa wydaje interpretacje stosownie do swojej właściwości14. Właściwość
miejscowa ww. organów podatkowych jest ustalana według miejsca zamieszkania
lub adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta bądź innej strony postępowania
podatkowego. Ta sytuacja prawna prowadzi do wielu rozbieżności, szczególnie
uciążliwych dla podatników. Co prawda samorządy lokalne powinny mieć i mają
swoje kompetencje, ale przepisy podatkowe powinny być interpretowane w taki
sposób, aby zachowana została zasada pewności, a zatem wszędzie w taki sam
sposób w danym kraju.
Poważny problem ma jednak podatnik, który chce w prawidłowy sposób ograniczyć ryzyko podatkowe. Należy pamiętać, że przepisy Ordynacji podatkowej15
wskazują, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub
przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia
sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy (podatnikowi), podobnie w przypadku nieuwzględnienia jej
14
15

Art. 14j § 1 Ordynacji podatkowej.
Art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej.
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w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ponadto w zakresie zastosowania się do
interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych
sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Wskazane przepisy
prawa wzmacniają stabilność i pewność prawa, co ważne jest zwłaszcza przy interpretacjach dotyczących podatków lokalnych (trudno tu o szybką reakcję i zaznajomienie się z licznymi interpretacjami podatkowymi, gdyż samych organów
podatkowych, odnosząc je tylko do organów gmin, jest 247916).
Dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem podatkowym zapewnia to, że interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu
danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści
interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Możliwe jest dzięki temu zapoznanie się ze stanowiskami organów podatkowych,
ustalenie stanowiska i wystąpienie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w sytuacji rozbieżności) o wydanie interpretacji ogólnej na podstawie
art. 14a § 2 ust. 2 Ordynacji podatkowej.

Podsumowanie
Pytanie o możliwość i skłonność do korzystania z instytucji interpretacji podatkowej w odniesieniu do podatków lokalnych nie jest retoryczne. Jest to pytanie
zasadne z uwagi na wpływ podatków lokalnych na rentowność i płynność przedsiębiorstwa, ale również z uwagi na jego wartość poznawczą. Niestety dostępne
statystyki nie pokazują, ilu podatników występuje o interpretacje ogólne i indywidualne dotyczące podatków lokalnych. Ważne jest także ryzyko podatkowe, które
może wystąpić na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa, w sytuacjach gdy
przedsiębiorstwo posiada majątek, ale również przejmuje go lub dokonuje określonych czynności w obrocie gospodarczym. Interpretacje ułatwiają prowadzenie
działalności, ale w odniesieniu do podatków lokalnych mogą zawierać wadliwe
stanowiska organów podatkowych lub stanowiska mogą się różnić, a wtedy podatnikowi pozostaje jedynie skorzystanie z możliwości wystąpienia o interpretację ogólną. Niestety przepisy materialnego prawa podatkowego wskazują, że
interpretację ogólną wydaje się, gdy w dniu złożenia wniosku o nią nie toczy
się podstępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub postanowienia nie zostało wniesione odwołanie bądź
zażalenie. Oznacza to, że płatnik podatków lokalnych powinien w swoim dobrze
16
 Zestawienie jednostek podziału terytorialnego na dzień 1 stycznia 2014 r., za: http://stat.
gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_zestawienie_jednostek_podzialu_terytorialnego_stan_01012014.pdf
[1.07.2014].
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rozumianym interesie śledzić indywidualne interpretacje podatkowe, analizować
je i działać z wyprzedzeniem, a to działanie związane jest z planowaniem podatkowym i budową strategii podatkowych wobec podatków lokalnych.
Interpretacje podatkowe wobec podatków lokalnych są zatem ważnym elementem optymalizacji podatkowej. Można zauważyć nierówne traktowanie podatników i znacznie większe ryzyko podatkowe w podatkach lokalnych, ale zachowanie władztwa podatkowego gmin, a przez to ich odrębności w stanowieniu
prawa. Skutki tej sytuacji dotykają jednak i dotykać będą podatnika, który nie
buduje strategii podatkowych, nie działa w sposób zapobiegliwy i nie ogranicza
ryzyka.
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The importance of tax interpretation in local taxation
as an instrument for reducing the risks of tax
Abstract. The purpose of this article is to find answers to the questions related to the use of
institution interpretation of tax by the taxpayers of local taxes. The study used a descriptive method
for the analysis of existing legislation relating to local taxes, as well as, an analysis of time series
aggregate data to confirm the thesis that local taxes constitute a significant cost burden for companies for their share of local taxes for the revenue of the municipalities. An analysis of tax interpretations was done. The result of these reflections, the author indicates the conditions for the use of the
interpretation of tax, as a component of tax optimization of local taxes.
Keywords: taxes, local taxes, tax interpretations
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Optymalizacja podatkowa
a rozwój przedsiębiorstw

Streszczenie. Optymalizacja podatkowa jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem
przedsiębiorstwa, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. W artykule przedstawiono istotę optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem
propozycji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany mogą mieć negatywne skutki dla rozwoju przedsiębiorstw, takie
jak awersja do wszelkich działań mających na celu zarządzanie płatnościami podatkowymi, a nawet
próby nielegalnego uchylania się od podatków, co niewątpliwie wpłynie na szanse rozwoju przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa, ryzyko podatkowe, uchylanie się od podatków

Wstęp
W warunkach niepewności otoczenia działalność przedsiębiorstw obarczona
jest ryzykiem, które znacząco wpływa na rozwój przedsiębiorczości w regionach.
Ważne jest zatem poszukiwanie rozwiązań, które będą wspomagać bieżące i strategiczne zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Do istotnych rozwiązań w zakresie finansów przedsiębiorstwa należą te dotyczące podatków.
Wagę podatków w polityce finansowej przedsiębiorstwa uwypuklili po raz
pierwszy 45 lat temu Franco Modigliani i Merton H. Miller w teorii nieistotności
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struktury kapitału1. Dla finansów przedsiębiorstwa miało to duże znaczenie i dało
początek procesom, które dziś określane są mianem optymalizacji podatkowej.
Podatki zawsze będą powodować ryzyko i niepewność bytu przedsiębiorstwa,
co wynika z dużej zmienności i niepewności prawa podatkowego. Cechą charakterystyczną polskiego systemu podatkowego jest niska jakość legislacji podatkowej. W procesie tworzenia prawa podatkowego można dostrzec wady, które
prowadzą do erozji prawa podatkowego, a tym samym do niszczenia lub zniekształcania systemu podatkowego, co prowadzi do ograniczenia jego przejrzystości, wzrostu stosowanych niedookreśleń i „inflacji prawa podatkowego”2.
Na tym tle wyraźnie widać znaczenie optymalizacji podatkowej, będącej
świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. W artykule
zostanie przedstawiona istota optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa3 dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany mogą mieć negatywne skutki
dla procesów optymalizacji podatkowej, a nawet prowadzić do ich zaniku. Jedną
z konsekwencji zmian może być awersja do wszelkich działań mających na celu
zarządzanie płatnościami podatkowymi, a nawet próby nielegalnego uchylania się
od podatków, co niewątpliwie wpłynie na szanse rozwoju przedsiębiorstw.

1. Optymalizacja podatkowa – istota i założenia
W polskim i europejskim prawie podatkowym nie zdefiniowano pojęcia optymalizacji podatkowej. Termin ten został wypracowany przez doktrynę i praktykę
stosowania przepisów prawa podatkowego. Optymalizacja podatkowa oznacza
taki wybór struktury planowanej czynności (np. transakcji), który pozwala na
zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych4.
Optymalizacja może być rozumiana jako poszukiwanie najlepszego, z uwagi
na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia, z uwzględnieniem określonych ograniczeń. Przedstawione znaczenia optymalizacji pozwalają na rozF. Modigliani, M. H. Miller, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of
Investment, „American Economic Review” 1958, nr 48; F. Modigliani, M. H. Miller, Corporate
Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction, „American Economic Review” 1963, nr 53,
M. H. Miller, Debt and Taxes, „Journal of Finance” 1977, nr 32; idem, The Modigliani-Miller Propositions after Thirty Years, „Journal of Economic Perspectives” 1988, nr 4. Por. J. R. Graham, Taxes
and Corporate finance: A Review, „The Review of Financial Studies” 2003, t. 16, nr 4, s. 1075-1129.
2
I. Sobieska, Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 52.
3
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
4
 Zob. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych,
C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 30.
1
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różnienie między optymalizacją rozumianą jako proces planowania (organizacji)
działań pod kątem osiągnięcia założonego efektu a optymalizacją rozumianą jako
proces analizy (poszukiwania), mający prowadzić do znalezienia rozwiązania,
którego implementacja przyniesie zakładane efekty. W związku z tym optymalizację można rozumieć jako działanie według określonego modelu (wdrożenie
modelu) lub jako proces myślowy prowadzący do stworzenia modelu działania.
W praktyce proces optymalizacji podatkowej może obejmować zarówno czynności analityczne, których celem będzie wypracowanie określonego modelu działania, jak i proces optymalizacji składający się jedynie z fazy obejmującej wdrożenie określonego modelu działania.
Podejmując próbę zdefiniowania optymalizacji podatkowej, trzeba mieć na
uwadze to, że pojęcie to bywa używane przez praktyków w sposób intuicyjny,
a więc bez rozeznania istotnych definicyjnie elementów. Warunkiem koniecznym
kwalifikowania określonych działań zmierzających do minimalizacji obciążeń
podatkowych jako optymalizacji podatkowej jest ich zgodność z prawem.
W praktyce doradców podatkowych pojęcie optymalizacji podatkowej bywa
kojarzone negatywnie – jako unikanie podatków. Trudno jednak zgodzić się z tym
stanowiskiem, dlatego bardziej poprawna wydaje się ocena części doradców podatkowych, że w optymalizacji podatkowej chodzi o stosowanie przepisów w celu
legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych, czyli o „inteligencję podatkową”.
Sędzia Sądu Najwyższego USA Leamed Hand stwierdził: „Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich
podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do
tego prawo”5.
W doktrynie prawa podatkowego powszechnie znane są działania przedsiębiorstw, które zmierzają do zmniejszenia obciążeń podatkowych (koszty wynikające z płatności podatkowych są dla przedsiębiorstw takimi samymi ciężarami
związanymi z prowadzoną działalnością, jak np. koszty wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczeń społecznych czy logistyki). Mogą one być wykorzystywane do legalnego i zgodnego z prawem dążenia do zminimalizowania obciążeń
podatkowych nakładanych przez państwo, czemu służą takie instrumenty, jak:
oszczędzanie podatkowe, planowanie podatkowe oraz unikanie opodatkowania.
Mogą również być wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem, np. do
uchylania się od opodatkowania czy obchodzenia prawa podatkowego.
Optymalizacja podatkowa to wybór wariantu realizacji wybranego rezultatu
ekonomicznego, z którym wiąże się jak najmniejszy ciężar podatkowy6. W zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w danym podatku może
5
6

s. 4.

A. Wyrzykowska, Optymalizacja – legalnym wyborem podatnika?, „Fiskus” 2006, nr 8.
A. Ladziński, Prawne granice optymalizacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 6,
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chodzić nie tylko o redukcję ciężaru podatkowego, ale również o odsunięcie go
w czasie, np. poprzez przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego.
Optymalizacja podatkowa może być także definiowana jako konsekwencja
braku regulacji podatkowo-prawnych, które wprowadzałyby nakaz ponoszenia
ciężaru podatkowego w najwyższym z możliwych zakresów bądź zakaz uiszczania podatków w możliwie dopuszczalnej najniższej wysokości. Warto podkreślić,
że brak takiego nakazu i zakazu skutkuje niemożnością stosowania na gruncie
podatkowym Kodeksu cywilnego i konstruowania instytucji obejścia przepisów
prawa podatkowego. Istotą cywilnoprawnej konstrukcji obejścia prawa jest bowiem osiągnięcie skutku zakazanego przez prawo poprzez czynności, których
treść nie zawiera elementów sprzecznych wprost z ustawą. Tym samym nie jest
zasadne kierowanie wobec działań optymalizacyjnych podatników mieszczących
się w granicach dopuszczalności norm zarzutu obchodzenia przepisów prawa podatkowego, skoro nie obowiązuje ani zakaz, ani nakaz w prezentowanym rozumieniu, które miałyby być przedmiotem obejścia.
W praktyce optymalizacją podatkową nazywany jest wybór przez przedsiębiorstwo takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i granicach
obowiązującego prawa podatkowego, który pozwala zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych. Nie ma w polskim prawie podatkowym normy, która nakazywałaby firmom kształtowanie swojej sytuacji prawnej w sposób skutkujący maksymalizacją obciążenia podatkowego. Wszelkie czynności prawne, które czynią
zadość prawu i służą realizacji prowadzonej działalności, a których wypadkową
jest wybór korzystniejszej formy, wysokości czy momentu powstania obowiązku
podatkowego, są zgodne z prawem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
stwierdził: „Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób
najbardziej dla fiskusa korzystny”7.
W nauce prawa podatkowego, w praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych od lat toczy się debata na temat legalności planowania podatkowego prowadzącego do zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach wskazywał na konieczność racjonalnego działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansów przedsiębiorstwa,
a nie dochodów budżetu państwa. W wyroku z dnia 10 lipca 1996 r. stwierdził, że
„żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie
zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania, zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego, przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej
opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać
7
 Z. Radwański, Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99, OSP 2000,
nr 9, poz. 135a.
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kontroli organów podatkowych”8. W innym wyroku Sąd orzekł, że „istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych”.
Nie istnieje obowiązek działań prowadzących do zmniejszania dochodów z tego
powodu, że byłoby to korzystniejsze dla budżetu państwa ze względu na wpływy
podatkowe9. W wyroku WSA w Warszawie stwierdził zaś10, że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych
konstrukcji służących osiągnięciu zamierzonego celu gospodarczego, z których
każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa. Z żadnej normy prawnej
nie można bowiem wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek
działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości11.
Linia orzecznictwa sądów w Polsce nie jest jednolita i także w kwestii racjonalności działania miały one różne zdania. Sądy orzekały też, odwołując się do
zasady konieczności płacenia podatków w należytej wysokości, rozumianej jako
powinność płacenia podatków w wysokości subiektywnie odpowiadającej fiskusowi. Tego rodzaju wyroki zapadają również w ostatnim czasie12.
Niepewność orzecznictwa sądów w kwestii optymalizacji podatkowej wynika także z tego, jak trudno uchwytne są granice legalności13. Najtrudniejsza do
uchwycenia jest granica między unikaniem opodatkowania a oszustwem podatkowym.

2. Cel optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie
Niezależnie od sposobu definiowania optymalizacji podatkowej istotny jest jej
cel w przedsiębiorstwie. Zasadniczym będzie niewątpliwie maksymalizacja efektu przy jednoczesnej minimalizacji towarzyszących mu obciążeń (ograniczeń).
Z definicji optymalizacji podatkowej wynika, że jest ona wyborem takiego
wariantu realizacji założonego rezultatu finansowego, z którym wiązać się będą
jak najmniejsze obciążenie podatkowe, a tym samym przepływy podatkowe. Dlatego zasadniczym celem optymalizacji podatkowej będzie minimalizacja obcią8
Wyrok NSA z dnia 10 lipca 1996 r., SA/Ka 1244/95, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 8,
s. 239-243.
9
Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2002 r., I SA/Gd771/01, „Doradztwo Podatkowe” 2003, nr 2,
s. 64-67.
10
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
11
K. Radzikowski, Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 6, s. 18.
12
Ibidem.
13
 O trudności uchwycenia tych granic świadczą także proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w Ordynacji podatkowej.
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żeń podatkowych zarówno w okresie bieżącym, jak i w czasie przyszłym (długoterminowe planowanie podatkowe). Pochodną tego celu będzie zaś zwiększenie
przepływów finansowych przedsiębiorstwa, które pozostaną do dyspozycji przedsiębiorstwa w wyniku oszczędności na płatnościach podatkowych. Celem jej jest
zatem zwiększenie wyniku finansowego netto strumienia środków pieniężnych,
których skutkiem będzie wzrost wartości aktywów przedsiębiorstwa po zakończeniu procesu optymalizacji, w tym po dokonaniu ewentualnej zapłaty podatku.
W finansach przedsiębiorstwa minimalizacja obciążeń podatkowych nie może
być celem samym w sobie. Przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o wyborze
wariantu korzystniejszego z uwagi na wysokość obciążeń podatkowych, musi
uwzględniać wiele innych czynników, takich jak ogólne bezpieczeństwo prawne
transakcji oraz dodatkowe koszty wiążące się z realizacją danego wariantu. Innym
elementem, który należy uwzględnić, jest gotowość drugiej strony transakcji do
zaakceptowania korzystniejszego podatkowo wariantu jej realizacji. Jeśli celem
optymalizacji podatkowej jest zwiększenie wyniku finansowego netto poprzez
minimalizację obciążeń podatkowych, to efektem tych działań musi być wzrost
wartości przedsiębiorstwa. Jest to wniosek wynikający z teorii M. Millera i F. Modiglianiego, klasyków teorii finansów przedsiębiorstwa.

3. Optymalizacja podatkowa
a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Bezpieczna optymalizacja podatkowa związana jest z obowiązującymi normami prawa, w których określono zakres uprawnień organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań.
Na podstawie zapisów Ordynacji podatkowej14 można dokonać ustalenia granic,
w jakich przedsiębiorstwa mogą się poruszać, poszukując optymalnych rozwiązań, które mogą zapewnić niższe opodatkowanie osiąganych wyników działalności gospodarczej. W działaniach przedsiębiorstwa najtrudniejsza do uchwycenia
jest granica między unikaniem opodatkowania a oszustwem podatkowym.
Uchylanie się od opodatkowania (tax evasion) jest sprzeczne z obowiązującymi normami prawa podatkowego, co prowadzi do traktowania tego zjawiska jako
przestępstwa, defraudacji podatkowej, za które przewidziana jest odpowiedzialność karna (np. niewykazywanie przedmiotu opodatkowania, choćby w postaci
nieewidencjonowania obrotu przez zobowiązanych do tego podatników za pomocą kasy fiskalnej). Natomiast unikanie opodatkowania (tax avoidance), w granicach którego mieści się optymalizacja podatkowa, jest działaniem w ramach prawa, które skutkuje redukcją zobowiązań podatkowych (np. zwiększenie podstawy
amortyzacji).
14

Art. 199a Ordynacji podatkowej.
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Oceny działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo dokonuje organ podatkowy, a w efekcie także sąd. Obecnie nie ma w polskim prawie podatkowym
przepisu zawierającego klauzulę obejścia prawa podatkowego15 ani norm zakazujących optymalizacji podatkowej, tj. korzystania z przewidzianych przez prawo
możliwości zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych przy zastosowaniu
legalnych środków działania. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja
2004 r. orzekł: „Jeśli więc adresat dokonuje czynności prawnych zgodnych z prawem, zaś ich cel nie jest przez prawo zakazany, to tym samym trudno uznać za
prawidłowe i właściwe takie ich kwalifikowanie, które osiągnięty cel (także podatkowy) traktuje na równi z celami zakazanymi”16.
W obowiązujących zapisach Ordynacji podatkowej17 wskazuje się, że organy podatkowe, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, mają obowiązek
uwzględnić zgodny zamiar stron oraz cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Wynika z tego, że interpretacja postanowienia umowy, znaczeniowo niejasnego, nie może być oparta
tylko na analizie językowej, lecz wymaga zbadania zamiaru i celu stron, a także
kontekstu faktycznego, w jakim umowę uzgadniano i zawierano18.
Obowiązujący stan prawny w zakresie normatywnych granic ingerencji organów podatkowych w sferę stosunków cywilnoprawnych podatników został przyjęty w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., który
orzekł niezgodność z Konstytucją zapisów Ordynacji podatkowej19: „organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą
skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych
czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające
z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku”. W ten sposób dokonał się przełom w podejściu do problematyki obejścia prawa podatkowego.
Podstawą stanowiska Trybunału Konstytucyjnego było stwierdzenie, że dokonanie czynności prawnej zgodnej z prawem, a więc również takiej, której cel
Art. 24b Ordynacji podatkowej.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03; Dz.U. nr 122, poz. 1288.
17
Ibidem.
18
Wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
19
Art. 24b Ordynacji podatkowej: „§ 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że
z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające
z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub
zwrotu podatku. § 2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły
zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności
prawne, skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych”.
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r. art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej został
uznany za niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP.
15
16
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nie jest przez prawo zakazany, nie może być na gruncie przepisów prawa podatkowego kwalifikowane w taki sposób, aby osiągnięty przez dokonanie takiej
czynności cel podatkowy był traktowany jako cel zakazany. Trybunał podkreślił,
że w systemie prawa podatkowego nie ma normy, która zakazywałaby niższego
opodatkowania, o ile podatnik realizuje ten cel przy zastosowaniu legalnych środków działania.
W dalszej części uzasadnienia wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził:
„Brak bowiem de lege lata normy prawnej, która za niedozwolone uznawałaby
zachowania podatnika zmierzające do obniżenia (uniknięcia) opodatkowania. Podejmowane przez podatnika czynności pozostają zatem ważne nie tylko z punktu
widzenia prawa cywilnego, bo w szerszym wymiarze stwierdzić można ich legalność o charakterze systemowym, wobec braku normy prawnej zakazującej ich
dokonywania”.
Choć zapisy Ordynacji podatkowej nie zawierają klauzuli obejścia prawa
podatkowego, to nie sposób zaprzeczyć, że mogą stanowić instrument walki ze
zjawiskiem unikania, a nawet uchylania się od opodatkowania20. Dopóki zatem
przedsiębiorstwa podejmują działania w granicach wyznaczonych prawem, mogą
oczekiwać, że organy podatkowe będą respektować skutki podatkowe właściwe
dla podejmowanych przez podatników czynności.

4. Planowane wprowadzenie klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania
Analizując istotę optymalizacji podatkowej, można dostrzec szczególne znaczenie planowanego wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
W dniu 30 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dokument pt.
„Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw”.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to zapis prawny (ustawowy),
który uprawnia organy administracji podatkowej do kwestionowania prawa podatników do zawierania transakcji, które pozostają w zgodzie z dosłownym brzmieniem przepisów, lecz są sformułowane w taki sposób, by osiągnąć efekt inny od
zamierzonego przez ustawodawcę. W praktyce jest ona narzędziem organów podatkowych w walce z agresywnym planowaniem podatkowym (agresywną optymalizacją podatkową), czyli takim sposobem zawierania transakcji, poprzez który
przedsiębiorstwo dąży do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego.
Według założeń Ministerstwa Finansów klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania byłaby stosowana w sytuacji, gdy przeprowadzane przez przedsiębior20
C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 886.
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stwo transakcje nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego, a ich głównym celem
byłoby uzyskanie korzyści podatkowej (np. przez obniżenie wysokości podatku).
W świetle idei optymalizacji podatkowej można zadać pytanie: Czy legalne obniżenie płaconych podatków nie ma uzasadnienia finansowego? Z uwagi na finanse
przedsiębiorstwa na pewno tak, gdyż każde zmniejszenie obciążeń podatkowych
to działanie tarczy podatkowej i zmniejszenie wypływów pieniężnych z przedsiębiorstwa.
W praktyce wprowadzenie zmian w Ordynacji podatkowej będzie miało
ogromne znaczenie, gdyż każde działanie przedsiębiorcy, które doprowadzi do
zmniejszenia obciążeń podatkowych, może zostać uznane za obejście przepisów
prawa podatkowego. Przedsiębiorca musiałby wówczas zapłacić podatek, tak jakby danego działania nie podjął, a dodatkowo nałożona zostałaby na niego dotkliwa kara (przy czym przedsiębiorstwo, które będzie unikało opodatkowania,
narazi się na karę w wysokości 30% dokonanych przez nie uszczupleń podatkowych).
W przygotowanych założeniach uwzględniono mechanizm umożliwiający
dokonywanie optymalizacji, ale w praktyce będzie on trudny do wykorzystania.
Przedsiębiorstwo, które będzie chciało dokonać optymalizacji podatkowej, będzie mogło wystąpić o opinię zabezpieczającą. W opinii resort będzie wyjaśniał,
jakie działanie przedsiębiorstwa może być uznane za dopuszczalną optymalizację
podatkową, a jakie – za unikanie opodatkowania. Trudności z wprowadzeniem
w życie tego rozwiązania mogą wynikać z tego, że opłata za wydanie opinii zabezpieczającej ma wynosić 15 tys. zł, a w przypadku udziału w planowanych
działaniach gospodarczych podmiotów zagranicznych – 30 tys. zł21.
Ministerstwo Finansów planuje również powołanie niezależnej od administracji skarbowej Rady do spraw unikania opodatkowania. Jej zadaniem będzie
wydawanie opinii w sprawach dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W uzasadnieniu wzbogacenia administracji skarbowej o nowy podmiot
zapisano: „Tym samym polski system zwalczania unikania opodatkowania będzie
w dużym stopniu korzystał ze standardów bezpieczeństwa wypracowanych przez
inne kraje”.
Według Ministerstwa Finansów unikanie opodatkowania to tworzenie sztucznych, oderwanych od realiów gospodarczych konstrukcji prawnych dla uzyskania korzyści podatkowych, najczęściej polegających na uniknięciu lub obniżeniu
kwoty podatku. W wyjaśnieniach ministerstwa zapisano: „Standardem w innych
rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu
opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Polska należy obecnie do nielicznych krajów, gdzie nie ma
takich instrumentów, a wprowadzenie klauzuli zaleca Komisja Europejska”.
21

„Puls Biznesu” z 16.09.2013 r.
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Zalecenia Komisji Europejskiej zapisano w dokumencie z dnia 6 grudnia
2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, m.in.: „Nie uwzględnia się sztucznego uzgodnienia lub szeregu sztucznych uzgodnień, które przyjęto
w zasadniczym celu uniknięcia opodatkowania i które prowadzą do osiągnięcia
korzyści podatkowej. Krajowe organy rozpatrują te ustalenia do celów podatkowych poprzez odniesienie się do ich istoty ekonomicznej”22. Warto zaznaczyć, że
instytucja klauzuli stosowana jest w systemach podatkowych wielu krajów, również tak gospodarczo rozwiniętych, jak Niemcy, Chiny czy Holandia, a inne kraje
(Indie, Wielka Brytania) przygotowują się do jej wprowadzenia. Należy dodać, że
TSUE zalicza zasadę zakazu nadużycia prawa wspólnotowego do ogólnych zasad
opodatkowania podatkiem VAT. W opinii rzecznika TSUE wskazano, że „każdy
porządek prawny, który dąży do osiągnięcia minimalnego stopnia realizacji, musi
zawierać środki ochrony własnej, aby zapewnić, że wykonywanie przyznawanych przezeń praw nie stanowi nadużycia ani nie następuje w sposób nadmierny
lub wypaczony. Ten wymóg wcale nie jest obcy prawu wspólnotowemu”23.

5. Międzynarodowe aspekty optymalizacji podatkowej
Międzynarodowy aspekt optymalizacji podatkowej wzbudza więcej emocji
i kontrowersji niż stosowanie jedynie wewnętrznych rozwiązań podatkowych.
Wiele osób uważa międzynarodową optymalizację opodatkowania za nielegalną
formę ucieczki przed obowiązkiem podatkowym i co za tym idzie – odpływu
kapitału oraz zmniejszanie dochodów budżetowych państw niestosujących szkodliwej konkurencji podatkowej. Są też osoby, które uważają, że wykorzystywanie
możliwości redukcji opodatkowania zgodnie z prawem nie jest niczym złym i powinno być traktowane jako impuls do ożywienia gospodarczego24.
Płacenie podatków zawsze budziło niechęć społeczeństwa. Każdy podatnik
ma jednak prawo do takiego działania, w wyniku którego może minimalizować
swoje obciążenia podatkowe. Pojęcia unikania opodatkowania oraz uchylania się
od opodatkowania są bardzo często mylone, ponieważ oba wywołują negatywne
skojarzenia, że zawsze wiążą się z redukcją zobowiązań podatkowych. Unikanie opodatkowania kojarzy się z działaniem bezprawnym, choć w rzeczywistości
jest pojęciem neutralnym. Natomiast uchylanie się od opodatkowania zawsze jest
traktowane jako przestępstwo.
Definicja unikania opodatkowania jest szeroka i wiąże się z globalizacją,
w ramach której duże korporacje nastawione są na maksymalizację zysków oraz
 Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania
podatkowego, 2012/771/UE, Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012 r.
23
 Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-367/96 Kefalas, pkt 24.
24
A. M. Popko, Raje podatkowe – optymalizacja kosztów czy oszustwo fiskalne, „Gazeta Finansowa” 2011, nr 30-31.
22
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minimalizację obciążeń podatkowych. M. A. Wisselink przedstawił to zjawisko
jako „uzyskaną przy wykorzystaniu legalnych metod redukcję zobowiązań podatkowych, wynikającą z przepływu (lub jego braku) przez granice podatkowe
osób lub kapitału”25. Z kolei A. V. Karzon zdefiniował pojęcie międzynarodowego
unikania opodatkowania jako „etyczne planowanie podatkowe, wykorzystujące
legalne metody zmierzające do uniknięcia nadmiernego opodatkowania”26. Wynika z tego, że unikanie opodatkowania opiera się na doskonałym, legalnym wykorzystaniu obowiązujących środków prawnych, ale wbrew woli ustawodawcy.
Zjawisko to stanowi poważny problem dla wielu państw, co widać na przykładzie
Niemiec, gdzie wpływy do budżetu z tego tytułu są o ok. 400 mln euro mniejsze.
Unikanie opodatkowania ma różny charakter, dlatego ocena tego zjawiska zależy
od rezultatów i rozmiarów czynności, które powodują redukcję opodatkowania.
Uchylanie się od opodatkowania, w odróżnieniu od unikania opodatkowania, ma wyraźnie negatywne znaczenie i jest to działanie zawsze nielegalne. Próbując zdefiniować to pojęcie, można powiedzieć, że uchylanie się od podatków
jest świadomym i niezgodnym z prawem działaniem podatnika, którego celem
jest ominięcie płacenia podatków nakładanych na dochody uzyskane z legalnych
źródeł. R. A. Gordon zdefiniował uchylanie się od podatków jako „zamierzone
i umyślne działania zmierzające do obejścia zobowiązań podatkowych w oszukańczy sposób”27. Można dodatkowo wyróżnić dwie sytuacje uchylania się od
opodatkowania: po pierwsze, kiedy podatnik uchyla się od zapłacenia podatku od
dochodów uzyskanych legalnie, po drugie, kiedy dochody zostały uzyskane nielegalnie. Dla współczesnych systemów podatkowych zjawisko to stanowi jeden
z głównych problemów, gdyż tworzy „dziurę podatkową”.
Dzięki istnieniu rajów podatkowych jest wiele możliwości, by zredukować
obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych należy zwiększanie kosztów uzyskiwania przychodów o wpłaty do spółek „rajowych”, powiązanych osobowo lub kapitałowo z przedsiębiorcą chcącym ograniczyć zyski. Wymienione wpłaty mogą być wierzytelnościami z licencji, doradztwa prawnego lub
honorariami. Innym sposobem minimalizacji zysku spółki macierzystej może być
wykazanie jak najwyższego dochodu w raju podatkowym, objętego znikomym
obciążeniem podatkowym.
Pojęcie „raju podatkowego” jest trudne do zdefiniowana, co wynika z konwencji przyjętej do jego określenia. Generalnie za raj podatkowy uznaje się państwo, które ma korzystniejszy system podatkowy. Jest to jednak tylko pojęcie
doktrynalne, niemające definicji legalnej w żadnym akcie powszechnie obowiązującego prawa. Poszczególni badacze zajmujący się tą tematyką tworzyli własne
25
26
27
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definicje raju podatkowego. Andrzej Gomułowicz i Jerzy Małecki nazywają tak
obszar państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym
podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w porównaniu do kraju ich rezydencji28. Adam Starchild stwierdził, że „raj podatkowy jest krajem, którego system
prawny, przepisy, tradycje, a także w pewnych przypadkach ustalenia zawarte
w umowach międzynarodowych umożliwiają jednostce całkowite zredukowanie
wysokości obciążenia fiskalnego”29. Definicję raju podatkowego stworzyła także
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), uznając, że jest to
„obszar, w którym istniejący system prawny umożliwia podmiotom zagranicznym redukcję obciążeń podatkowych w ich macierzystych krajach”30.
Na podstawie raportu OECD Robert Krasnodębski określił trzy cechy konstytutywne raju podatkowego:
– niski poziom podatków od określonego rodzaju dochodów,
– brak przejrzystości systemu podatkowego,
– niechęć administracji danego kraju do uczestnictwa w wymianie informacji
podatkowych31.
Dosyć często w literaturze przedmiotu wskazuje się na definicję raju podatkowego stworzoną przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, dla którego
jest to „państwo posiadające niską lub zerową stopę podatkową na wszystkie lub
wybrane kategorie dochodów, pewien poziom tajemnicy bankowej lub handlowej
oraz minimalne lub żadne wymogi rezerw w banku centralnym”32.
Z przedstawionych definicji wynika, że w państwach niebędących rajami
podatkowymi rozwiązania podatkowe stosowane w rajach są wyjątkowo niekorzystne dla ich systemu podatkowego, gdyż opierają się na bardzo niskich, często wręcz symbolicznych, obciążeniach fiskalnych. Można z tego wnioskować,
dlaczego polski ustawodawca nie formułuje definicji legalnej raju podatkowego,
a posługuje się zwrotem „kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencje podatkową”, wymieniając je w sposób enumeratywny33.
Trudności w definiowaniu raju podatkowego wynikają także z tego, że trudno
jednoznacznie uznać dany kraj za raj podatkowy. Przykładem takiego państwa
A. Gomułowicz, J. Małecki, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 305.
A. Starchild, The tax haven report. How to internationalize your capital for protection and
profit. Scope international, Waterlooville 1944, s. 7, za: J. Grzywacz, Pranie pieniędzy. Metody, raje
podatkowe, zwalczanie, Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 56.
30
 OECD, Harmful Tax Competition, „An Emerging Global Issue” January 1998.
31
R. Krasnodębski, Raje podatkowe w XXI wieku, „Prawo i Podatki” 2006, nr 1, s. 30-31.
32
Program szkolenia w zakresie bankowości międzynarodowej i prania brudnych pieniędzy,
Szkolenie dotyczące przestrzegania ustaw federalnych w Departamencie Skarbu USA, Washington
DC 1994, s. 19-20.
33
Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. nr 94, poz. 790.
28
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jest Luksemburg, choć obciążenie podatkowe na jednego mieszkańca jest tam
najwyższe w Europie. Pozwala to stwierdzić, że względy podatkowe, choć wciąż
mają wpływ na wybór raju podatkowego, nie odgrywają aż tak dużej roli jako kryterium klasyfikacji. Istotę raju podatkowego może przedstawić w dwóch ujęciach:
– tradycyjnym, nawiązującym do pojęcia raju podatkowego,
– szerokim, odwołującym się do pojęcia offshore financial center.
W tradycyjnym ujęciu raj podatkowy to kraj lub obszar, który pozwala osobom
fizycznym i prawnym odnosić korzyści podatkowe w zakresie podatku dochodowego i spadkowego, a jednocześnie unikać obciążeń podatkowych we własnym
kraju. W ujęciu tym rajem podatkowym jest państwo posiadające ustawodawstwo
zapewniające brak opodatkowania lub znaczące korzyści podatkowe. Podejście
to nawiązuje do zagadnienia konkurencji podatkowej w skali międzynarodowej.
Szeroka definicja raju podatkowego nie koncentruje się tak bardzo na kwestiach podatkowych, ale obejmuje również inne czynniki, które mają wpływ na
jego wybór. Za raj podatkowy uważa się państwo lub terytorium zależne o następujących cechach: dogodny system podatkowy, posiadanie podpisanych korzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, brak kontroli dewizowej, stabilna polityka i gospodarka, rozwinięta infrastruktura, rozwinięty system
bankowy, ochrona tajemnicy bankowej, korzystny system prawny oraz swoboda
w dostępie do kapitału. W tak złożonym przypadku trudno jest określić, czy dane
państwo prowadzi szkodliwą konkurencję podatkową.
Z przedstawionej charakterystyki rajów podatkowych można wysnuć wniosek, że ich głównym celem jest zapewnienie zagranicznym przedsiębiorcom
możliwości uchylenia się od obowiązku płacenia podatków w krajach, w których
są rezydentami. Jedyną ich szansą na rozwój jest stworzenie dogodnych warunków podatkowych, by stać się centrami finansowymi, co umożliwi finansowanie
niewielkich potrzeb publicznych rajów podatkowych (ze względu na niewielką
liczbę ludności) i rozwój ich infrastruktury (zwłaszcza turystycznej) ze środków
pochodzących z wpływów zagranicznego kapitału.
Kolejnym i najczęściej wykorzystywanym instrumentem jest dystrybucja zysków po opodatkowaniu, która nie polega wprawdzie na zaniżaniu czy podwyższaniu cen w operacjach międzynarodowych, lecz na transferze zysku do raju
podatkowego ze spółki holdingowej w kraju trzecim nieuznawanym za raj podatkowy, który jest stroną umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do najprostszych sposobów należą jednak spółki rotacyjne zarejestrowane w raju podatkowym, kumulujące dochody z innych powiązanych ze sobą przedsiębiorstw34.
W literaturze przedmiotu i raportach trudno znaleźć informacje na temat wielkości redukcji obciążeń w rajach podatkowych. Można jednak dokonać jej rekonG. Poleszczuk, Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego, Wyd. Częstochowskie, Częstochowa 2000, s. 6-10; M. Obszyńska-Krasnodębska, K. Krasnodębski, Raje podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 1, s. 23.
34
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strukcji na podstawie badania systemów podatkowych poszczególnych państw
zaliczanych do rajów podatkowych, a w szczególności: no tax havens – krajów,
gdzie nie ma opodatkowania dochodów, przyrostu kapitału i majątku (np. Bermudy, Kajmany, Bahamy, Vanuatu, Bahrajn), low tax havens – krajów o bardzo
niskiej stawce podatku dochodowego (np. Andora, Antyle Holenderskie), special
tax havens – krajów, gdzie istnieją stawki podatkowe, ale stosowane są znaczne
przywileje (np. Lichtenstein, Luksemburg, Singapur)35.
W ostatnim czasie Parlament Europejski ponownie domaga się uszczelnienia
systemu podatkowego i zlikwidowania rajów podatkowych. W przyjętej rezolucji
apeluje o natychmiastowe podjęcie działań w tej sprawie. Posłowie chcą większej
przejrzystości w naliczaniu podatków i zobowiązania się wszystkich przedsiębiorstw, które działają w więcej niż jednym unijnym kraju, do publikowania kwoty podatku płaconego w każdym państwie członkowskim. Europarlamentarzyści
zwrócili się do państw o podjęcie skoordynowanych działań przeciwko rajom podatkowym oraz o wyrażenie zgody na zlikwidowanie luki prawnej ułatwiającej
unikanie rozliczenia się z fiskusem. W debacie poświęconej rajom podatkowym
w Parlamencie Europejskim poruszono również problem oszustw podatkowych.
Jose Manuel Barroso przypomniał, że każdego roku z powodu uchylania się od
płacenia podatków i oszustw podatkowych UE traci bilion euro36.

Podsumowanie
Istota optymalizacji podatkowej jest szczególnie ważna w okresie spowolnienia gospodarczego oraz w obliczu zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów
zmian w prawie podatkowym.
Do czasu pojawienia się na świecie kryzysu finansowego niewielu polskich
przedsiębiorców wiedziało, czym jest optymalizacja podatkowa. Większość z nich
prowadziła politykę podatkową dostosowaną do strategii ekspansji i prosperity,
nie zważając na potrzebę optymalizowania swoich wydatków. W sytuacji wystąpienia ryzyka pojawienia się strat na działalności oraz konieczności zwolnień
pracowników, a w dalszej kolejności bankructwa, przedsiębiorcy zostali zmuszeni
www.attac.org.pl [24.04.2014].
Jest to kwota równa siedmiu unijnym budżetom. Straty przekraczają kwotę, którą państwa
członkowskie wydają na opiekę zdrowotną. Parlament Europejski chce, by do 2020 r. suma utraconych pieniędzy zmniejszyła się o połowę. UE musi walczyć z rajami podatkowymi, oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków, gdyż traci na tym setki miliardów euro. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski chce, by taką czarną listę sporządziła Komisja Europejska do
31 grudnia 2014 r. Postuluje też, aby w kontaktach handlowych z terytoriami, które znajdą się na
czarnej liście, stosowano bariery celne oraz zawieszano lub wypowiadano zawarte z nimi umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto firmy zarejestrowane w rajach podatkowych nie
mogłyby brać udziału w przetargach na zamówienia publiczne w UE.
35
36
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do korekty prowadzonej polityki. Jednym z obszarów potencjalnych oszczędności w przedsiębiorstwie są obciążenia podatkowe, których racjonalizacja może
przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności w okresie spadku koniunktury.
Punktem wyjścia do podjęcia działań optymalizacyjnych jest zrozumienie zagadnień związanych z tym pojęciem, uświadomienie ryzyka oraz pogłębiona analiza
codziennych działań prowadzonych przez firmę. Optymalizacja podatkowa powinna być jednym z elementów strategii funkcjonowania każdej firmy, a światowy kryzys finansowy unaocznił przedsiębiorcom, że oprócz maksymalizacji przychodów ważnym elementem jest również minimalizacja kosztów podatkowych.
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Tax optimization versus the development of enterprises
Abstract. Tax optimization is a conscious and lawful behaviour of an enterprise whos aim is to
minimize the tax burden and to reduce the tax risk. The aim of this paper is to present the essence
of tax optimization, taking into account the proposed changes in the act of the “Tax Ordinance”
concerning the so-called ‘clause against tax avoidance’. The proposed changes may have negative
consequences for the development of enterprises. They may cause problems such as taxpayer aversion to any action aimed at managing tax payments, and may lead to the use of illegal methods for
tax evasion. Undoubtedly, this will affect the chances of the development of enterprises.
Keywords: tax optimization, tax risk, tax evasion
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Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
a konkurencja podatkowa gmin

Streszczenie. Zgodnie z obecnymi trendami znaczenie traci klasyczny (biurokratyczny) model
administracji publicznej, w którym akcentowane są głównie kwestie formalno-prawne działalności,
na rzecz modelu administracji rozumianej jako aktywny uczestnik procesów społeczno-gospodarczych. W tym kontekście pojawia się kwestia samorządu terytorialnego jako podmiotu stymulującego rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jedną z kategorii instrumentów wykorzystywanych przez
gminy w celu tworzenia korzystnych warunków finansowych do podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej są instrumenty podatkowe i związane z nimi narzędzia lokalnego władztwa
podatkowego (np. kształtowanie stawek podatkowych, zwolnienia i ulgi podatkowe, odroczenia,
umorzenia, rozłożenie na raty i zaniechanie poboru podatków lokalnych). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki instrumentów podatkowych w kontekście stymulowania rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości, jak również określenie, w jaki sposób ograniczony zakres lokalnego
władztwa podatkowego polskich gmin przekłada się na ograniczone możliwości wykorzystywania
przez te jednostki mechanizmów konkurencji fiskalnej.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, instrumenty wspierania lokalnej przedsiębiorczości,
podatki lokalne, lokalna konkurencja podatkowa

Wstęp
Jedną z kategorii zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) są zadania związane z tworzeniem korzystnych warunków
dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W literaturze przedmiotu istnieje wiele
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koncepcji teoretycznych dotyczących typologii instrumentów stymulowania lokalnych podmiotów gospodarczych przez władze publiczne. W większości z nich
pojawia się grupa instrumentów ekonomiczno-finansowych, w tym instrumentów
dochodowych, których kluczowym elementem są podatki lokalne. W polskich
warunkach prawne możliwości stosowania tych instrumentów mają wyłącznie
gminy, lecz nawet w ich przypadku istnieje wyraźnie ograniczony prawem zakres
lokalnego władztwa podatkowego.
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki instrumentów podatkowych
w kontekście stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz określenie,
w jaki sposób ograniczony zakres lokalnego władztwa podatkowego polskich
gmin przekłada się na ograniczone możliwości wykorzystywania przez te jednostki mechanizmów konkurencji fiskalnej w tym zakresie.

1. Samorząd terytorialny jako podmiot
stymulujący rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość lokalna to całokształt podejmowanych na rynkach lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych opartych na wykorzystywaniu lokalnych zasobów (publicznych i prywatnych), służących zaspokajaniu lokalnych
potrzeb wspólnoty, a w konsekwencji przyczyniających się do rozwoju lokalnego1. Pod pojęciem rozwoju lokalnego należy rozumieć zespół pozytywnych zmian
społeczno-gospodarczych o charakterze ilościowo-jakościowym, dokonujących
się na terytorium gmin, miast i powiatów2, umożliwiających kreowanie nowych
i poprawę istniejących walorów użytkowych w danej jednostce terytorialnej oraz
tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki3.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że niezbędne w tym względzie jest
aktywne uczestnictwo prywatnego kapitału, zapewniające synergię, tj. zgodne
i wzajemne wzmacnianie się różnych działań i inicjatyw podejmowanych przez
podmioty publiczne i prywatne działające na obszarze JST4. W tym kontekście
aktywność władz samorządowych powinna mieć charakter stymulujący aktywność podmiotów sektora prywatnego. Takie działania są bowiem zgodne z obser1
K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wyd.
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 19.
2
Rozwój na poziomie województwa samorządowego rozpatrywany jest już w kategoriach rozwoju regionalnego. Por. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny.
Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 14.
3
R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna
w teorii i praktyce, red. R. Obrębalski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu” nr 785, Wrocław 1998, s. 11-14.
4
E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 8.
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wowanymi na świecie procesami odchodzenia od klasycznego modelu administracji, tj. modelu biurokratycznego Maxa Webera, akcentującego przestrzeganie
prawa w kontekście działalności administracji publicznej, na rzecz administracji
publicznej będącej aktywnym uczestnikiem procesów społeczno-gospodarczych5.
Wykonywanie zadań publicznych przez JST mających na celu stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w znacznej mierze wynika z określonych ustawowo zadań własnych samorządu terytorialnego6.
W przypadku polskich gmin są to przede wszystkim zadania związane z problematyką ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, uzbrajania i przygotowywania
działań pod inwestycje oraz promocji gminy.
W przypadku powiatów dotyczy to zadań związanych z przeciwdziałaniem
bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy, budową ponadlokalnych dróg
publicznych, promocją powiatu, a także określonych zadań z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, geodezji, kartografii i katastru. Zarówno na szczeblu gminy, jak i powiatu istotną kategorią zadań, powiązanych w sposób pośredni z problematyką rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, są
działania na rzecz poprawy warunków do rozwoju kapitału ludzkiego związane
z aktywnością JST w zakresie ochrony zdrowia, utrzymania ośrodków i zakładów
opiekuńczych, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli itp.
Również województwa samorządowe, realizując zadania związane z rozwojem regionalnym, są zaangażowane w kreowanie rozwoju przedsiębiorczości,
a jako przykłady takich zadań można podać: tworzenie warunków rozwoju go5
Szerzej na temat podstawowych założeń biurokratycznego modelu administracji w ujęciu
M. Webera: R. Bendix, Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa 1975, s. 378-379.
6
Istnieją trzy kategorie aktów prawnych, których przepisy odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do problematyki wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości: 1) ustawy określające
ustrój i zadania JST: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.; 2) ustawy określające źródła dochodów
JST oraz zasady prowadzenia przez nie gospodarki finansowej: ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526; ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885; 3) ustawy związane
z działalnością gospodarczą i przedsiębiorczością: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674; ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej, t.j.: Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404.
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spodarczego, w tym regionalną politykę rynku pracy, utrzymanie i rozbudowę
infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu regionalnym, pozyskiwanie
i łączenie środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu
użyteczności publicznej, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, promocję
walorów i potencjału rozwojowego województwa. Dodatkowo samorząd województwa odgrywa istotą rolę jako podmiot polityki intraregionalnej w aspekcie
procesów wdrażania funduszy unijnych w regionie, również tych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości7.
Sposób realizacji wymienionych zadań publicznych może w różnym stopniu
wywierać wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Teoretycznie rzecz ujmując, racjonalne wykonywanie wspomnianych zadań publicznych przez władze
samorządowe, a w konsekwencji tworzenie atrakcyjnych warunków lokalizacyjnych, a więc przyjaznych dla rozwoju podmiotów gospodarczych, powinno przełożyć się na konkretne decyzje lokalizacyjne i inwestycyjne na danym obszarze,
zwłaszcza że czynniki lokalizacji inwestycji są w dużym stopniu podobne do
czynników rozwoju przedsiębiorczości w ogóle8. Badania dowodzą jednak, że
w polskich warunkach wpływ władz lokalnych na kierunki napływu kapitału jest
znacznie ograniczony, a główną determinantą w tym zakresie, pozostającą w gestii władz samorządowych, jest stan infrastruktury technicznej (drogi, transport
zbiorowy, szerokopasmowy Internet, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną itp.)9. Odpowiedni stan infrastruktury,
zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, umożliwia wypracowanie
przewagi konkurencyjnej JST w skali lokalnej, powodując, że przedsięwzięcia
gospodarcze są chętniej lokalizowane przez przedsiębiorców, przede wszystkim
ze względu na możliwość niwelowania skutków oddalenia od rynków zbytu i zaopatrzenia10.
Przedsiębiorstwa są jednym z głównych beneficjentów funduszy strukturalnych UE. Środki
pochodzące z tych funduszy są przeznaczane m.in. na: podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, inicjowanie działalności
innowacyjnej, szkolenia zawodowe dla pracowników i kadry zarządzającej. Szerzej: D. Murzyn,
Przedsiębiorczość w regionie a środki pomocowe Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Rachwała, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości
i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa 2010, s. 337-347.
8
Ibidem, s. 341.
9
Por. W. Dziemianowicz, Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów,
ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa
Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002, s. 12.
10
A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, w: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, red. A. Kożuch, A. Noworól, Instytut Spraw
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2011, s. 25.
7
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2. Instrumenty wspierania lokalnej przedsiębiorczości
W literaturze przedmiotu pojawia się wiele koncepcji teoretycznych dotyczących typologii instrumentów stymulowania lokalnych podmiotów gospodarczych
i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przez władze publiczne. W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze zestawienie dotyczące proponowanych w literaturze podziałów
instrumentów, z uwzględnieniem instrumentów podatkowych.
Tabela 1. Klasyfikacje instrumentów wspierania lokalnej przedsiębiorczości
z uwzględnieniem instrumentów podatkowych
Autor
B. Malisz (1984)

Kategorie instrumentów
–
–
–
–
–

L. Patrzałek (1996)

–
–
A. Sztando (1999) –
–
–
–
–
–
–
–
–
W. Dziemianowicz, –
M. Mackiewicz,
E. Malinowska,
–
W. Misiąg,
–
M. Tomalak (2000)

E. Wojciechowski
(2003)

–
–
–
–
–
–

instrumenty nakazowo-zakazowe
środki materialnego kształtowania przestrzeni
instrumenty stymulujące/zniechęcające
instrumenty informacyjne
środki kontroli środowiska i kształtowania ładu przestrzennego
instrumenty oddziaływania bezpośredniego
instrumenty oddziaływania pośredniego
instrumenty oddziaływania ekonomiczno-rynkowego
instrumenty bezpośrednie
instrumenty przymusu administracyjnego
instrumenty koncepcyjno-organizacyjne
instrumenty pobudzania infrastrukturalnego
instrumenty informacyjne
instrumenty edukacyjne
instrumenty poznawcze
pozostałe instrumenty
działania mające na celu tworzenie i rozwój infrastruktury technicznej
działania promocyjno-organizacyjne
działania mające na celu stworzenie korzystnych warunków finansowych do podejmowania i rozszerzenia
działalności gospodarczej
działania o charakterze pomocy publicznej
instrumenty prawno-administracyjne
instrumenty instytucjonalno-organizacyjne
instrumenty ekonomiczno-finansowe
instrumenty planistyczne
instrumenty infrastrukturalne

Zaliczenie
instrumentów
podatkowych
–
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
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cd. tabeli 1
Autor

Kategorie instrumentów

T. Wołowiec (2005) –
–
M. Jastrzębska
–
(2012)
–

instrumenty finansowe
instrumenty pozafinansowe
instrumenty dochodowe
instrumenty wydatkowe

Zaliczenie
instrumentów
podatkowych
+
–
+
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Malisz, Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej, Ossolineum, Warszawa 1984, s. 154; L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 66; A. Sztando, Gminne
instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7-8,
s. 6; W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
2000, s. 21-22; E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 194-195;
T. Wołowiec, Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne”
2005, nr 1, s. 65; M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 64-65.

Jak widać, większość autorów uwzględnia w swoich koncepcjach instrumentów kształtowania lokalnej przedsiębiorczości istnienie instrumentów związanych
z lokalną polityką podatkową. W zależności od autora instrumenty te klasyfikowane są jako: instrumenty ekonomiczno-finansowe, dochodowe, stymulujące, oddziaływania ekonomiczno-rynkowego bądź odziaływania pośredniego. Celem ich
wykorzystania jest tworzenie korzystnych warunków finansowych do podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej w gminie. Opisywana kategoria
instrumentów wiąże się z takimi narzędziami lokalnego władztwa podatkowego,
jak: obniżki stawek maksymalnych w podatkach lokalnych, zwolnienia i ulgi podatkowe stosowane przez samorząd terytorialny, odroczenia, umorzenia, rozłożenie na raty i zaniechanie poboru podatków lokalnych. W polskich warunkach
prawne możliwości stosowania takich instrumentów mają wyłącznie gminy, ale
nawet w ich przypadku wyraźnie ograniczony zakres lokalnego władztwa podatkowego przekłada się na ograniczone możliwości wykorzystywania tych instrumentów jako narzędzi lokalnej konkurencji podatkowej w kontekście wspierania
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

3. Lokalna konkurencja podatkowa
w ujęciu teoretycznym
Dyskusję naukową na temat konkurencji fiskalnej na szczeblu lokalnym (local government tax competition) zainicjował w latach 50. XX w. amerykański
ekonomista Charles M. Tiebout. Zaproponowana przez niego teoria określana jest
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mianem modelu bądź hipotezy Tiebouta11. Zgodnie z jej założeniami poszczególne jednostki terytorialne, dostarczając różnych lokalnych dóbr publicznych,
konkurują pomiędzy sobą, podobnie jak przedsiębiorstwa produkujące dobra prywatne na rynku. Według Tiebouta konkurencja taka prowadzi do optymalizacji
zarówno wielkości, jak i struktury dostarczanych dóbr publicznych. Podobnie jak
na rynkach prywatnych, na rynku lokalnych dóbr publicznych istnieje możliwość
wyboru dostawcy (shopping). Mieszkańcy w poszukiwaniu optymalnej relacji
ilości i jakości lokalnych dóbr publicznych do płaconych przez siebie podatków
dokonują wyboru najlepszej dla nich wspólnoty terytorialnej. Tym samym niejako
„głosując nogami” (foot voting), mogą podjąć decyzję o przeniesieniu się do innej
wspólnoty samorządowej, która najbardziej odpowiada ich preferencjom12. Jednoczesne wyprowadzenie się wielu obywateli (zwłaszcza tych zamożniejszych)
oznacza dla władz lokalnych realną groźbę utraty dochodów podatkowych, co
motywuje decydentów samorządowych do dostarczania większej ilości dóbr publicznych o lepszej jakości. Model Tiebouta zakłada więc, że gdy istnieje wielu
mobilnych obywateli-konsumentów i wiele miejscowości z różnym poziomem
lokalnych dóbr publicznych, to konsumenci osiedlą się w tych JST, w których
znajdą optymalną dla siebie kombinację dóbr w relacji do płaconych podatków.
Bogatsi konsumenci, którzy chcą otrzymywać więcej dóbr publicznych w zamian
za wyższe podatki, wybiorą te wspólnoty samorządowe, w których oczekiwania ich będą spełnione, z kolei biedniejsi konsumenci, akceptujący mniejszą ilość
i niższą jakość dóbr publicznych oraz niższy poziom obciążeń podatkowych, wybiorą inne wspólnoty samorządowe. W ten sposób mechanizm „głosowania nogami” doprowadzi do zróżnicowania wspólnot terytorialnych. Zdaniem Tiebouta
jest to jednak mechanizm pozytywny, ponieważ nie tylko pozwala na ujawnienie
preferencji konsumentów/wyborców w systemie demokratycznym, ale i umożliwia tworzenie się konkurencyjnego rynku usług publicznych. Jednocześnie jest
to argument za tym, aby te dobra publiczne, które mogą być dostarczane konkuCh. M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditure, „Journal of Political Economy” 1956,
t. 64, nr 5, s. 416-424.
12
Model Tiebouta ma wiele wspólnego z teorią wyboru racjonalnego, inaczej teorią wyboru
publicznego (Public Choice Theory), która powstała w drugiej połowie XX w. Przełomowe znaczenie dla jej rozwoju miały prace A. Downsa, J. M. Buchanana i G. Tullocka. Autorzy ci założyli, że
siłą napędową prywatnych i publicznych decyzji oraz działań jest własny, indywidualny interes obywateli i urzędników. Podmioty te maksymalizują indywidualne korzyści oraz minimalizują indywidualne koszty, opierając się w swoich działaniach na funkcji użyteczności jednostki (individual’s
utility function). Obywatel-konsument, kierując się własnym interesem i dążąc do maksymalizacji
użyteczności, jest zainteresowany tylko takimi dobrami i usługami publicznymi, które pozwalają
mu te cele osiągnąć. Natomiast konkurujący między sobą producenci dóbr i usług publicznych,
kierując się własnymi interesami (w przypadku polityków jest to reelekcja, zaś w przypadku urzędników – wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery), starają się odpowiedzieć najbardziej efektywnie na popyt ze strony konsumentów.
11
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rencyjnie, były dostarczane przez szczebel lokalny, a nie centralny. W przypadku
części dóbr publicznych nie ma możliwości wyboru dostawcy (przykład: obrona
narodowa) i w takiej sytuacji Tiebout zaleca dostarczanie ich przez szczebel centralny.
Model Tiebouta dotyczący problematyki lokalnej konkurencji podatkowej
oraz optymalnej alokacji dóbr publicznych dostarczanych przez wspólnoty terytorialne znalazł zastosowanie w wielu opracowaniach naukowych z zakresu
ekonomii sektora publicznego, a tym w pracach takich autorów, jak: George R.
Zodrow13, Peter Mieszkowski14, William A. Fischel i Wallace E. Oates15 oraz Sock
H. Lee16. Należy podkreślić, że o ile model Tiebouta w ujęciu pierwotnym dotyczył jednostek mobilnych rozumianych raczej jako osoby fizyczne będące mieszkańcami konkurujących między sobą wspólnot terytorialnych i konsumentami
lokalnych dóbr publicznych, o tyle związane z nim kolejne koncepcje teoretyczne
(np. zawarte w opracowaniach G. R. Zodrowa i P. Mieszkowskiego) poruszały
już problem mobilnego kapitału inwestycyjnego i dostosowania lokalnych dóbr
publicznych do oczekiwań firm.
W wielu opracowaniach wskazywano także na słabe punkty modelu Tiebouta
związane m.in. z:
– ograniczoną mobilnością mieszkańców wspólnot samorządowych (w warunkach globalizacji mobilność ta w mniejszym stopniu uzależniona jest od poziomu lokalnych dóbr publicznych, a niezadowolenie podatnika-konsumenta tylko
z powodu zbyt małego/dużego poziomu dostaw jednego czy kilku dóbr publicznych zwykle nie jest wystarczającym bodźcem do zmiany miejsca zamieszkania);
– ograniczoną wiedzą obywateli o dobrach publicznych;
– brakiem możliwości dostarczenia pewnych dóbr publicznych w małych
JST (np. nie opłaca się budowanie w nich szkół, teatrów, kin, basenów);
– nieuwzględnieniem w modelu efektów zewnętrznych (spillovers)17 występujących między wspólnotami terytorialnymi.
G. R. Zodrow, Local provision of public services: The Tiebout model after twenty-five years,
Academic Press, Houston 1983.
14
P. Mieszkowski, G. R. Zodrow, Taxation and The Tiebout Model: The Differential Effects
of Head Taxes, Taxes on Land Rents, and Property Taxes, „Journal of Economic Literature” 1989,
t. 27, nr 3, s. 1098-1146.
15
W. A. Fischel, W. E. Oates, The Tiebout Model at fifty: Essays in public economics in honor
of Wallace Oates, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Mass. 2006.
16
S. H. Lee, Tax Competition Among Governments and the Effects On Government Performance: Empirical Evidence from Local Governments in New Jersey, UMI, Newark, NJ 2009, s. 6-30.
17
W doktrynie ekonomicznej efekt zewnętrzny oznacza skutek uboczny (koszt lub korzyść)
mający wpływ na stronę, która nie brała udziału w podejmowaniu decyzji o działaniu, które spowodowało ten skutek. W przypadku JST efekty te wiążą się z procesem „przelewania się” produkcji
i konsumpcji pewnych dóbr publicznych, co oznacza, że z tych dóbr nie zawsze korzystają tylko ci
konsumenci, którzy płacą podatki lokalne. Związany jest z tym m.in. problem gapowicza (free rider
13
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Model Tiebouta stał się fundamentem dla koncepcji federalizmu fiskalnego
(fiscal federalism) skupiającej się na kwestii optymalnego stopnia decentralizacji
oraz podziału ekonomicznych funkcji w państwie w formule wielopoziomowych
finansów publicznych (rządowych, federalnych i samorządowych) w kontekście
zwiększania efektywności i sprawności sektora publicznego oraz optymalnej
alokacji dóbr publicznych18. Koncepcja ta szczególną rolę przypisuje podatkom
i związanej z nimi ewolucji fiskalnej polegającej na decentralizacji fiskalnej,
a tym samym zwiększaniu zakresu lokalnego władztwa podatkowego. Jej zwolennicy postulują przekazywanie kompetencji w zakresie polityki fiskalnej od rządu centralnego na poszczególne szczeble samorządności terytorialnej, zakładając,
że władza samorządowa dysponuje większą wiedzą i posiada lepsze rozeznanie
w kwestii lokalnych problemów i potrzeb (również tych związanych z lokalną
przedsiębiorczością) niż władza rządowa. W tym względzie szerszy zakres lokalnego władztwa podatkowego daje decydentom samorządowym większe możliwości wykorzystania instrumentów podatkowych jako instrumentów kreujących
rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Należy jednak dodać, że istnieją również negatywne efekty konkurencji podatkowej występującej między JST. W. E. Oates przestrzegał, że konkurencja taka
może okazać się wyniszczająca, przede wszystkim za względu na towarzyszący
jej spadek dochodów budżetowych, a w konsekwencji niedostateczną podaż lokalnych dóbr i usług publicznych. Może także prowadzić do większego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych JST.

4. Ograniczony zakres
lokalnego władztwa podatkowego polskich JST
jako determinanta lokalnej konkurencji podatkowej
Zgodnie z zapisami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL)19 przynajmniej część środków znajdujących się w dyspozycji samorządu terytorialnego
powinna pochodzić z podatków i opłat lokalnych (art. 9 ust. 3). W polskich warunkach postulat ten odnosi się wyłącznie do gmin. W literaturze podkreśla się
problem) we wspólnotach samorządowych, czyli unikania zapłaty za korzystanie z dóbr publicznych w JST innej niż miejsce zamieszkania podatnika.
18
 Za prekursora tej koncepcji uważa się Richarda A. Musgrave’a, który teoretyczne założenia tej teorii zawarł w opracowaniu: R. A. Musgrave, Theory of Public Finance, McGraw-Hill,
New York 1959. Z kolei współczesne rozwinięcie tej teorii w aspekcie finansów lokalnych zawarto w pracy: W. E. Oates, The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance, Edward Elgar,
Northampton 1998.
19
Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r.,
nr 124, poz. 607; sprost.: Dz.U. z 2006 r., nr 154, poz. 1107.
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więc, że pozbawienie powiatów i województw własnych podatków jest niezgodne
z zapisami EKSL, a także narusza art. 168 Konstytucji RP20, zgodnie z którym
JST (wszystkie, a nie tylko gminy) mają prawo do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się powołanie
w 1990 r. jednoszczeblowej (tylko gminnej) struktury samorządu terytorialnego,
a tym samym podzielenie podatków na państwowe i gminne, a w konsekwencji
brak w systemie podatkowym (w momencie powoływania powiatów i województwa, tj. w 1998 r.) podatków, które mogłyby zostać przyznane tym jednostkom.
W efekcie powiaty i województwa nie mają własnych dochodów podatkowych
poza udziałami w państwowych podatkach dochodowych, tj. podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)21.
Uniemożliwia to więc wykorzystywanie przez te jednostki instrumentów konkurencji podatkowej w kontekście wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
W konsekwencji w polskim systemie prawnym w zasadzie tylko gminy mają
możliwość prowadzenia lokalnej polityki podatkowej, ale również w przypadku tych jednostek zakres lokalnego władztwa podatkowego (rozumianego jako
posiadanie uprawnień przez organy lokalne do nakładania podatków oraz ustalania ich wysokości, a także stosowania ulg i zwolnień) jest wyraźnie ograniczony. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Z kolei zgodnie z art. 168
Konstytucji JST mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych
w zakresie określonym w ustawie. Przepisy te wyznaczają więc granice lokalnego władztwa podatkowego gminy, nie dając jej pełnego władztwa w zakresie
podatków i opłat lokalnych, zatem to ustawodawca, a nie samorząd terytorialny
decyduje o kluczowych elementach konstrukcyjnych podatków samorządowych.
Samorząd terytorialny ma uprawnienia wyłącznie do posługiwania się określonymi elementami techniki podatkowej, wyraźnie wskazanymi w ustawach i w zakresie przez nie dopuszczonym22. W efekcie takich rozwiązań legislacyjnych zakres lokalnego władztwa podatkowego gmin ogranicza się do określania stawek
części podatków i opłat (w ustawowych granicach), stosowania ulg podatkowych
(w oparciu o ustawowe zasady) oraz wprowadzania określonych zwolnień podatkowych (wyłącznie przedmiotowych). Jedyna możliwość przyznana bezpośrednio gminom co do nałożenia na swoich mieszkańców daniny podatkowej wiąże
się z kategorią samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne (dotyczy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
L. Etel, M. Popławski, Podatki lokalne, w: Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi,
red. C. Kosikowski, J. M. Salachna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 254-255.
22
Por. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 326.
20
21
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to wyłącznie osób fizycznych), jednak warunkiem wprowadzenia tego obciążenia
podatkowego jest akceptacja społeczności lokalnej wyrażona w referendum23.
Na rysunku 1 przedstawiono źródła dochodów podatkowych gminy z uwzględnieniem związanego z nimi zróżnicowanego zakresu lokalnego władztwa podatkowego (kolorem ciemniejszym zaznaczono źródła o najszerszym zakresie lokalnego władztwa podatkowego).
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Rysunek 1. Źródła dochodów podatkowych gmin
Źródło: opracowanie własne.

Z zaprezentowanych informacji wynika, że według aktualnego stanu prawnego polskie gminy mogą otrzymywać dochody z dziesięciu źródeł podatkowych.
Najszersze uprawnienia gmin związane z możliwościami kształtowania obciążeń
podatkowych, a tym samym najszerszy zakres lokalnego władztwa podatkowego
23
Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania i jednocześnie na taką opcję oddało ważne głosy co najmniej
2/3 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
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dotyczy pięciu źródeł, tj. podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od
środków transportowych, a także samoopodatkowania się mieszkańców (tab. 2).
Gminy zaś nie mają takich uprawnień w przypadku pozostałych źródeł podatkowych, czyli podatków pobieranych przez państwowe organy podatkowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowego od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej24.
Lokalne władztwo podatkowe nie występuje również w przypadku udziałów
JST we wpływach z tytułu państwowych podatków dochodowych (PIT i CIT)25.
Wspomniane podatki to podatki centralne, a JST niewiele mogą zrobić w zakresie
zwiększenia wydajności fiskalnej tych źródeł dochodów, choćby w tym kontekście, że to państwo (a konkretnie parlament) ustala kluczowe elementy prawnej
konstrukcji podatku.
Między innymi z tego powodu w literaturze przedmiotu coraz częściej pojawia się uzasadniony postulat zastąpienia udziałów w podatku PIT tzw. PIT-em
komunalnym26, definiowanym jako separacja części bazy podatkowej PIT przekazanej we „władanie” JST. Oznacza to, że władze centralne nie mogłyby zmieniać
żadnych parametrów (np. stawek, ulg) w części komunalnej, natomiast mogłyby
określać wspólne parametry dla bazy podatkowej PIT (np. kwotę wolną od podatku, koszty uzyskania przychodu)27. Jako argumenty za wprowadzeniem takiego
rozwiązania podaje się m.in.:
– zwiększenie świadomości podatkowej podatników i wzrost zainteresowania mieszkańców sposobem wykorzystania środków z tytułu PIT,
– lepsze powiązanie miejsca płacenia podatków z lokalnymi usługami publicznymi świadczonymi przez gminę,
– lepszy rozkład terytorialny podatków,
– wbudowany mechanizm ochrony źródła dochodowego,
– poszerzenie zakresu instrumentów podatkowych,
– niskie koszty administracyjne proponowanych zmian,
– zwiększenie poziomu akceptacji społecznej dla podatku PIT28.
24
Według L. Etela i M. Popławskiego trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne argumenty za
tym, aby te trzy podatki w całości trafiające do budżetu gminy były realizowane przez naczelników
urzędów skarbowych w sytuacji, gdy gminy dysponują własnym aparatem podatkowym. Utrzymanie dualizmu organów podatkowych w tym zakresie stwarza wiele niepotrzebnych problemów
i zwiększa koszty ich poboru. L. Etel, M. Popławski, op. cit., s. 255.
25
Wysokość tych udziałów wynosi: gminy docelowo: 39,34% (PIT) i 6,71% (CIT); powiaty –
10,25% (PIT) i 1,40% (CIT); województwa samorządowe – 1,60% (PIT) i 14,75% (CIT).
26
J. Neneman, P. Swianiewicz, Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce. Ekspertyza BGK, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi,
Warszawa, czerwiec 2013, s. 25.
27
Tego typu rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w krajach skandynawskich.
28
J. Neneman, P. Swianiewicz, op. cit., s. 25.
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Należy dodać, że w Polsce, w przeciwieństwie do większości państw członkowskich Unii Europejskiej, obowiązuje anachroniczny, powierzchniowy system
opodatkowania nieruchomości. Znacznie większe możliwości w kontekście lokalnej konkurencji podatkowej dałoby wprowadzenie w naszym kraju systemu
katastralnego, w którym podstawą opodatkowania byłaby wartość nieruchomości. Takie rozwiązanie budzi jednak wiele kontrowersji, a jako główne argumenty
przeciw podaje się, że byłoby to rozwiązanie trudne do wprowadzenia ze względów politycznych oraz kosztowych.
Przedstawione uwarunkowania dotyczące ograniczonego zakresu lokalnego
władztwa podatkowego JST nie pozostają bez wpływu na możliwości wykorzystania przez samorząd terytorialny instrumentu konkurencji podatkowej jako narzędzia stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Po pierwsze, lokalna
konkurencja podatkowa to instrument, który w polskich uwarunkowaniach prawnych jest ograniczony w wymiarze podmiotowym wyłącznie do gmin. Po drugie,
zdeterminowany legislacyjnie, ograniczony zakres lokalnego władztwa podatkowego gmin przekłada się na ograniczone możliwości konkurowania przez nie
w aspekcie zróżnicowanych lokalnych polityk podatkowych.

4. Lokalna konkurencja podatkowa w praktyce –
przykłady dotyczące polskich gmin
Najszerszy zakres lokalnej konkurencji podatkowej występuje w przypadku
podatku od nieruchomości29. Z badań Pawła Swianiewicza, Jarosława Nenemana
i Julity Łukomskiej wynika, że niemal 85% wpływów z tego podatku pochodzi od
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i w tym kontekście jest to podatek ściśle powiązany z problematyką przedsiębiorczości30. Wyniki badań przywołanych autorów dowodzą także, iż obniżanie stawek w podatku od nieruchomości następuje zwykle w przypadku osób fizycznych, natomiast w przypadku
osób prawnych stosowane są inne instrumenty lokalnego władztwa podatkowego
(np. zwolnienia podatkowe, w tym takie, których adresatami są przedsiębiorcy,
zwolnienia z zapłaty części podatku, rozłożenie należności podatkowej na raty,
ewentualnie przesunięcie terminu płatności podatku).
Biorąc pod uwagę to, że osoby fizyczne również mogą być podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kluczowym instrumentem lokalnej polityki
29
W przypadku podatków rolnego i leśnego nie występują wyraźniejsze symptomy lokalnej
konkurencji podatkowej. Ponadto wspomniane źródła podatkowe mają marginalne znaczenie jako
źródła dochodów gmin zurbanizowanych, a więc gmin najintensywniej wykorzystujących instrumenty kreowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
30
P. Swianiewicz, J. Neneman, J. Łukomska, Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7-8.
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podatkowej w kontekście stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest
możliwość ustalania przez organy stanowiące gmin wysokości zróżnicowanych
stawek podatkowych. Teoretycznie, ustalając „atrakcyjniejsze” stawki, dana gmina powinna przyciągać inwestorów/przedsiębiorców na swój teren, a zarazem zapobiegać przenoszeniu przez przedsiębiorców swoich firm na inne obszary, czyli
do gmin w których są bardziej „atrakcyjne” stawki, a tym samym korzystniejsze
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak w polskich warunkach ten „oczywisty mechanizm” nie do końca działa, czego przykładem mogą
być praktyczne doświadczenia związane z lokalną polityką podatkową Krakowa. W okresie od 2007 do 2011 r. władze miasta zdecydowały się na „zamrożenie” stawek podatku od nieruchomości, utrzymując je na minimalnym poziomie.
Nie zaobserwowano jednak istotniejszej zależności między niskimi stawkami
a wzrostem lokalnej aktywności inwestycyjnej31. Stwierdzono też, że na decyzje
inwestycyjne znacznie większy wpływ mają chociażby ceny na lokalnym rynku nieruchomości. W związku z tym, jak również w kontekście poszukiwania
dodatkowych dochodów podatkowych uzasadnionego zwiększonymi potrzebami
inwestycyjnymi miasta, a także nasilającymi się skutkami budżetowymi kryzysu, w 2011 r. władze Krakowa zmieniły lokalną strategię podatkową32. Zgodnie
z nią stawki analizowanego podatku były systematycznie podwyższane, aż do
osiągnięcia stawek maksymalnych.
Podobną lokalną politykę podatkową prowadzą największe miasta w Polsce.
W ostatnich latach większość tych jednostek stosuje maksymalne stawki podatku
od nieruchomości lub stawki zbliżone do poziomu stawek maksymalnych. Zobrazowano to w tabeli 3, w której ciemniejszym kolorem oznaczono stawki maksymalne. Z zaprezentowanych danych wynika, że stawki maksymalne stosowane są
przez takie gminy, jak: Gdańsk, Poznań, Warszawa, a także w przypadku większości (jednak nie wszystkich) kategorii rodzajowych nieruchomości – również
Łódź i Bydgoszcz, a tylko w odniesieniu do budynków związanych z działalnością gospodarczą – Rzeszów. Co charakterystyczne, w analizowanym okresie
obserwowany był także trend zwiększania średnich stawek w poszczególnych
kategoriach rodzajowych nieruchomości w relacji do górnych stawek kwotowych
(ostatni wiersz tabeli). Analiza danych zawartych w tabeli potwierdza również
często formułowaną w literaturze przedmiotu tezę, że zakres fiskalizmu lokalnego
wzrasta wraz z wielkością i zamożnością gminy33.
31
Stymulacyjna funkcja podatków i opłat lokalnych wymaga synchronizacji między politykami podatkowymi gmin a polityką podatkową państwa w zakresie podatku CIT. Niestety w Polsce
taka synchronizacja nie występuje.
32
Jej cele i kierunki zawarto w dokumencie: Polityka podatkowa Gminy Miejskiej Kraków na
lata 2012-2014, Załącznik do uchwały Nr XXI/233/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
33
 U. Klimska, Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003, nr 1 (11), s. 152-156.
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1. Białystok
2. Bydgoszcz
3. Gdańsk
4. Katowice
5. Kraków
6. Lublin
7. Łódź
8. Poznań
9. Rzeszów
10. Szczecin
11. Warszawa
12. Wrocław
Stawka maks.
w danym roku

Miasto

0,57
0,59
0,59
0,56
0,56
0,56
0,59
0,59
0,51
0,57
0,59
0,51
0,59

0,61
0,61
0,62
0,59
0,56
0,58
0,62
0,62
0,53
0,60
0,62
0,54
0,62

0,63
0,65
0,65
0,61
0,56
0,60
0,65
0,65
0,55
0,62
0,65
0,54
0,65

0,64
0,65
0,67
0,63
0,56
0,62
0,67
0,67
0,56
0,64
0,67
0,54
0,67

0,70
0,65
0,70
0,64
0,62
0,65
0,70
0,70
0,57
0,67
0,70
0,70
0,70

Od budynków mieszkalnych
lub ich części
2008 2009 2010 2011 2012

Od budynków związanych
z działalnością gospodarczą
2008 2009 2010 2011
Stawki podatkowe w zł
18,50 19,45 20,13 20,65
17,90 19,30 20,10 20,10
19,01 19,81 20,51 21,05
18,74 19,53 20,21 20,74
18,65 18,65 18,65 18,65
17,50 18,25 18,51 19,05
17,41 18,52 19,23 19,73
19,01 19,81 20,51 21,05
19,01 19,81 20,51 21,05
18,59 19,50 20,18 20,70
19,01 19,81 20,51 21,05
17,19 18,22 20,04 21,04
19,01 19,81 20,51 21,05
21,90
21,10
21,94
21,06
20,62
20,00
21,94
21,94
21,91
21,57
21,94
21,94
21,94

2012
0,67
0,71
0,71
0,68
0,67
0,68
0,71
0,71
0,69
0,70
0,71
0,62
0,71

0,71
0,74
0,74
0,71
0,67
0,71
0,74
0,74
0,72
0,74
0,74
0,65
0,74

0,73
0,77
0,77
0,73
0,67
0,71
0,77
0,77
0,75
0,77
0,77
0,72
0,77

0,78
0,77
0,80
0,75
0,67
0,74
0,80
0,80
0,77
0,79
0,80
0,76
0,80

0,83
0,80
0,84
0,76
0,76
0,78
0,84
0,84
0,80
0,82
0,84
0,84
0,84

Od gruntów związanych
z działalnością gospodarczą
2008 2009 2010 2011 2012

Tabela 3. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w największych miastach w Polsce
na tle stawek maksymalnych w latach 2008-2012
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96,60
100,00
100,00
94,90
94,90
94,90
100,00
100,00
86,40
96,60
100,00
86,40
95,89

98,40
98,40
100,00
95,20
90,30
93,60
100,00
100,00
85,50
96,80
100,00
87,10
95,44

96,90
100,00
100,00
93,90
86,20
92,30
100,00
100,00
84,60
95,40
100,00
83,10
94,37

95,50
97,00
100,00
94,00
83,60
92,50
100,00
100,00
83,60
95,50
100,00
85,10
93,90

95,95
100,00
100,00
96,00
90,50
96,00
100,00
100,00
97,30
100,00
100,00
87,80
97,00

94,81
100,00
100,00
94,80
87,00
92,20
100,00
100,00
97,40
100,00
100,00
93,50
96,70

97,50
96,30
100,00
93,80
83,80
92,50
100,00
100,00
96,30
98,80
100,00
95,00
96,20

98,81
95,24
100,00
90,48
90,48
92,86
100,00
100,00
95,24
97,62
100,00
100,00
96,73

Źródło: obliczenia własne na podstawie informacji z BIP-ów miast – członków Unii Metropolii Polskich; M. Poniatowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 77.

1. Białystok
2. Bydgoszcz
3. Gdańsk
4. Katowice
5. Kraków
6. Lublin
7. Łódź
8. Poznań
9. Rzeszów
10. Szczecin
11. Warszawa
12. Wrocław
Średnia relacja
stawki do stawki
maks.

Stawki podatkowe jako % stawek maksymalnych
100,00 97,30 98,20 98,20 98,10 99,82 94,37
92,86 94,20 97,40 98,00 95,50 96,17 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
91,43 98,60 98,60 98,50 98,50 95,99 95,80
88,57 98,10 94,10 90,90 88,60 93,99 94,40
92,86 92,10 92,10 90,30 90,50 91,16 95,80
100,00 91,60 93,50 93,80 93,70 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
81,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,20
95,71 97,80 98,40 98,40 98,30 98,31 98,60
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 90,40 92,00 97,70 99,95 100,00 87,30
95,24 96,70 97,03 97,10 96,90 97,95 97,00
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Inną kwestią jest konkurencja podatkowa gmin w wymiarze stosowania przez
władze samorządowe zróżnicowanych systemów preferencji podatkowych dla
wybranych branż i obszarów uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju
lokalnego. Jako przykład można ponownie podać miasto Kraków, w którym takie preferencje zostały stworzone w celu zachowania zanikających rzemiosł tworzących unikalny klimat miasta. Innym przykładem jest Szczecin, którego organ
stanowiący przyjął uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości nowe biurowce. Z kolei w Bydgoszczy podobna uchwała została przyjęta w odniesieniu do
inwestycji w nowe hotele i modernizację już działających. W Łodzi w przypadku
budowy hoteli co najmniej pięciogwiazdkowych obowiązuje 5-letnie zwolnienie
z podatku od nieruchomości, natomiast z tytułu inwestycji w nowe technologie
lub obiekty sportowe zwolnienie dotyczy okresu od 7 do 10 lat.
Kolejnym podatkiem objętym lokalną konkurencją podatkową jest podatek
od środków transportowych34. Od kilku lat obserwuje się rywalizację gmin, które
za pomocą obniżania stawek tego podatku starają się przyciągnąć na swój teren
przedsiębiorstwa transportowe. Coraz częściej odnotowuje się także przypadki
wstrzymywania się organów stanowiących gminy z podjęciem uchwały w sprawie wysokości tego podatku do momentu wydania takiej uchwały przez sąsiednią
gminę, a następnie ustalania konkurencyjnych, a więc odpowiednio niższych stawek podatkowych35.
Warto jeszcze wspomnieć o innym interesującym aspekcie konkurencji podatkowej gmin związanym z udziałem w podatku PIT. Problem dotyczy przede
wszystkim największych miast. Wiele osób w nich mieszkających płaci ten podatek w innych gminach będących oficjalnym miejscem ich zameldowania (dotyczy
to np. studentów wyższych uczelni, osób dojeżdżających do pracy z gmin ościennych), jednocześnie korzystając z lokalnych dóbr i usług publicznych, stając się
tym samym przykładem wspomnianego wcześniej problemu gapowicza36. Jest to
głównie efekt coraz większej mobilności polskiego społeczeństwa. W związku
z tym władze samorządowe coraz aktywniej konkurują o podatnika, próbując
różnymi sposobami zachęcić go do składania zeznań podatkowych na ich terenie. Jest to stosunkowo nowy w polskich realiach wymiar lokalnej konkurencji
podatkowej, przy czym rywalizacja często toczy się między dużymi miastami
i podmiejskimi gminami. Przykładem mogą być działania władz samorządowych
Warszawy, które od kilku lat próbują w oryginalny sposób zachęcać mieszkańców niezameldowanych w stolicy do płacenia w niej podatków, stosując takie
34
 Od 1998 r. konstrukcja prawna tego podatku została radykalnie zmieniona, a mianowicie
z zakresu opodatkowania wyłączono samochody osobowe.
35
Por. G. Leśniak, Konkurencja podatkowa gmin wymusza niższe podatki od środków transportu, „Gazeta Prawna” z dnia 7.12.2012 r.
36
Ch. Altrichter, Experimental evidence on the free rider problem, GRIN Verlag, München
2007, s. 2.
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instrumenty, jak dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkoli czy możliwość
wyrobienia „karty warszawiaka”, uprawniającej do zniżek na bilety komunikacji
miejskiej, a także do różnych ulg przy korzystaniu z usług w miejskich placówkach kulturalnych i sportowych37. Z kolei we Wrocławiu wszyscy mieszkańcy
wspólnoty samorządowej, którzy złożą zeznanie podatkowe w tym mieście, mogą
wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami. W Krakowie, podobnie jak w Warszawie, przyznawane są z tego tytułu dodatkowe punkty dla rodziców przy rekrutacji ich dzieci do przedszkoli samorządowych.

Podsumowanie
Lokalna konkurencja podatkowa to stosunkowo nowe zjawisko w przypadku
polskich JST, a wykorzystanie jej jako pełnoprawnego instrumentu wspierania
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wymaga wzmocnienia decyzyjności podatkowej tych jednostek. Obecny system opiera się na nadmiernej ingerencji państwa
w tym zakresie, co przekłada się na ograniczone możliwości wykorzystywania
przez gminy instrumentów podatkowych jako instrumentów kreowania lokalnych
polityk gospodarczych. Niezbędne jest wprowadzenie określonych rozwiązań
deregulacyjnych i zmian poszerzających autonomię podatkową JST. Po pierwsze, należałoby rozważyć zasadność utrzymania monopolu państwa w zakresie
ustalania maksymalnych stawek podatków lokalnych. Po drugie, wzmocnienie lokalnego władztwa podatkowego wymaga gruntownej reformy systemu opodatkowania nieruchomości i zastąpienia anachronicznego, powierzchniowego systemu
nowym systemem katastralnym. Po trzecie, do zwiększenia zakresu decyzyjności
podatkowej gmin mogłoby przyczynić się wprowadzenie separacji części bazy
podatkowej PIT przekazanej we władanie JST, czyli zrealizowanie postulatu zastąpienia udziałów w podatku PIT tzw. PIT-em komunalnym.
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Stimulating the development of local enterprise
and issues of tax competition among local governments
Abstract. Current trends imply a decline in the importance of the classical (“bureaucratic”)
model of public administration, with emphasis on its formal and legal aspects, in favour of a model in which the administration is viewed as an active participant in socioeconomic processes. In
this context, a local authority can be seen as playing the role of a stimulator of local enterprise
development. One of the categories of instruments used by district authorities to create favourable
financial conditions for the commencement and expansion of business activity, is tax instruments
and the related exercise of local tax powers (for instance, the determination of tax rates, tax relief
and exemptions, deferment and cancellation of tax liabilities, permission to pay in instalments,
and decisions to waive local taxes). This paper aims to describe the specific characteristics of tax
instruments as means of stimulating the development of local enterprise, as well as, to determine to
what extent the limited scope of the tax powers exercisable by local Polish governments, limits the
opportunities available for those authorities to take advantage of mechanisms of fiscal competition.
Keywords: local self-government, the local entrepreneurship supporting instruments, local taxes, local tax competition
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Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem
od towarów i usług
w finansach przedsiębiorstw
Streszczenie. Artykuł prezentuje skutki konieczności rozliczania podatku VAT w finansach
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem systemu odwrotnego obciążenia tym podatkiem,
w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa, zarówno w ujęciu dostawcy, jak i nabywcy.
Słowa kluczowe: podatek VAT, odwrotne obciążenie, finanse przedsiębiorstw, płynność finansowa przedsiębiorstwa

Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w złożonym otoczeniu, które podlega różnorodnym, dynamicznym przemianom. Muszą zatem nieustannie obserwować zachodzące zmiany, analizować je i dokonywać ich oceny celem podejmowania decyzji gwarantujących bezpieczeństwo ich dalszemu funkcjonowaniu.
Od prawidłowego rozpoznania uwarunkowań prowadzenia gospodarki, zwłaszcza
gospodarki finansowej, zależy bowiem efektywne pozyskiwanie i lokowanie posiadanych zasobów finansowych, a dobre gospodarowanie zasobami finansowymi
stanowi źródło sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa1. Prowadzenie prawidłowej
działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz poszukiwanie źródeł ich finansowa1

P. F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 17.
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nia wymaga podejmowania rozmaitych decyzji, które mają wpływ na stabilizację i bezpieczeństwo podmiotu gospodarczego. Od wyboru określonego sposobu
realizacji zadań bieżących i rozwojowych oraz doboru źródeł finansowania podejmowanych działań zależy sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
a zwłaszcza jego rentowność i zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań2. Realizacja strategii gospodarki finansowej przedsiębiorstwa i podejmowane w tym
celu decyzje przedsiębiorstwa nie zależą jednak tylko od szans i zagrożeń ze strony otoczenia rynkowego, ale także od impulsów otoczenia makroekonomicznego. Szczególnym segmentem tego otoczenia jest otoczenie podatkowe, na które
składają się zarówno podatki bezpośrednio obciążające dochody osiągane przez
przedsiębiorców, jak i podatki pośrednio wpływające na wynik finansowy przedsiębiorstw, wchodzące z reguły w koszty prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Podatki stanowią istotny zewnętrzny czynnik ograniczający działalność przedsiębiorstw, gdyż zmniejszają środki pozostające w ich dyspozycji i są
przyczyną osłabienia ich bezpieczeństwa finansowego. Podatkiem obciążającym
pośrednio finanse przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście kosztów „obsługi”
obowiązków podatkowych, jest podatek od towarów i usług. Analizując finanse
przedsiębiorstw, trudno nie dostrzec wpływu tego podatku na sytuację finansową
przedsiębiorstw. Jest to związane nie tylko z jego powszechnością, ale też ze specyfiką jego konstrukcji oraz znaczną złożonością rozliczania tego podatku, które
przyczyniają się do powstania ryzyka podatkowego.
Celem artykułu jest przedstawienie skutków konieczności rozliczania podatku VAT w finansach przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem systemu
odwrotnego obciążenia tym podatkiem, w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa, zarówno w ujęciu dostawcy, jak i nabywcy.

1. Podatek VAT a finanse przedsiębiorstw
W gospodarce finansowej przedsiębiorstw można wskazać trzy główne skutki
ekonomiczne opodatkowania: utrzymanie płynności, gospodarkę kapitałem i zasobem majątkowym oraz koszty działań organizacyjnych związanych z ustaleniem i rozliczeniem zobowiązań podatkowych3.
Z kategorią podatkową w zakresie płynności finansowej wiążą się dwa zdarzenia: realizacja zobowiązania podatkowego oraz zwrot podatku nadpłaconego.
Realizacja płatności podatkowych z natury negatywnie oddziałuje na płynność
finansową przedsiębiorców. Przyczyną tego jest rozbieżność między terminami
System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2003, s. 774.
3
S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 17-21.
2
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wymagalności zapłaty za dostawy towarów i usług a terminami wymagalności
zapłaty zobowiązania podatkowego. Terminy płatności zobowiązań podatkowych
zazwyczaj przypadają wcześniej niż wymagalność należności z tytułu sprzedaży,
co zmusza przedsiębiorców do poszukiwania dodatkowych środków na terminową realizację płatności podatkowych. Negatywny wpływ nie dotyczy z reguły
przedsiębiorstw o dominującej pozycji na rynku, gdyż umowne terminy płatności
dotyczące nabywanych lub sprzedawanych przez nie produktów są dla nich zwykle korzystne. Do poprawy płynności nie prowadzi też zwrot nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym, ponieważ zrealizowane w takich sytuacjach zwroty
są poprzedzone albo zbyt wysoką wcześniejszą płatnością podatku (wynikającą
z przyjętej koncepcji rozliczeń zaliczkowych), albo koniecznością wcześniejszego uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli (warunek przyspieszenia terminu
zwrotu bezpośredniego podatku od towarów i usług)4.
Podatki i ich wysokość muszą być również brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania struktury kapitału i struktury majątku,
a w szczególności podatków bezpośrednich, ograniczających możliwości osiągania korzyści finansowych zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i wykorzystania wypracowanego zysku dla potrzeb samofinansowania. Podatki pośrednie nie
powinny mieć wpływu na decyzje dotyczące kształtowania zasobu majątkowego
i kapitałowego, ale wymagają spełnienia warunku pełnego przerzucenia ciężaru na nabywców dóbr i usług, co w praktyce jest ograniczone czynnikami rynkowymi.
Kosztowy aspekt obsługi podatków należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: po pierwsze, przedsiębiorcy muszą przedsięwziąć działania, które zapewnią właściwe ustalenia i terminową realizację zobowiązania podatkowego przez
utworzenie własnego działu podatkowego lub zlecenie tego uprawnionej jednostce zewnętrznej5; po drugie, wypełnianie obowiązków związanych z rozliczaniem
podatków wiąże się z ryzykiem podatkowym i towarzyszącymi temu kosztami
psychologicznymi, na które składają się niepokój i frustracja z tym związane6.
Podatek VAT7 definiowany jest jako podatek oparty na szerokiej podstawie
opodatkowania, nakładany na wszystkich szczeblach obrotu, z możliwością odliczenia od podatku należnego w danej fazie obrotu podatku naliczonego w po4
Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 215.
5
J. A. Zieliński, Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 110-112.
6
E. Verwaal, S. Cnossen, VAT compliance costs of cross-border business transactions in the
European Union, w: Tax compliance costs: A Festschrift for Cedric Sandford, red. Ch. Evans, J. Pope, J. Hasseldine, Prospect Media Pty, St Leonards 2001, s. 37.
7
Podatek od towarów i usług jest polską wersją podatku od wartości dodanej – podatku VAT.
W niniejszym artykule pojęcia te będą stosowane wymiennie.
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przedniej fazie obrotu8. Określenie wpływu podatku od towarów i usług na sytuację finansów przedsiębiorstwa wymaga przede wszystkim uwzględnienia
jego powszechności i cenotwórczego charakteru9. Podatek ten dotyczy bowiem
wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich formę prawną, odbiorcę lub przeznaczenie towaru czy usługi, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwa te wypracowują zysk, czy też ponoszą stratę na działalności10. Ponadto niemal każde dobro
będące przedmiotem obrotu jest tym podatkiem obciążone.
Cenotwórcza istota podatku VAT oznacza z kolei, że jest on elementem ceny.
Mimo że podatek ten stanowi tylko jeden z wielu czynników wpływających na
cenę danego towaru lub usługi, która determinowana jest przez różne czynniki
i mechanizmy rynkowe, jego wpływ jest bardzo istotny11. Można zatem stwierdzić, że podatek ten jest czynnikiem wpływającym na wielkość i rentowność
sprzedaży przedsiębiorstw.
Ciężar podatku VAT ponosi w założeniu konsument, dlatego podatek ten nie
powinien obciążać podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami,
a zatem powinien być dla nich neutralny. Z tego względu podatek ten działa na
zasadzie przerzucalności – przesuwania ciężaru podatkowego na inne podmioty
i kolejne fazy obrotu. Wielofazowość powoduje, że ogólna kwota VAT nie powinna zależeć od liczby faz obrotu, a opodatkowaniu winna podlegać wysokość
kwoty dodanej12. Ponieważ to właśnie podatnicy-przedsiębiorstwa, a nie płatnicy-konsumenci muszą „obsługiwać” ten podatek (wypełniać obowiązki związane
z jego rozliczaniem), w rzeczywistości jest on dla nich ciężarem13. Obciążenie to
wiąże się także z koniecznością umiejętnego stosowania obowiązujących przepisów w zakresie podatku VAT, których złożoność i zmienność powoduje znaczne
trudności w procesie jego obsługi14.
8
R. M. Bird, P. Gengron, VAT Revisited. A New Look at the Value Tax in Developing and Transitional Countries, Intenational Tax Program, University of Toronto, Toronto 2005, s. 8.
9
T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 154.
10
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, K. Wojtowicz, Proces dostosowywania polskich podatków
pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2003, s. 10, 40.
11
B. Rogowska-Rajda, Zmiany w podatku VAT a finanse gospodarstw domowych, „Finanse
Osobiste” 2011, nr 3.
12
B. Rogowska-Rajda, T. Tratkiewicz, Podatek od towarów i usług w indywidualnych interpretacjach podatkowych – wybrane problemy, w: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw,
red. T. Famulska, Difin, Warszawa 2013, s. 116.
13
T. Famulska, op. cit., s. 154.
14
B. Rogowska-Rajda, R. Kucharczyk, Interpretacje prawa podatkowego a finanse jednostek
samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2011, nr 37:
Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. M. Dylewski, B. Filipiak, s. 316.
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Pomimo „przerzucalności” i typowo konsumpcyjnego charakteru podatek
VAT systemowo wpływa na przepływy finansowe przedsiębiorstwa15. Jest to zdeterminowane przede wszystkim kształtem uregulowań dotyczących zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego oraz trybu i terminów ich rozliczania.
W zakresie podatku należnego w powiązaniu z płynnością finansową przedsiębiorstwa ustawowo zostaje określony moment powstania obowiązku podatkowego, natomiast w zakresie podatku naliczonego – moment poniesienia wydatku
(dokonania zakupu) obejmującego podatek, moment nabycia prawa do dokonania
odliczenia tego podatku oraz moment jego faktycznego odzyskania16.
Przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem
prawa Unii Europejskiej, a Polska jako członek UE zobowiązana jest do przestrzegania acquis communautaire. W praktyce oznacza to głównie przestrzeganie
postanowień dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 2006/112/
WE)17 i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). TSUE wypracowuje poprzez swoje orzecznictwo wskazówki i wytyczne umożliwiające wszystkim państwom członkowskim stosowanie prawa unijnego w sposób jednolity
i jednoznaczny18. Regulacje unijne mają odzwierciedlenie w polskich regulacjach
dotyczących podatku od towarów i usług, będącego odpowiednikiem podatku od
wartości dodanej. W tym zakresie podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)19.

2. Zasady rozliczania VAT od transakcji krajowych
Podstawową zasadą w podatku VAT jest rozliczanie podatku należnego przez
przedsiębiorstwo, które dokonuje danej czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) opodatkowanej na terytorium kraju tym podatkiem oraz potrącanie
tego podatku z podatkiem naliczonym przy zakupie towarów i usług od swoich
kontrahentów.
Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE podatek VAT staje się co do
zasady wymagalny z chwilą wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Gdy zdarzenie to ma miejsce, podatek staje się wymagalny
R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 127.
Strategie podatkowe przedsiębiorstw, red. B. Ciupek, T. Famulska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 152, 157.
17
Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r. z późn. zm., s. 1.
18
Szerzej: B. Brzeziński, Europejski Trybunał Sprawiedliwości a krajowe sądownictwo podatkowe, „Forum Doradców Podatkowych” 2004, nr 2, s. 7; D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki, P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej,
Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011, s. 61.
19
Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
15
16
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w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Zamiarem prawodawcy
unijnego było bowiem zharmonizowanie w możliwie najwyższym stopniu momentu powstania obowiązku podatkowego we wszystkich państwach członkowskich celem zapewnienia jednolitego poboru podatku VAT20.
W polskich realiach, podobnie jak w unijnych, moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczany jest przepisami ustawy o VAT w określonym dniu
stosowanego przez podatnika okresu rozliczeniowego – miesiąca lub kwartału,
jednakże obowiązek zapłaty podatku wyznaczony jest dopiero na 25. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu prawidłowego zarządzania należnościami negocjowanie (ustalanie) terminów ich regulowania przez nabywców powinno zatem pozostawać
w ścisłym związku z regulacjami dotyczącymi momentu powstania obowiązku
podatkowego w podatku VAT21. Jeśli bowiem podatnik stosuje w rozliczeniach
ze swoimi kontrahentami terminy płatności krótsze niż termin zapłaty podatku,
pobrane od kontrahentów środki pieniężne zawierające podatek należny pozostają
do tego czasu w jego dyspozycji, w istotny sposób zwiększając płynność finansową przedsiębiorstwa. W przypadku natychmiastowej płatności dokonanej przez
kontrahentów w zależności od daty dokonania transakcji, przyjętego u podatnika
sposobu rozliczania (miesięcznie lub kwartalnie) i daty złożenia przez niego deklaracji podatkowej okres dysponowania pobranym od kontrahentów podatkiem
może rozciągać się od 25 do 116 dni. Jeśli jednak terminy płatności uzgodnione
z kontrahentami wykraczają poza termin zapłaty podatku, podatnik musi ponieść
ciężar podatku, korzystając z własnych środków finansowych. Im większe są obroty danego podatnika, w zależności od ustalonych terminów płatności z kontrahentami, tym większe powstają korzyści lub straty w obszarze płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Podstawową zasadą dotyczącą transakcji krajowych jest rozpoznawanie obowiązku podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi22. W tym celu w przypadku czynności dokonywanych w sposób ciągły lub usług
przyjmowanych częściowo ustawowo zdefiniowano umowną datę ich dokonania.
Generalnie zatem obowiązek podatkowy powstaje w sposób memoriałowy, gdyż
nie ma związku z faktyczną realizacją należności z tytułu dokonanej czynności23.
Jeżeli jednak przed dokonaniem czynności otrzymano całość lub część zapłaty,
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
20
Dyrektywa 2006/112/WE upoważnia jednak państwa członkowskie do ustanowienia późniejszego momentu wymagalności podatku VAT w granicach określonych przepisami art. 66.
21
Strategie podatkowe..., s. 156.
22
 Ustawa o VAT przewiduje kilka odstępstw od zasady memoriałowej, mają one jednak charakter wyjątku.
23
T. Famulska, op. cit., s. 95.
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Z kolei rozpatrując podatek naliczony w kontekście płynności finansowej
przedsiębiorstwa, należy podkreślić istotny związek wielkości podatku naliczonego z płynnością przedsiębiorstwa już w samym akcie kupna24. Przedsiębiorstwo,
dokonując zakupów obciążonych podatkiem VAT, musi bowiem ponieść ciężar
tego podatku, który dopiero w dalszej kolejności może stać się podatkiem do
odliczenia. Ponieważ nie dokonuje się to automatycznie, przedsiębiorstwo musi
dysponować środkami na uregulowanie ceny obejmującej podatek, co w praktyce
może oznaczać znaczne kwoty, zwłaszcza w przypadku nakładów inwestycyjnych o dużej wartości25. Jednak nie każde przedsiębiorstwo nie z każdego zakupu
i nie zawsze w całości może takiego odliczenia dokonać. Odliczenie nie dotyczy
bowiem co do zasady przedsiębiorstw, które korzystają ze zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych. Wówczas podatek zawarty w cenach nabywanych
dóbr i usług staje się kosztem. W przypadku przedsiębiorstw, które dokonują
sprzedaży „mieszanej” (tj. sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT i sprzedaży
z niego zwolnionej), możliwe jest dokonanie odliczenia jedynie w części.
W kwestii płynności przedsiębiorstw istotny jest też termin, w jakim mogą one
dokonywać potrącenia określonej kwoty podatku z zakupów. Zasadniczo (w ślad
za rozwiązaniami przewidzianymi w dyrektywie 2006/112/WE) prawo do odliczenia podatku naliczonego wiąże się z momentem, w którym podatek VAT staje się
wymagalny, czyli w nomenklaturze ustawy o VAT – z momentem powstania obowiązku podatkowego. Skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego
uzależnione jest jednak od spełnienia pewnych warunków formalnych (podatnik
musi dysponować fakturą dokumentującą zakup towaru lub usługi)26. W przypadku zakupów opodatkowanych na zasadach ogólnych poniesienie wydatku i odliczenie zawartego w nim podatku są rozłączne w czasie, co powinno być uwzględniane w przedsiębiorstwie w zarządzaniu zobowiązaniami, m.in. w negocjowaniu
(ustalaniu) terminów regulowania zobowiązań wobec dostawców.
Z płynnością finansową przedsiębiorstwa wiążą się również tryb i terminy
rozliczania podatku VAT. Podatek ten jest rozliczany za okresy miesięczne lub
kwartalne i zasadniczo może wystąpić jako nadwyżka podatku należnego nad naliczonym (podatek do zapłaty) lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
(podatek do zwrotu bezpośredniego lub pośredniego). Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym (podatek do
zapłaty), to ustalony tryb rozliczania podatku od towarów i usług nie spowoduje
zakłóceń w finansach przedsiębiorstwa, pod warunkiem że przed terminem zapła
24

s. 59.

M. Wystrychowski, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, Zakamycze, Kraków 2005,

Oddziaływanie instytucji..., s. 222.
Szerzej: T. Tratkiewicz, Podatek od towarów i usług, w: Vademacum podatkowe 2010, red.
B. Dutkiewicz, Datev Symfonia, Warszawa 2010, s. 193-198.
25
26
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ty zobowiązania podatkowego przedsiębiorstwo otrzyma zapłatę za sprzedane dobra. W sytuacji otrzymania zapłaty przed terminem ustawowego uiszczenia podatku przedsiębiorstwo czasowo dysponuje środkami należnymi budżetowi państwa
z tytułu podatku od towarów i usług. Jeżeli natomiast zapłata za sprzedane towary
i usługi wpływa po ustawowym terminie uiszczenia podatku, to przedsiębiorstwo
zmuszone jest zapłacić różnicę między kwotą podatku należnego i naliczonego
z własnych lub pożyczonych środków pieniężnych, co oznacza zapotrzebowanie
na kapitał obrotowy celem skredytowania przez przedsiębiorcę płatności podatkowych27. Jeśli natomiast w danym okresie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego
nad należnym, przedsiębiorstwo może uzyskać ją w sposób pośredni bądź bezpośredni. Zwrot pośredni oznacza przesunięcie nadwyżki podatku naliczonego nad
należnym na następne okresy rozliczeniowe, zaś zwrot bezpośredni – wpłatę środków na rachunek bankowy podatnika. Z uwagi na płynność finansową istotny jest
termin tego zwrotu. Podstawowy termin zwrotu wynosi 60 dni od dnia złożenia
rozliczenia i zwykle o taki termin zwrotu podatku występują podatnicy28.

3. Mechanizm odwróconego obciążenia
jako wyjątek od ogólnej zasady
Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest to, że każdy podatnik realizujący transakcje podlegające opodatkowaniu zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT (obowiązek zapłaty następuje formalnie w deklaracji podatkowej, której
wynik rozliczenia za dany okres, uwzględniający odliczenie podatku od zakupów,
nie musi jednak oznaczać, że faktycznie u podatnika powstanie obowiązek zapłaty podatku za ten okres). W przypadku transakcji transgranicznych i niektórych
krajowych sektorów o wysokim stopniu ryzyka przewidziano możliwość przesunięcia obowiązku zapłaty VAT na osobę, na rzecz której dokonywana jest dostawa
towarów lub świadczona jest usługa (mechanizm odwrotnego obciążenia29). Mechanizm ten polega zatem na rozliczaniu podatku VAT od danej czynności przez
podatnika, który jest jej odbiorcą. Sprzedawca, dokonując dostawy towarów lub
świadcząc usługę, pobiera od nabywcy jedynie kwotę netto (bez podatku VAT).
27
R. Lipniewicz, Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania
transakcji wewnątrzwspólnotowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 31.
28
 Zwroty w terminie 60 dni stanowiły (wartościowo) w rozliczeniach w 2013 r. 84% wszystkich zwrotów (dane Ministerstwa Finansów, stan na 13 marca 2014 r., niepubl.).
29
W polskiej literaturze przedmiotu oprócz pojęcia „odwrócone (lub odwrotne) obciążenie
(opodatkowanie)” używa się powszechnie jego angielskiej wersji: reverse chargé. Na gruncie przepisów ustawy o VAT mechanizm ten jest nazywany „dostawą (świadczeniem usług), dla której (których) podatnikiem jest nabywca”. W artykule pojęcia te traktowane są jako tożsame i używane
zamiennie.
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Nabywca, kupując towar lub usługę i uiszczając sprzedawcy należność w wysokości netto, jest równocześnie zobowiązany do stosownego naliczenia z tytułu tej
transakcji podatku VAT, zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Podatek ten, podobnie jak w przypadku zakupów transgranicznych, jest dla
niego równocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia.
Mechanizm odwróconego obciążenia uznawany jest za jedną z najlepszych
metod przeciwdziałania w danym obszarze oszustwom podatkowym typu „znikający podatnik”, dlatego wprowadza się go w obszarach, które są szczególnie
na nie podatne. Ma za zadanie eliminować przypadki uchylania się od zapłaty
podatku do urzędu skarbowego przez dostawców towarów lub usług, którzy dysponowali kwotą podatku VAT zawartą w cenie dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Ponieważ nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego,
Skarb Państwa był w efekcie zmuszony finansować zwrot podatku naliczonego
(bezpośrednio lub poprzez system odliczeń), którego nigdy nie otrzymał w postaci podatku należnego30. Oszustwa nie tylko uderzają w budżet państwa, ale także
zakłócają uczciwą konkurencję, umożliwiając sprzedaż towarów i usług po zaniżonych cenach, wynikających z unikania opodatkowania VAT. Oszustwa polegają
na naliczaniu podatku VAT na jednym z etapów obrotu i celowym nieuiszczaniu
go w sytuacji, gdy nabywca dokonuje jego odliczenia. Dzięki temu towary i usługi oferowane przez sprzedawcę mogą być „tańsze” o kwoty odpowiadające podatkowi, którego nie zamierza on odprowadzić. Przeniesienie obowiązku zapłaty
podatku na nabywcę eliminuje takie zagrożenie – nabywca jest obowiązany do
naliczenia podatku i równocześnie uprawniony do jego odliczenia, więc czynność
rozliczenia tego podatku odbywa się w sposób neutralny dla budżetu.
W polskich realiach odwrócone obciążenie w transakcjach krajowych zostało
wprowadzone dnia 1 kwietnia 2011 r.31, ale dotyczyło wyłącznie transakcji, których przedmiotem był złom i przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych32. Pozytywny efekt ponad dwuletniego okresu obowiązywania tej zasady
dla obrotu złomem był jedną z przyczyn kolejnego rozszerzenia listy towarów
rozliczanych w systemie reverse chargé. Z dniem 1 października 2013 r. załącznik
nr 11 został powiększony o 30 dodatkowych grup towarowych, w tym o istotną
grupę wyrobów stalowych, wśród których dominującą pozycję zajmowały pręty
stalowe33.
Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, R. Namysłowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008,
s. 874-875.
31
 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
Prawo o miarach, Dz.U. nr 64, poz. 332.
32
 O których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. nr 122, poz. 695.
33
 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1027.
30
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W mechanizmie odwróconego obciążenia dostawca, dokonując dostawy towarów, nie nalicza podatku należnego, wykazując jedynie w deklaracji jej wartość.
Jeśli podatnik dokonuje tylko dostawy towarów objętych odwróconym obciążeniem, występuje w pozycji „zwrotowej” – z uwagi na brak obowiązku rozliczania
z tego tytułu podatku należnego cały podatek naliczony, zawarty w jego zakupach towarów i usług, podlega zwrotowi w terminie 60 dni. Nabywca, kupując
towar objęty odwrotnym obciążeniem, jest zobowiązany do rozliczenia podatku
należnego z tego tytułu za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Jeśli nabywca nie może skorzystać z odliczenia podatku
naliczonego, wykazany w deklaracji podatek należny jest dla niego równocześnie
podatkiem podlegającym wpłacie do urzędu skarbowego. Jeśli natomiast dokonywane zakupy służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej nabywcy, rozliczony
w deklaracji podatek należny jest dla niego równocześnie podatkiem naliczonym,
który w tej samej deklaracji może zostać rozliczony (efekt takiej operacji jest
dla stanu finansów przedsiębiorstwa neutralny). Wówczas mamy do czynienia
z całkowitą neutralnością podatkową, w rozumieniu potrącalności zarówno co do
kwoty, jak i terminu dokonania potrącenia. Walor „wirtualnego” podatku w kontekście płynności finansowej przedsiębiorstwa jest więc jednoznaczny.
Dzięki wprowadzeniu mechanizmu odwróconego obciążenia najkorzystniejszą sytuację pod względem płynności finansowej mają przedsiębiorcy, u których
terminy zapłaty za nabyte lub sprzedawane dobra były stosunkowo krótkie (termin zapłaty należności mógł bowiem wyprzedzać odpowiednio termin odliczenia podatku lub termin rozliczenia podatku należnego w deklaracji). Natomiast
stracą na nim podatnicy, u których terminy zapłaty za nabyte dobra były stosunkowo długie, a terminy zapłaty za sprzedane dobra – stosunkowo krótkie. Ten
negatywny efekt wprowadzenia odwróconego obciążenia dotyczyłby więc głównie przedsiębiorstw o silnej pozycji rynkowej. Oceniając wpływ odwróconego
obciążenia na finanse przedsiębiorstw, nie można także zapominać o kosztach
obsługi nowych obowiązków podatkowych z nim związanych. Koszty te poniosłyby wszystkie przedsiębiorstwa, ale byłyby one rekompensowane mniejszymi
kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa dotknięte nierówną walką konkurencyjną z przedsiębiorstwami wyłudzającymi podatek.

4. Zyski i straty z tytułu odwróconego obciążenia
z perspektywy sprzedawcy i nabywcy
Oszacowanie wpływu odwróconego obciążenia na finanse przedsiębiorstw
jest kwestią złożoną. Po pierwsze, należy mieć na uwadze to, że odwrócone obciążenie nie jest rozwiązaniem powszechnie akceptowanym w prawie unijnym, lecz
dozwolonym na zasadzie wyjątku (idea wprowadzenia powszechnego odwróco-

Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług...

105

nego obciążenia w Niemczech i Austrii spotkała się ze zdecydowaną krytyką Komisji Europejskiej34). Po drugie, nie można zapominać o okolicznościach, w których państwa członkowskie sięgają po to rozwiązanie. Jest ono przyjmowane ze
względu na występowanie w danej branży oszustw podatkowych, z którymi tradycyjne metody walki (kontrole) okazują się nieskuteczne. Rosnąca skala oszustw
wpływa negatywnie na finanse przedsiębiorstw uczciwych, które nie są w stanie
konkurować ceną z przestępczymi strukturami gospodarczymi. Szacując zatem
wpływ odwróconego obciążenia na finanse przedsiębiorstw, należy również brać
pod uwagę efekt wprowadzenia tego mechanizmu, jakim jest „oczyszczenie” danego rynku z oszustów i poprawę pozycji konkurencyjnej uczciwych podatników.
Przy formułowaniu oceny odwróconego obciążenia należy także uwzględnić wyniki badań prowadzonych w celu analizy możliwości wprowadzenia powszechnego systemu odwróconego obciążenia w niektórych państwach członkowskich
(na zasadzie dobrowolności), z uwzględnieniem progu kwotowego, od którego
ta szczególna regulacja miałaby zastosowanie. Z badania przeprowadzonego na
potrzeby Komisji Europejskiej35 wynika, że wpływ odwróconego obciążenia na
płynność finansową zależy zasadniczo od modelu biznesowego przedsiębiorstwa,
znaczenia transakcji eksportowo-importowych w danym przedsiębiorstwie oraz
terminów rozliczeń z kontrahentami. Obserwacje w ramach tych badań pozwoliły
na sformułowanie wniosku, że średni wpływ odwróconego obciążenia na płynność finansową małych i średnich firm jest negatywny, podczas gdy w przypadku
dużych – pozytywny. Z badań nie można jednak wywnioskować (co sami autorzy badań przyznają), z czego wynikają różnice wpływu na płynność finansową
przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości36. Wnioski płynące z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej są tym bardziej zastanawiające,
że ze studium dokonanego w związku z pracami nad wprowadzeniem powszechnego odwróconego obciążenia w Niemczech wynika, że wskutek przyjęcia tego
rozwiązania znaczne koszty poniosłyby duże i średnie przedsiębiorstwa posiadające złożone systemy informatyczne, gdzie nakłady na dostosowanie systemów
szacowano na kwotę aż 1,8 mld euro37.
Communication from the Commission to the Council in accordance with Article 27(3) of
Directive 77/388/EEC, COM (2006) 404 final, Brussels, 19.07.2006 r., s. 5-7, http://ec.europa.eu/
taxation_customs/resources/documents/com(2006)404_en.pdf [22.04.2014].
35
Study in respect of introducing an optional reverse charge mechanism in the EU VAT Directive, Final Report to the European Commission, 20.06.2007 r., s. 40-41, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/4209_study_en.pdf [22.04.2014].
36
Szacowany w tym badaniu ogólny średni wpływ wprowadzenia powszechnego odwróconego obciążenia na przedsiębiorstwa jest generalnie pozytywny i wynosił 9 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo będące przedmiotem badania.
37
Planspiel zur systembezogenen Anderungen bei der Umsatzsteuer „Reverse-Chargé-Verfahren”, Zusammenfassender Ergebnisbericht, Peters Schoenberger, November 2005, s. 29-31, http://
34
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W Polsce nie były dotąd prowadzone kompleksowe badania mające określić wpływ wprowadzenia powszechnego odwróconego obciążenia na sytuację
finansową przedsiębiorstw38. Nie były również prowadzone wiarygodne badania
dotyczące skuteczności wprowadzonego w 2011 r. odwróconego obciążenia adresowanego do konkretnych branż (wyrobów i usług). Pierwszą próbą oszacowania
efektów gospodarczych wprowadzenia tego mechanizmu była analiza wpływu
zmian na rynku prętów zbrojeniowych39. Analiza ta opiera się na modelu przepływów międzygałęziowych i wydaje się cennym materiałem do dyskusji nad metodologią szacunku wpływu wprowadzonego mechanizmu na przedsiębiorstwa,
choć z pewnością wymaga jeszcze dopracowania. Szacowany zgodnie z tą metodą średnioroczny wzrost wartości dodanej brutto z tytułu dodatkowej produkcji
prętów zbrojeniowych wyniósł 267 mln zł. Analiza nie uwzględnia jednak zwiększonych kosztów administracyjnych związanych z wysokim stopniem złożoności
rozliczeń (konieczność dostosowania systemów informatycznych oraz większe
obowiązki sprawozdawcze). Przy ocenie wpływu odwróconego obciążenia na
płynność finansową przedsiębiorstw należy (podobnie jak przy szacunkach dotyczących rozliczania VAT na zasadach ogólnych) uwzględnić terminy płatności
stosowane w rozliczeniach z kontrahentami. Możliwość negatywnego wpływu
na płynność finansową podmiotów wytwarzających towary objęte odwróconym
obciążeniem była sygnalizowana w analizach postulujących wprowadzenie tego
rozwiązania dla niektórych wyrobów stalowych40. Wydaje się jednak, że wśród
uczciwych przedsiębiorstw generalnie przeważa pozytywna ocena efektów wprowadzenia tego mechanizmu, dzięki któremu „zainfekowany” przez oszustów rynek zostanie od nich uwolniony, a zyski z lepszej pozycji konkurencyjnej okażą
się wyższe niż ewentualne straty w płynności finansowej czy zwiększone koszty
wypełniania obowiązków podatkowych.

Podsumowanie
Analizując wpływ odwróconego obciążenia w podatku VAT na finanse przedsiębiorstw, należy mieć na uwadze co najmniej dwie kwestie. Pierwsza dotyczy
oddziaływania tego mechanizmu na płynność finansową przedsiębiorstwa. Stobankenverband.de/downloads/fachinformationen/steuern/umsatzsteuer/zusammenfassender-ergebnisbericht-zum-reverse-charge-verfahren [22.04.2014].
38
Według wiedzy autorów.
39
Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku prętów zbrojeniowych i sytuację sektora finansów publicznych, EY, Warszawa, 19.03.2014 r., s. 31 i nn., http://
ey.media.pl [22.04.2014].
40
Opodatkowanie VAT obrotu niektórymi wyrobami stalowymi. Analiza możliwych kierunków
zmian legislacyjnych w świetle narastających wyłudzeń podatku VAT w Polsce, Ernst & Young,
Warszawa, 31 sierpnia 2012 r., s. 22 (niepubl.)
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sowne porównanie do rozliczeń na zasadach ogólnych nie musi być w każdym
przypadku korzystne dla przedsiębiorstw wykorzystujących ten szczególny mechanizm rozliczeń. Istotne dla oceny korzyści zastosowania tej metody będzie
z pewnością określenie terminów zapłaty, w jakich dane przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania i uzyskuje należności. W sytuacji gdy pozycja przedsiębiorstwa pozwala na taką konstrukcję umów, w których terminy zapłaty dotyczące
nabyć są zdecydowanie dłuższe niż terminy dotyczące sprzedaży, wprowadzenie
odwróconego obciążenia będzie z reguły dla przedsiębiorstwa niekorzystne finansowo. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo nie ma silnej pozycji na rynku, to odwrócone obciążenie może być dla niego korzystne. Istotne dla dokonywanej analizy
w zakresie wpływu odwróconego obciążenia na płynność finansową przedsiębiorstwa (przy symetrycznych terminach zapłaty w zakresie nabywanych i sprzedawanych dóbr) jest uzyskiwany zwykle wynik rozliczenia w składanych przez nie
deklaracjach podatkowych w VAT. Jeśli przedsiębiorstwo jest z reguły w pozycji
„zwrotowej”, to odwrócone obciążenie nie jest dla niego tak korzystne jak dla
przedsiębiorstw w pozycji „wpłacającej”. Wprowadzenie odwróconego obciążenia dla przedsiębiorstw w pozycji „wpłacającej” spowoduje bowiem, że w ich
rozliczeniach zmniejszy się lub w ogóle zniknie podatek do zapłaty.
Drugą kwestią, którą należy mieć na uwadze, badając wpływ odwróconego obciążenia na finanse przedsiębiorstw, są koszty administracyjne związane
z rozliczaniem według tej metody podatku. Koszty te, w porównaniu do kosztów
ponoszonych w rozliczeniach według zasad ogólnych, są większe nie tylko ze
względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych wspierających
rozliczenia podatnika i przeszkolenia pracowników w tym zakresie, ale także ze
względu na konieczność wyższych bieżących nakładów na obsługę tych rozliczeń, zwłaszcza prawidłową weryfikację statusu kontrahentów. Nakłady te mogą
być jeszcze wyższe, gdy mechanizm odwróconego obciążenia zakłada wyjątki od
jego stosowania, np. limity kwotowe czy dodatkowe obowiązki sprawozdawcze,
takie jak informacje podsumowujące transakcje określonych kontrahentów. Badając wpływ odwróconego obciążenia na finanse przedsiębiorstw, nie można jednak
pominąć jego pozytywnego oddziaływania na rynek „obciążony” oszustami, którzy wypierają uczciwie działające przedsiębiorstwa. „Oczyszczenie” rynku pozwala uczciwie działającym przedsiębiorstwom poprawić pozycję konkurencyjną
i przyczynia się zwykle do zwiększenia obrotów legalnych. Należy jednak pamiętać, że odwrócone obciążenie niesie ryzyko pojawienia się innych mechanizmów
wyłudzania podatku41. Ocenie odwróconego obciążenia powinna być poświęcona
większa uwaga, zwłaszcza resortu finansów, który proponując rozszerzanie tego
mechanizmu na kolejne towary, powinien dokonać szczegółowych analiz sku41
B. Wohlfahrt, The future of the European VAT system, „International VAT Monitor” November-December 2011, s. 393.
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teczności tych rozwiązań z punktu widzenia dochodów państwa. W analizę tę
powinny być również włączone organizacje przedstawicielskie przedsiębiorców,
które mogłyby badać wpływ tego mechanizmu nie tylko na sytuację finansową
przedsiębiorstw w danej branży, ale także na sytuację przedsiębiorstw w innych
obszarach gospodarki.
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The consequences of VAT reverse chargés
on the finances of enterprises
Abstract. This article presents the importance of settling VAT in an enterprises’ finances, with
particular consideration of the reverse charge system, in the aspect of financial liquidity of the enterprise, both from the supplier’s, as well as, acquirer’s side.
Keywords: VAT, reverse charge, enterprises’ finances, financial liquidity of the enterprise
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Prognoza rozwoju przedsiębiorczości
w subregionach województwa wielkopolskiego
z zastosowaniem teorii systemów szarych

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania metodologii systemów szarych w prognozowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Do głównych determinant rozwoju
przedsiębiorczości zaliczono liczbę i strukturę przestrzenną mikroprzedsiębiorstw oraz liczbę nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych subregionach województwa wielkopolskiego. Okres analizy obejmuje lata 2009-2013, a przeprowadzona prognoza dotyczy 2014 r.
W artykule zaprezentowano sposób budowy szarego modelu prognostycznego pierwszego rzędu
GM (1,1) oraz wyniki badań własnych dotyczących jego stosowania w prognozowaniu rozwoju
przedsiębiorczości w Wielkopolsce.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, teoria systemów szarych,
prognozowanie, GM (1,1)

Wstęp
Zasadniczym problemem w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest niespójność polityki państwa związanej z rozwojem sektora MŚP na poziomie ogólnopolskim z planowaniem regionalnym. Mimo że każdy region ma własny budżet
i władze powołane do jego realizacji, to potrzeby i efekty związane z jego wykonaniem ciągle istotnie się rozmijają.
Konieczne zatem poza planowaniem związanym z polityką władz na szczeblu krajowym i regionalnym jest prognozowanie poziomu, dynamiki i struktury
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przedsiębiorstw funkcjonujących i nowo zarejestrowanych w poszczególnych regionach celem doboru odpowiednich narzędzi polityki państwa. Prognozy takie
dają możliwość weryfikacji planów i urealnienia strategii tworzonych przez jednostki na każdym szczeblu zarządzania. Pozwalają także na dobór odpowiednich
instrumentów ekonomicznych i prawnych poprawiających konkurencyjność firm
sektora MŚP, a co za tym idzie – całych regionów i kraju.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednej z metod prognozowania liczby i struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw oraz liczby nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w poszczególnych subregionach
województwa wielkopolskiego jako jednej z głównych determinant rozwoju
przedsiębiorczości. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem szarego modelu prognostycznego pierwszego rzędu GM (1,1). Okres analizy obejmuje lata 2009-2013, a przeprowadzona prognoza dotyczy 2014 r.

1. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w kreowaniu przedsiębiorczości regionów
Polityka regionalna jest jednym z istotnych elementów polityki społeczno-gospodarczej realizowanych w Polsce. Jej podstawowym celem jest rozwój konkurencyjności regionów przy zachowaniu spójności społecznej i ekonomicznej
kraju.
Jednym z głównych czynników wpływających na rozwój konkurencyjności
regionów i przyspieszających tempo ich wzrostu gospodarczego jest polityka dotycząca sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Tymczasem udział tych
podmiotów w tworzeniu PKB jest wciąż na niższym poziomie niż średnia dla
krajów Unii Europejskiej i wynosi 46,9%1. Co więcej, w ostatnich kilku latach
zaznacza się procentowy spadek wartości dodanej brutto wytworzonej przez mikroprzedsiębiorstwa kosztem zwiększenia udziału dużych przedsiębiorstw (wykres 1).
Z danych dotyczących liczby i struktury przedsiębiorstw wynika jednak, że
Polacy są przedsiębiorczym narodem, gdyż poziom przedsiębiorczości, mierzony
udziałem przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą wśród pracujących, jest wyższy od średniej Unii Europejskiej2. W Polsce
działa aż 1,8 mln firm, z których jak powszechnie wiadomo zdecydowana większość to małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, jak wskazują dane PARP,
w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. nastąpił wzrost tej liczby o 3,4 p.p.3 Warto przy
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-12, red.
A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, s. 15.
2
Ibidem, s. 18.
3
Ibidem.
1
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Wykres 1. Wartość dodana brutto wytworzona przez mikro- i duże przedsiębiorstwa
w latach 2009-2011 (w %)
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Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-12, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, s. 15.

tym podkreślić, że w stosunku do krajów Wspólnoty sektor MŚP w Polsce jest
w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, co przekłada
się na sytuację na rynku pracy. Mikrofirmy są największym pracodawcą w Polsce
zatrudniającym ponad 5,7 mln osób z łącznej liczby 9 mln pracujących ogółem
w przedsiębiorstwach4. Warto jednak pamiętać, że najważniejszym czynnikiem
wpływającym na ten wynik jest bardzo wysoki udział osób samodzielnie pracujących na swój rachunek (69,9%).
Interesujących danych na temat sektora MŚP dostarczają także wskaźniki produktywności mierzone wynikami w relacji do nakładów. Okazuje się, że w 2010 r.
polskie przedsiębiorstwa zajęły w tej klasyfikacji 6. miejsce wśród krajów UE,
dystansując takie państwa, jak: Włochy, Hiszpania czy Szwecja. Na podstawie
tych statystyk mozna jednak stwierdzić, że firmy sektora MŚP w Polsce charakteryzują się niewystarczającą pod względem produktywności działalnością inwestycyjną oraz wyraźnie niższym poziomem rozwoju w porównaniu do innych
krajów Europy.
Sytuacja ta sprawia, że wzorem innych krajów Unii Europejskiej5 warto zastanowić się nad możliwością szerszego niż dotąd wsparcia najmniejszych podmiotów ze strony państwa celem większej aktywizacji najsłabiej rozwiniętych regionów. Jest to o tyle istotne, że mimo prowadzenia spójnej polityki europejskiej
Ibidem, s. 24.
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, red. M. Stachowiak, S. Pyciński, PARP,
Warszawa 2001, s. 13.
4
5
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ciągle zauważa się w rozwoju społeczno-gospodarczym nasilanie się procesu terytorializacji6.
Kreowanie rozwoju zmusza jednak władze publiczne do wywierania wpływu na czynniki o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym oraz tworzenie ich
określonych kombinacji, co pozwala tworzyć odpowiednie modele polityki interwencji. Obecnie funkcjonuje wiele teorii rozwoju regionalnego uwzględniających
podmioty sektora MŚP.
Tabela 1. Największe bariery
w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce (w %)
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Skomplikowane
procedury
35
21
24
31
37
35
40
31
48
29
28
35
44
33
32
41

Niejasne
prawo
27
36
40
50
34
33
32
13
43
50
33
38
25
17
27
35

Zły system
podatkowy
18
54
60
25
20
31
25
31
22
21
38
22
25
39
25
32

Źródło: Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, MŚP pod lupą, 2011, www.epmpf.eu/pl/files/
library/images/Raport_EP_MPF_-_MŚP_pod_lupa.pdf, s. 33 [20.04.2014].

Ciągle jednak istnieje zbyt wiele barier związanych z prowadzeniem działalności przez najmniejszych przedsiębiorców. Duży problem stanowią np. zwiększające się koszty pracy oraz wysokie podatki. Z badania przeprowadzonego
w 2012 r. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy
Maison wynika, że w obszarach tych wśród właścicieli firm sektora MŚP nastąpił
radykalny wzrost niezadowolenia (średnio nawet o 20 p.p.). Pogorszyła się także
sytuacja dotycząca biurokracji – nadmiar obowiązków w tym zakresie wskazuje
6
D. Andrzejczyk, Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – ujęcie regionalne, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2010,
nr 3, s. 138.
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aż 37% przedsiębiorców. Taki sam odsetek dotyczy oceny związanej ze niestabilnością prawa7.
Podobne opinie przedsiębiorców dominują w badaniu TNS Pentor, przeprowadzonym na próbie 600 podmiotów sektora MŚP. Prawie 70% z nich określa
warunki do prowadzenia działalności w Polsce jako trudne lub bardzo trudne.
Czynnikami, z których przedssiębiorcy są najbardziej niezadowoleni, są problemy administracyjne, zawiły system podatkowy oraz niejasne prawo. W tabeli 1
przedstawiono te bariery w ujęciu regionalnym.
Długą listę barier dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości co roku publikuje organizacja PKPP Lewiatan. Raport z 2011 r. dowodzi, że podobnie jak w innych
przytoczonych badaniach jednym z najtrudniejszych obszarów działalności firm
sektora MŚP są podatki8. Na tle przedstawionych faktów oraz wyników badań
o charakterze wtórnym powstaje pytanie o planowanie polityki państwa związanej z rozwojem sektora MŚP w Polsce w aspekcie ogólnopolskim oraz regionalnym. Wydaje się, że mimo upływu lat niewiele się w tym zakresie zmienia,
a sektor MŚP w Polsce nadal boryka się z tymi samymi problemami, z którymi
zmagał się w poprzednich dziesięcioleciach.

2. Istota teorii systemów szarych
i jej zastosowanie w prognozowaniu szeregów czasowych
Pojęcie systemów szarych (Grey System) pojawiło się po raz pierwszy
w 1982 r. w publikacji Julonga Denga9. Określił on tym mianem systemy, których
parametry są niekompletne, obarczone błędami, a mechanizmy, którym podlegają, nie są całkowicie znane10. Pierwszy systematyczny wykład w języku angielskim przedstawiający rozległe możliwości aplikacyjne teorii systemów szarych
ukazał się jednak dopiero w 1989 r.11 Na przestrzeni ostatnich 25 lat przedstawiono liczne zastosowania tej teorii, zwłaszcza w obszarze nauk technicznych
i ekonomicznych12.
7
A. Baranowska-Skimina, Koniunktura gospodarcza wg MŚP I kw. 2014, www.egospodarka.
pl/106977,Koniunktura-gospodarcza-wg-MŚP-I-kw-2014,1,39,1.html [20.04.2014].
8
Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011, PKPP Lewiatan, http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2011_03/clb2011_prev.pdf [20.04.2014].
9
J. Deng, The grey control system, „Journal of Huazhong University of Science and Technology” 1982, nr 3 (9), s. 18.
10
J. Deng, Introduction to grey system theory, „The Journal of Grey System” 1989, nr 1 (1),
s. 1-24.
11
J. Deng, A Course on Grey Systems Theory, Publishing House, Huazhong University of Technology, Wuhan 1990
12
R. Mierzwiak, K. Werner, Contemporary methods of demand forecasting based on time series, w: Logistics in the enterprises – selected aspects, red. M. Fertsch, K.Grzybowska, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, pkt 7, s. 125-139.
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W rozwoju możliwości zastosowań teorii systemów szarych wyróżnia się trzy
zasadnicze kierunki:
– badanie siły związku między zmiennymi modelu (Grey Relational Analysis – GRA),
– badania w zakresie wspomagania procesu podejmowania decyzji (Grey Decision Making – GDM),
– prognozowanie krótkich szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli
szarych pierwszego rzędu – GM (1,1)13.
Jedną z głównych zalet stosowania teorii systemów szarych w praktyce gospodarczej jest możliwość modelowania i dokonywania prognoz krótkookresowych szeregów finansowych i ekonomicznych14.

3. Metodologia tworzenia modelu szarego
pierwszego rzędu GM (1,1)
Istotą teorii modeli szarych jest możliwość opisania zachowania systemu na
podstawie obserwowanego symptomu x(0) (k), gdzie k = 1,2,…,n. Modele szare
w postaci ogólnej można przedstawić jako równania różniczkowe l rzędu z wymuszeniem rzędu m15.
dx(t)(1)
+ ax(t)(1) = b
dt

(1)

gdzie: a ,b – parametry modelu.
W literaturze przedmiotu modele szare oznacza się ogólnie jako GM (l,m).
Równanie różniczkowe (1) rozwiązuje się w następujących krokach:
1. Określenie wektora wartości początkowych16:
X (0) = [x(0) (1), x (0) (2), ..., x (0) (k)]

(2)

przy czym liczba reprezentacji k ≥ 4.
13
R. Mierzwiak, K. Werner, A. Pochmara, Zastosowanie teorii systemów szarych w prognozowaniu ekonomicznych szeregów czasowych, www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_IV_KKMU/
NE/MIERZWIAK_RAFAL.pdf, s. 629 [12.11.2013].
14
S. Barczak, Zastosowanie teorii szarych systemów do przewidywania przyszłych ofert składanych na aukcjach pierwszej ceny poprzez pryzmat modelu szarego GM (1,1), „Zeszyty Naukowe
Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, s. 7-18.
15
C. Cempel, M. Tabaszewski, Zastosowanie teorii szarych systemów do modelowania i prognozowania w diagnostyce maszyn, „Diagnostyka” 2007, nr 2, s. 11-18.
16
R. Mierzwiak, K. Werner, A. Pochmara, op. cit., s. 629.
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2. Wyznaczenie wektora sum cząstkowych – AGO* (Accumulating Generating Operation):
k

X (1) (k) =

∑x

(0)

k = 1,2, ..., n

(i),

(3)

i=1

Rozwiązując równanie (3), otrzymuje się monotonicznie rosnący wektor
AGO17:
X (1) = [x(0) (1), x (0) (2), ..., x (0) (n)]

(4)

3. Model pierwszego rzędu GM (1,1), będący równaniem różniczkowym (1)
dla wyznaczonego wektora AGO, przyjmuje postać:
dx(1) (t)
dt

+ ax (1) (t) = u

(5)

gdzie:
t – zmienna czasowa z krokiem jeden (zmienna niezależna),
x(1) (t) – zmienna reprezentująca proces AGO (zmienna zależna),
a – parametr reprezentujący rozwój procesu w czasie (eksponent wzrostu),
u – parametr reprezentujący szarą informację.
4. Rozwiązaniem równania różniczkowego (5) jest równanie prognozy wektora wierszowego AGO:

[

]

u
u
x (1) (k + 1) = x(0) (1) – – exp(– ak) + –
a
a

(6)

gdzie x (1) (k +1) jest wartością prognozy wektora AGO dla momentu (k +1).
5. Korzystając z równania różniczkowego (5), można wyznaczyć zarówno
równanie wsteczne (7), jak i regresywne (8):
x(1) (k + 1) – x (1) (k) + ax (1)(k) = u

(7)

x(1) (k + 1) – x (1) (k) + ax (1)(k + 1) = u

(8)

Łącząc równania (7) i (8), otrzymuje się równanie będące finalnym różniczkowym modelem szarym I rzędu:
17

C. Cempel, M. Tabaszewski, op. cit., s. 12.
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a
x(0) (k) = – [x (1) (k) + x (1)(k + 1)] + u
2

(9)

6. Przybliżenie rozwiązania równania (9) może odbyć się z wykorzystaniem numerycznego rozwiązania na podstawie metody najmniejszych kwadratów w sposób iteracyjny:

[a, u]T = (BT B)–1 BT [x(0)]T

(10)

gdzie B reprezentuje macierz (11):

B=

– [x (1) (1) + x (1)(2)] × –1
2
1
– [x (1) (2) + x (1)(3)] × –
2
..
.
– [x (1) (n – 1) + x (1)(n)] × 1–
2

1
1
..
.
1

(11)

7. Korzystając z wektora prognoz sum cząstkowych AGO definiuje się przekształcenie odwrotne IAGO*:
x (0) (k + 1) = x(1) (k + 1) – x(1) (k)

(12)

Prognozę dla modelu GM (1,1) oblicza się, stosując równanie (9):

[

]

u
x (0) (k + 1) = x(0) (1) – –a (e–ak – e–a (k – 1)), k = 2,3, ..., n

(13)

Rozwiązanie równania różniczkowego pierwszego rzędu (13) ma rozwiązanie
wykładnicze.

4. Struktura mikro- i nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013
Wielkopolska jest jednym z najzamożniejszych i najbardziej rozwiniętych
gospodarczo regionów w kraju. Głównym czynnikiem decydującym o jej atrakcyjności jest niski poziom bezrobocia, który w grudniu 2013 r. wyniósł 9,6% i był
o niemal 4 p.p. niższy niż krajowa stopa bezrobocia (13,4%)18.
18
Dane na grudzień 2013 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_miesie_inf_o_bezrob_rejestr_w_polsce_12m_2013.pdf [18.04.2014].
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Województwo wielkopolskie zamieszkuje 3 462 200 osób, co stanowi 8,98%
populacji Polski19. Jednocześnie w regionie wytwarza się 9,3% produktu krajowego brutto20. Na koniec 2013 r. w Wielkopolsce funkcjonowały 397 855 podmioty
gospodarcze, z których przeważającą część (75,38%) stanowiły osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (299 909)21. W tabeli 2 przedstawiono strukturę przestrzenną mikroprzedsiębiorstw województwa wielkopolskiego w latach
2009-2013.
Tabela 2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych 359 350 375 482 376 483 387 977 397 855
Liczba osób fizycznych prowadzących
279 841 291 948 289 631 295 101 299 909
działalność gospodarczą
Liczba
subregion kaliski
54 172 57 073 56 298 57 186 58 529
mikroprzedsiębiorstw subregion koniński
50 993 53 549 53 379 53 999 55 085
subregion leszczyński 49 813 51 184 51 007 51 402 52 646
subregion pilski
30 075 31 826 31 280 31 288 32 348
subregion poznański
63 832 68 209 69 607 72 165 74 885
subregion m. poznań
89 925 92 967 94 405 96 702 99 296
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, edycje:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013 wykazuje tendencję wzrostową. W ostatnich 5 latach
liczba tych podmiotów wzrosła o ponad 10 p.p. Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że najmniejszą dynamikę wzrostu odnotowano na przełomie 2010
i 2011 r.
Podobne tendencje są widoczne w przypadku liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w analogicznym okresie. I w tym przypadku najtrudniejszym
czasem dla przedsiębiorców okazał się przełom 2010 i 2011 r., gdy nastąpił nieznaczny spadek liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Na koniec 2013 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły
75,38% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim.
Największa liczba mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
zarejestrowana jest w subregionie m. Poznań i w subregionie poznańskim. Subregiony o najniższej liczbie mikroprzedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2009-2013 to subregiony: pilski, leszczyński i koniński.
Rocznik statystyczny województw 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 38.
Dane na grudzień 2011 r., ibidem, s. 625.
21
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2013 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2014.
19
20
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W tabeli 3 przedstawiono strukturę przestrzenną nowo powstających przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013.
Tabela 3. Struktura przestrzenna nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013
Wyszczególnienie
Liczba wszystkich nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych
Liczba osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
Liczba przedsiębiorstw subregion kaliski
nowo zarejestrowanych subregion koniński
subregion leszczyński
subregion pilski
subregion poznański
subregion m. Poznań

2009
33 380

2010
38 182

2011
33 847

2012
35 353

2013
35 507

29 498

32 985

29 071

28 273

29 130

5 776
5 197
5 020
3 379
6 087
7 921

6 591
6 154
5 635
4 023
7 117
8 662

5 337
5 299
4 700
3 301
6 430
8 780

5 892
5 543
4 778
3 432
6 700
9 008

5 505
5 432
4 987
3 601
6 916
9 066

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, edycje:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.

W latach 2009-2013 w województwie wielkopolskim powstawało średnio
35254 podmiotów gospodarczych rocznie. Dane przedstawione w tabeli wskazują, że największa intensywność tego procesu miała miejsce w 2010 r., a najniższa
w 2009 r. Analogiczne tendencje widoczne są dla nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba nowo zarejestrowanych
przedsiębiorstw w latach 2009-2013 była największa dla subregionu m. Poznań
oraz dla subregionu poznańskiego. Najmniejszą liczbą nowo zarejestrowanych
przedsiębiorstw charakteryzowały się subregiony: pilski, leszczyński i koniński.
Z tabeli wynika też, że na przestrzeni lat 2009-2013 największy przyrost nowo
zarejestrowanych przedsiębiorstw odnotowały subregiony m. Poznań (niespełna 14,5 p.p.) i poznański (13,6 p.p.), a w subregionach kaliskim i leszczyńskim
w okresie 2009-2013 liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw zmalała.

5. Prognoza struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw
oraz przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych
w Wielkopolsce w 2014 r.
Przeprowadzając prognozę struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w 2014 r., posłużono się modelem szarym pierwszego rzędu, oznaczanym w literaturze przedmiotu jako GM (1,1). W obliczeniach
zastosowano równanie (13):
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]

u
x (0) (k + 1) = x(0) (1) – –a (e–ak – e–a (k – 1)), k = 2,3, ..., n
Wektor obserwowanych symptomów x(0) składał się z k = 5-zmiennych niezależnych, które odzwierciedlały lata 2009-2013. W tabeli 4 przedstawiono strukturę przestrzenną mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach
2009-2013 i jej prognozę na 2014 r.
Tabela 4. Prognoza struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w 2014 r.
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Liczba wszystkich podmiotów
359 350 375 482 376 483 387 977 397 855 404 585
Liczba osób fizycznych prowadzących
279 841 291 948 289 631 295 101 299 909 301 593
działalność gospodarczą
Liczba mikrosubregion kaliski
54 172 57 073 56 298 57 186 58 529 58 607
przedsiębiorstw subregion koniński
50 993 53 549 53 379 53 999 55 085 55 328
subregion leszczyński 49 813 51 184 51 007 51 402 52 646 52 772
subregion pilski
30 075 31 826 31 280 31 288 32 348 32 085
subregion poznański
63 832 68 209 69 607 72 165 74 885 77 058
subregion m. Poznań
89 925 92 967 94 405 96 702 99 296 101 291
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, edycje:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.

Zgodnie z prognozami przedstawionymi w tabeli 4 liczba podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim w 2014 r. przekroczy granicę 400 tys.
Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie podmiotów spadnie poniżej 75% (74,54%). We wszystkich subregionach
województwa z wyjątkiem subregionu pilskiego liczba mikroprzedsiębiorstw
w 2014 r. wzrośnie. Najbardziej dynamiczny wzrost przypadnie na subregion poznański (niespełna 3 p.p.) oraz subregion m. Poznań (2 p.p.). W regionach kaliskim, konińskim oraz leszczyńskim wzrost ten będzie ledwie zauważalny, nieprzekraczający 1 p.p.
W tabeli 5 przedstawiono błędy względne prognoz dotyczącej struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw województwa wielkopolskiego. Błędy ex post
prognoz zostały obliczone dla k = 2, ..., 5. Obrazują one jakość dopasowania modelu prognostycznego x (0) do uzyskiwanych wartości rzeczywistych analizowanego szeregu x(0).
Dokonując agregacji wszystkich błędów względnych ex post modelu prognostycznego uzyskuje się średni błąd względny na poziomie 0,006639875, czyli
0,66%. Tak nieznaczny błąd dopasowania modelu do zmiennych obserwowanych świadczy o bardzo wysokiej jakości modelu prognostycznego, a tym samym
o uzyskaniu wiarygodnych prognoz.
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Tabela 5. Błędy względne modelu prognostycznego GM (1,1) dotyczącego liczby
mikroprzedsiębiorstw w subregionach województwa wielkopolskiego w latach 2009-2014
Okres
x(0)
x (0)
|(x(0) –x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
x(0)
x (0)
|(x(0) – x (0) )/x(0)|

k=1

k=2
k= 3
k=4
k=5
Liczba wszystkich podmiotów
359 350
375 482
376 483
387 977
397 855
–
372 672
380 406
388 301
396 359
–
0,007484 0,01042
0,00084
0,00376
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
279 841
291 948
289 631
295 101
299 909
–
289 735
292 655
295 604
298 583
–
0,00758
0,01044
0,0017
0,004421
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie kaliskim
54 172
57 073
56 298
57 186
58 529
–
56 479
57 004
57 533
58 068
–
0,010408 0,01254
0,00607 0,007876
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie konińskim
50 993
53 549
53 379
53 999
55 085
–
53 217
53 737
54 263
54 793
–
0,006195 0,006714 0,004881 0,005303
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie leszczyńskim
49 813
51 184
51 007
51 402
52 646
–
50 840
51 317
51 797
52 283
–
0,006711 0,006073 0,007693 0,006901
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie pilskim
30 075
31 826
31 280
31 288
32 348
–
31 447
31 606
31 765
31 924
–
0,011899 0,010407 0,015230 0,013097
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie poznańskim
63 832
68 209
69 607
72 165
74 885
–
67 847
70 041
72 306
74 644
–
0,005304 0,006239 0,001957 0,003212
Liczba mikroprzedsiębiorstw w subregionie m. Poznań
89 925
92 967
94 405
96 702
99 296
–
92 663
94 748
96 881
99 061
–
0,003275 0,003635 0,001849 0,002362

k= 6
–
404 585
–
–
301 593
–
–
58 607
–
–
55 328
–
–
52 772
–
–
32 085
–
–
77 058
–
–
101 291
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W tabeli 6 przedstawiono strukturę przestrzenną nowo zarejestrowanych
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach 2009-2013 wraz z jej
prognozą na 2014 r.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 6 liczba wszystkich nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2014 r. zmaleje w stosunku do 2013 r.
i wyniesie niespełna 34 100. Zdecydowanie większą dynamikę spadku w 2014 r.
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Tabela 6. Prognoza struktury przestrzennej nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w 2014 r.
Wyszczególnienie
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba wszystkich nowo zarejestrowanych
33 380 38 182 33 847 35 353 35 507 34 081
podmiotów gospodarczych
Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych 29 498 32 985 29 071 28 273 29 130 26 802
prowadzących działalność gospodarczą
Liczba przedsiębiorstw subregion kaliski
5 776 6 591 5 337 5 892 5 505 5 166
nowo zarejestrowanych subregion koniński
5 197 6 154 5 299 5 543 5 432 5 130
subregion leszczyński 5 020 5 635 4 700 4 778 4 987 4 554
subregion pilski
3 379 4 023 3 301 3 432 3 601 3 300
subregion poznański
6 087 7 117 6 430 6 700 6 916 6 706
subregion m. Poznań
7 921 8 662 8 780 9 008 9 066 9 244
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

odnotuje liczba nowo rejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, która zmaleje z 29130 w 2013 r. do 26802 w 2014 r.
W odniesieniu do poszczególnych subregionów wszystkie z wyjątkiem subregionu m. Poznań odnotują w 2014 r. tendencje spadkowe w zakresie liczby nowo
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W najgorszej sytuacji według tego
kryterium znajdą się subregiony leszczyński oraz pilski, gdzie spadki przekroczą
8 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. W subregionie m. Poznań wzrost liczby
nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw wyniesie niespełna 2 p.p.
W tabeli 7 przedstawiono błędy względne prognoz dotyczącej struktury przestrzennej nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego
w 2014 r.. Błędy ex post prognoz zostały obliczone dla k = 2,…,5. Obrazują one
jakość dopasowania modelu prognostycznego x (0) do uzyskiwanych wartości rzeczywistych analizowanego szeregu x(0).
Agregując wszystkie względne prognozy dotyczące poszczególnych kategorii i subregionów przedstawionych w tabeli 7, uzyskuje się średni błąd ex post
prognozy na poziomie 0,039583, czyli 3,96%. Wynik ten, choć wydaje się zadowalający (<5%), jest zdecydowanie gorszy niż w przypadku prognozy liczby
mikroprzedsiębiorstw przedstawionych w tabeli 5. Warto jednak zauważyć, że
w przypadku prognozy dotyczącej liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
w subregionie m. Poznań, a tym samym subregionu o największej liczbie tych
podmiotów, średni błąd prognozy wynosi zaledwie 0,00324, czyli 0,324%. Wynik
ten świadczy o bardzo dobrej jakości dopasowania modelu prognostycznego do
obserwowalnych danych rzeczywistych, a tym samym o uzyskaniu wiarygodnych
prognoz.
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Tabela 7. Błędy względne modelu prognostycznego GM (1,1) dotyczącego liczby
nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w subregionach województwa wielkopolskiego
w latach 2009-2014

k=2
k= 3
k=4
k=5
Liczba wszystkich podmiotów
x(0)
33 380
38 182
33 847
35 353
35 507
x (0)
–
36 730
36 049
35 380
34 724
–
0,038033 0,065052 0,000776 0,022040
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
x(0)
29 498
32 985
29 071
28 273
29 130
x (0)
–
31 799
30 469
29 194
27 973
–
0,035954 0,048080 0,032578 0,039728
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie kaliskim
x(0)
5 776
6 591
5 337
5 892
5 505
x (0)
–
6 254
5 962
5 684
5 419
–
0,051158 0,117141 0,035277 0,015608
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie konińskim
x(0)
5 197
6 154
5 299
5 543
5 432
x (0)
–
5 906
5 701
5 504
5 314
–
0,040355 0,075936 0,007004 0,021762
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie leszczyńskim
x(0)
5 020
5 635
4 700
4 778
4 987
x (0)
–
5 321
5 118
4 923
4 735
–
0,055784 0,088892 0,030278 0,050535
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie pilskim
x(0)
3 379
4 023
3 301
3 432
3 601
x (0)
–
3 770
3 646
3 527
3 412
–
0,062987 0,104619 0,027715 0,052544
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie poznańskim
x(0)
6 087
7 117
6 430
6 700
6 916
x (0)
–
6 842
6 808
6 774
6 740
–
0,038623 0,058747 0,010977 0,025519
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Liczba przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych w subregionie m. Poznań
x(0)
7 921
8 662
8 780
9 008
9 066
x (0)
–
8 664
8 806
8 950
9 096
–
0,000265 0,002933 0,006491 0,003270
|(x(0) – x (0) )/x(0)|
Okres

k=1

k= 6
–
34 081
–
–
26 802
–
–
5 166
–
–
5 130
–
–
4 554
–
–
3 300
–
–
6 706
–
–
9 244
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono metodę prognozowania rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem teorii systemów szarych. Jako kryterium analityczne przyjęto liczbę mikroprzedsiębiorstw, ich strukturę przestrzenną oraz liczbę nowo
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zarejestrowanych przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim. Zastosowano
szary model prognostyczny GM (1,1). Wektor zmiennych wejściowych modelu
obejmował lata 2009-2013, a prognoza dotyczyła 2014 r.
Średni błąd względny ex post modelu prognostycznego dotyczącego liczby
i struktury przestrzennej mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
wyniósł 0,66%, a modelu dotyczącego liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw 3,96%. Wielkości te wskazują na wysoką jakość prognostyczną uzyskanego modelu, a otrzymane prognozy mozna uznać za wiarygodne.
Do najważniejszych zalet zastosowania metodologii systemów szarych w prognozowaniu wielkości makroekonomicznych można zaliczyć możliwość modelowania i prognozowania bardzo krótkich szeregów czasowych (k ≥ 4), dla których
jakość prognoz jest najlepsza, oraz łatwość i krótki czas niezbędny na dokonanie
obliczeń.
Zgodnie z przeprowadzoną prognozą w 2014 r. w województwie wielkopolskim liczba wszystkich podmiotów gospodarczych wzrośnie o ponad 1,5 p.p.,
a liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – o nieco ponad
0,5 p.p. Jedynym subregionem województwa wielkopolskiego, w którym liczba
mikroprzedsiębiorstw spadnie, będzie subregion pilski. Największy wzrost liczby
mikroprzedsiębiorstw zanotują zaś subregion poznański i subregion m. Poznań.
Przeprowadzona prognoza na 2014 r. wskazuje również, że liczba wszystkich
nowo zarejestrowanych podmiotów w stosunku do 2013 r. w województwie wielkopolskim spadnie o ponad 4%. Tendencja ta będzie jeszcze bardziej widoczna
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (spadek
o 8 p.p.). Jedynym subregionem województwa Wielkopolskiego, który odnotuje
w 2014 r. wzrost liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw, będzie subregion
m. Poznań.
Przeprowadzona prognoza stanowi przykład narzędzi umożliwiających podniesienie efektywności doboru instrumentów polityki państwa w zakresie działań
poprawiających konkurencyjność firm sektora MŚP zarówno na obszarze Wielkopolski, jak i całego kraju.
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A forecast of company development in sub-regions
of the Wielkopolska province
with the use of the Grey Systems Theory
Abstract. The purpose of this article is to introduce the capabilities of the Grey System methodology’s application in forecasting a company’s development. In the following work, the authors
classify the number and spatial structure of microenterprises, as well as, the number of newly registered business entities in particular sub-regions of the Greater Poland province as the main
determinants of a company’s development. A period of analysis is between the years 2009 to 2013,
and the forecast that was carried out concerns the year 2014. The authors present a way of building
grey forecasting models of the first order GM (1.1), as well as, demonstrate results of their own studies which concern its use in forecasting a company’s development in the Greater Poland province.
Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, Grey Systems Theory, forecasting, GM (1.1)

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
2014, t. 52, nr 1

Joanna Rakowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu
e-mail: joanna_rakowska@sggw.pl
tel. 22 593 40 76

Pozyskanie funduszy unijnych
z programów operacyjnych 2007-2013
przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
w ujęciu regionalnym
Streszczenie. Celem artykułu jest określenie wartości funduszy strukturalnych pozyskanych
przez MŚP w Polsce z programów operacyjnych 2007-2013 według stanu na 30 kwietnia 2014 r.,
określenie udziału funduszy pozyskanych przez MŚP w dofinansowaniu unijnym ogółem, w ujęciu
ogólnokrajowym i regionalnym, a także określenie struktury dofinansowania unijnego pozyskanego
przez MŚP poszczególnych województw według kryterium udziału środków pozyskanych z poszczególnych programów operacyjnych.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne 2007-2013, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce,
regiony

Wstęp
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej wynika głównie z jego dużego udziału w generowaniu PKB i miejsc pracy,
a tym samym wkładu w tworzenie i rozwijanie jednolitego rynku UE oraz zapewnienie zmian strukturalnych i integracji społecznej1. Jest to szczególnie ważne
Small and medium-sized enterprises. Key for delivering more growth and jobs. A mid-term
review of Modern SME Policy, COM (2007) 592 final, 4.10.2007 r., European Commission, Brussels 2007; Review of the „Small Business Act” for Europe, COM (2011) 78, European Commission,
Brussels 2011.
1

130

Joanna Rakowska

w trudnych warunkach gospodarczych po kryzysie 2008 r. i stanowi podstawę
twierdzenia, iż sektor MŚP może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu przez UE
stanu sprzed kryzysu2. Ponadto ze względu na przeważnie lokalny charakter MŚP
są one postrzegane jako główny czynnik wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym, co zostało podkreślone w strategii lizbońskiej3.
Szacuje się, że w Unii Europejskiej w 2012 r. działało 20 mln MŚP4, które
zatrudniały około 86,8 mln osób, co stanowiło 66,5% zatrudnienia ogółem w UE5.
O ogromnej roli tego sektora świadczy również to, że między 2002 a 2010 r.
w sektorze MŚP powstało 85% wszystkich miejsc pracy powstałych w UE w tym
okresie.
Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Polsce działa
około 1,8 mln firm, z czego 99,8% to MŚP6. Podobnie jak w UE, w Polsce sektor
MŚP tworzą głównie mikroprzedsiębiorstwa, choć ich udział w strukturze tego
sektora (95,9%) jest znacznie wyższy niż w UE, natomiast relatywnie mniejszy
jest odsetek małych przedsiębiorstw i znacznie mniejszy średnich7. MŚP w Polsce zatrudniają 6,3 mln osób. W 2011 r. wytworzyły blisko 72% PKB ogółem.
Jednak relatywnie niska wartość dodana wytworzona przez ten sektor, przy nieco
wyższym zatrudnieniu niż średnie unijne, daje podstawy do oceny jego efektywności jako niskiej. Jednym z głównych powodów jest ograniczony dostęp do finansowania, który wskazano jako kluczowy problem hamujący zarówno proces
powstawania MŚP, jak i ich rozwój8. Z tego powodu Komisja Europejska podjęła
działania mające na celu znaczne zwiększenie wsparcia udzielanego MŚP z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych realizowanych w okresie budżetowym 2007-20139. Fundusze strukturalne będące głównym narzędziem
realizacji celów Europa 202010 w ramach unijnej polityki spójności oraz polityki
SMEs in 2012: At the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in
the EU, 2011/12, ECORYS, Rotterdam 2012; A Recovery on the Horizon? Annual Report on European SMEs 2012/2013, Final Report, European Commission, Brussels 2013.
3
Implementing the Community Lisbon Programme – Modern SME Policy for Growth and
Employment, COM (2005) 551 final, 10.11.2005 r., European Commission, Brussels 2005.
4
SMEs in 2012..., op. cit.
5
J. de Kok, P. Vroonhof, W. Verhoeven, N. Timmermans, T. Kwaak, J. Snijders, F. Westhof,
Do SMEs create more and better jobs?, European Commission, Zoetermeer 2011.
6
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2007-2013.
7
2013 SBA Fact Sheet. POLAND, European Commission, Brussels 2013, http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/
poland_en.pdf [26.06.2014].
8
Krajowy Fundusz Kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania sektora MŚP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
9
„Think Small First”. A „Small Business Act” for Europe, COM (2008) 394 final, Commission of the European Communities, Brussels 2008.
10
Europe 2020. Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission,
Brussels 2010.
2
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regionalnej zmierzają poprzez politykę inwestycyjną do redukcji ekonomicznych,
społecznych i terytorialnych nierówności pomiędzy regionami UE11, co ma być
osiągnięte dzięki współfinansowaniu programów i działań ukierunkowanych na
„harmonijny i zrównoważony rozwój działalności gospodarczej, rozwój zatrudnienia i zasobów ludzkich, ochronę stanu środowiska oraz zniesienie nierówności i wspieranie równości kobiet i mężczyzn”12. Ma to ogromne znaczenie dla
Polski, która w perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskała alokację środków
z funduszy strukturalnych UE na poziomie około 67,9 mld euro13. W raportach
podkreśla się, że jest to istotne źródło finansowania polskiej gospodarki w okresie
zawirowań gospodarczych w UE i na świecie, a przedsiębiorstwa oraz jednostki
samorządu terytorialnego stanowią grupę beneficjentów o największej wartości
projektów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia14. Rodzi to pytanie o udział MŚP w pozyskaniu wsparcia finansowego z tego
źródła na poziomie ogólnokrajowym oraz regionalnym15, ogółem oraz z uwzględnieniem poszczególnych programów operacyjnych 2007-2013.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytanie badawcze poprzez określenie obecnego stanu pozyskania funduszy strukturalnych przez MŚP z programów operacyjnych 2007-2013.
11
How to use Structural Funds for SME & Entrepreneurship Policy, European Commission,
Brussels 2013.
12
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, art. 1; Council Regulation (EC) No 1083/2006 of
11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999, „Official Journal of the European Communities” L 210 z 31.07.2006 r.; Regions and Cities for Growth
and Jobs: An overview of Regulations 2007-2013 on Cohesion and Regional Policy, Inforegio factsheet, European Union, Brussels 2006; Cohesion policy 2014-2020. Investing in growth and jobs,
European Union, Luxembourg 2011. Wsparcie dla MŚP z funduszy strukturalnych miało równie
istotny wymiar w perspektywie finansowej 2004-2006. Por. I. Pomianek, Financing entrepreneurship development in rural areas of Warmia and Mazury Province. Proceedings of the International
Scientific Conference: Section New Trends in Finance: March 2nd-March 3rd 2011 in Nitra, Slovakia, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra 2011, s. 79-101; eadem, Szanse rozwoju sektora
MŚP w świetle realizacji sektorowego programu operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006”, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku
Europejskim, t. II: Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Wyd. Politechniki
Łódzkiej, Łódź 2006, s. 84-93; J. Rakowska, SMEs as Beneficiaries of Operational Programmes in
Poland 2004-2006 (2009), Proceedings of the 11th International Conference, Ankara 2010, s. 753-763; eadem, Udział sektora MŚP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 na obszarach wiejskich, „Acta Oeconomia”
2010, nr 9 (2), s. 153-162.
13
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
14
Ibidem.
15
Termin „region” jest stosowany w artykule wymiennie z określeniem „województwo”, czyli
NUTS 2 w unijnej klasyfikacji jednostek do celów statystycznych. Por. J. Rakowska, Klasyfikacje
obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji, Wieś Jutra, Warszawa 2013, s. 49.
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1. Źródła danych i metody badania
W badaniu wykorzystano jakościowe i ilościowe dane wtórne pochodzące
z bazy SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. w bazie zarejestrowanych zostało 99 899 umów na dofinansowanie
projektów z funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych wdrażanych
w Polsce w latach 2007-2013 (201516). Dane jakościowe określają m.in. numer
i tytuł umowy, nazwę programu operacyjnego, typ beneficjenta oraz jego dane adresowe. Dane ilościowe informują m.in. o wartości projektów ogółem oraz o wartości dofinansowania z UE. Zakres danych umożliwił wyodrębnienie wszystkich
projektów realizowanych w badanym okresie przez MŚP, a tym samym określenie:
– dla kraju udziału MŚP w liczbie i wartości projektów ogółem oraz w wartości dofinansowania unijnego ogółem i według poszczególnych programów,
– w ujęciu regionalnym wartości dofinansowania z UE ogółem według poszczególnych programów operacyjnych,
– struktury dofinansowania unijnego pozyskanego przez MŚP w poszczególnych województwach według kryterium udziału środków unijnych pozyskanych
z poszczególnych programów operacyjnych.
W latach 2007-2013 fundusze strukturalne były alokowane w Polsce w ramach czterech programów o charakterze ogólnokrajowym17: Programu Operacyjnego (PO) Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Pomoc Techniczna, w ramach programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej oraz 16 programów regionalnych18 dostosowanych do potrzeb rozwojowych poszczególnych województw, do których należą: Regionalny Program
dla Województwa (RPW) Dolnośląskiego, RPW Kujawsko-Pomorskiego, RPW
Lubelskiego, Lubuski PR, RPW Łódzkiego, Małopolski PR, RPW Mazowieckiego, RPW Opolskiego, RPW Podkarpackiego, RPW Podlaskiego, RPW Pomorskiego, RPW Śląskiego, RPW Świętokrzyskiego, RP Warmia i Mazury, Wielkopolski PR oraz RPW Zachodniopomorskiego. Realizowany jest także PO Rozwój
Polski Wschodniej19, który ze względu na swój zasięg terytorialny stanowi odrębną kategorię, gdyż obejmuje więcej niż jeden region, a mniej niż cały kraj. Z tego
powodu wyłączono go z analizy na poziomie regionalnym.
 Zgodnie z zasadą n+2.
Dokumenty programowe dostępne są na stronie MIiR: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Strony/glowna.aspx [15.04.2014].
18
Dokumenty programowe dotyczące wszystkich programów regionalnych dostępne na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx [15.04.2014].
19
Dokumenty programowe dostępne są na stronie MIiR: www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx [15.04.2014].
16
17
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Z analizy wyłączono także programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
ponieważ mają one charakter międzynarodowy, polegający na wspieraniu działań
podejmowanych wspólnie przez partnerów z różnych krajów, natomiast na podstawie przyjętych założeń badawczych opracowanie dotyczy programów realizowanych wyłącznie przez krajowe MŚP. MŚP nie są też beneficjentami Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna, co wykluczyło go z zakresu niniejszego opracowania.

2. Wyniki
Według danych SIMIK (stan na 30 kwietnia 2014 r.) w Polsce podpisano
łącznie 99 899 umów na realizację projektów współfinansowanych z funduszy
unijnych w ramach programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013.
Wartość tych projektów ogółem wynosi 485,72 mld zł, z czego 56% stanowi dofinansowanie z UE, które w ujęciu kwotowym wynosi 273,5 mld zł.
MŚP są beneficjentem funduszy unijnych pozyskiwanych w ramach programów operacyjnych o charakterze ogólnopolskim oraz regionalnych programów
operacyjnych, choć ich udział w każdym z nich jest zróżnicowany. Ogółem MŚP
podpisały 45 206 umów na łączną kwotę 87,36 mld zł, z czego 39,19 mld zł (45%)
stanowi dofinansowanie UE. Udział podpisanych przez MŚP umów w liczbie
umów ogółem wynosi 45%. W ujęciu kwotowym udział MŚP w wartości projektów ogółem jest na poziomie 18%, a w dofinansowaniu unijnym – 14%.
W przypadku programów ogólnokrajowych pozyskanie środków przez MŚP
było bardzo zróżnicowane zarówno między poszczególnymi programami (tab. 1),
jak i w ramach tego samego programu w ujęciu regionalnym.
Tabela 1. Udział MŚP w ogólnej liczbie umów, wartości projektów i kwocie dofinansowania
z funduszy unijnych w ramach ogólnopolskich programów operacyjnych
oraz PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Program Operacyjny

Liczba
umów

Wartość
ogółem
(tys. zł)

Infrastruktura i Środowisko
Innowacyjna Gospodarka
Kapitał Ludzki
Rozwój Polski Wschodniej

2 584
16 450
45 417
283

216 106 679
78 490 202
51 338 279
14 599 462

Dofinansowanie UE
(tys. zł)

(= 100%)*
115 380 384
36 515 413
42 795 788
9 682 419

Udział % MŚP** w:
liczbie
dofinan.
wartości
umów
UE
ogółem
ogółem
ogółem
11
85
25
25

6
44
16
4

6
41
15
3

Objaśnienia: * na podstawie umów podpisanych przez wszystkich beneficjentów; ** na podstawie umów podpisanych
przez wszystkich beneficjentów określonych w bazie danych jako MŚP.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK MIiR.
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Tabela 2. Udział MŚP w dofinansowaniu unijnym oraz średnia wartość dofinansowania
na jeden projekt MŚP według programów operacyjnych 2007-2013 i województw

Województwo

Udział MŚP
z poszczególnych województw
w dofinansowaniu UE z PO (w %)

Infrastr.
i Środow.
Dolnośląskie
3,4
Kujawsko-pomorskie
6,5
Lubelskie
5,8
Lubuskie
5,8
Łódzkie
4,4
Małopolskie
6,8
14,0
Mazowieckie
1,7
Opolskie
Podkarpackie
4,8
Podlaskie
3,8
Pomorskie
8,9
Śląskie
5,5
Świętokrzyskie
3,1
Warmińsko-mazurskie
6,5
Wielkopolskie
11,3
Zachodniopomorskie
7,8

Innow.
Gospod.
5,8
4,1
2,7
2,2
4,5
9,7
24,5
1,7
6,9
1,9
6,3
10,2
2,1
1,3
13,6
2,3

Kapitał
Ludzki
5,8
4,9
10,1
1,9
5,8
7,8
16,6
2,6
5,9
2,8
4,9
8,0
2,7
4,8
11,2
4,3

Średnia wartość dofinansowania
na jeden projekt MŚP
w ramach PO (w tys. zł)
Infrastr.
i Środow.
31 786
12 533
13 211
24 760
28 305
26 877
16 536
3 860
8 832
4 294
44 820
50 503
17 688
11 426
9 240
33 135

Innow.
Gospod.
1 421
1 382
1 333
1 083
1 631
1 133
987
904
1 148
1 367
922
1 167
887
1 228
808
517

Kapitał
Ludzki
529
394
603
401
487
635
674
421
701
388
598
509
558
436
639
637

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK MIiR.

Pod względem liczby podpisanych przez MŚP umów na pierwszym miejscu
znajduje się PO Innowacyjna Gospodarka (13 950), następnie Kapitał Ludzki
(11 484), a na końcu znacznie odstający od pozostałych PO Infrastruktura i Środowisko (293). Jednak liczba umów nie przekłada się proporcjonalnie na kwotę
pozyskanego przez MŚP dofinansowania unijnego ogółem czy udziału w ogólnej
kwocie pozyskanego dofinansowania w ramach PO.
MŚP mają największy udział w dofinansowaniu unijnym pozyskanym z PO
Innowacyjna Gospodarka, co daje najwyższą kwotę dofinansowania przekraczającą 15 mld zł. Drugi co do wartości udział w dofinansowaniu MŚP pozyskały
z PO Kapitał Ludzki, a trzeci z PO Infrastruktura i Środowisko. Choć w ujęciu
procentowym wartości te znacznie się różnią, to w ujęciu kwotowym były zbliżone, odpowiednio: 6,6 mld zł i 6,3 mld zł. W porównaniu z wcześniej wymienionymi programami PO Rozwój Polski Wschodniej był dla MŚP źródłem finansowania unijnego o relatywnie niewysokiej łącznej wartości, tj. 0,3 mld zł20.
20
Ponieważ obejmował swoim zasięgiem jedynie wybrane województwa, został wykluczony
z dalszej analizy porównawczej.
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Wyniki analizy na poziomie regionalnym wskazują na znaczne zróżnicowanie alokacji dofinansowania unijnego pozyskanego przez MŚP z poszczególnych
programów operacyjnych (tab. 2). Z PO Infrastruktura i Środowisko największą
część dofinansowania pozyskały MŚP z województwa pomorskiego (1,2 mld zł)
i śląskiego (0,8 mld zł), natomiast najmniejszą – MŚP z województwa opolskiego
(19,3 mln zł) i podlaskiego (47,2 mln zł). Z PO Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki najwyższą wartość dofinansowania pozyskały MŚP z województwa
mazowieckiego (odpowiednio 3,4 mld zł i 1,3 mld zł). Natomiast w przypadku
PO Innowacyjna Gospodarka najniższy udział pozyskały MŚP z zachodniopomorskiego (165 mln zł), a z PO Kapitał Ludzki MŚP z lubuskiego (85,9 mln zł).
Również średnia wartość dofinansowania unijnego pozyskanego przez MŚP
w poszczególnych województwach na jeden projekt znacznie różniła się zarówno
pomiędzy programami, jak i w ramach jednego programu. Najbardziej jednorodny pod tym względem jest PO Kapitał Ludzki, a najbardziej zróżnicowany – PO
Infrastruktura i Środowisko.
Źródłem dofinansowania projektów z funduszy unijnych o odmiennym charakterze są regionalne programy operacyjne, z których każdy obejmuje swoim
Tabela 3. Udział MŚP w ogólnej liczbie umów oraz w dofinansowaniu z funduszy unijnych
ogółem pozyskanym z poszczególnych regionalnych programów operacyjnych 2007-2013

RPO
województw
Dolnośląskiego
Kujawsko-pomorskiego
Lubelskiego
Lubuskiego
Łódzkiego
Małopolskiego
Mazowieckiego
Opolskiego
Podkarpackiego
Podlaskiego
Pomorskiego
Śląskiego
Świętokrzyskiego
Warmińsko-mazurskiego
Wielkopolskiego
Zachodniopomorskiego

Ogółem*
dofinansoliczba
wanie
umów
(tys. zł)
(= 100%)
2 146
4 984 563
1 916
3 527 542
3 049
4 454 683
952
1 877 339
2 394
4 314 576
2 765
5 351 694
2 049
7 062 285
1 208
2 026 508
2 355
4 786 627
1 179
2 674 861
1 679
3 742 177
4 817
6 947 317
1 292
2 950 315
2 275
4 062 198
2 118
5 186 147
1 578
3 195 946

Udział MŚP w:
liczbie
umów

dofinansowaniu

(% w ogółem)
35
16
40
11
73
27
61
15
72
20
62
11
58
11
57
24
43
14
61
22
10
61
71
13
47
16
65
21
73
18
71
18

Objaśnienia: * na podstawie umów podpisanych przez wszystkich beneficjentów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK MIiR.

Średnia wartość
dofinansowania
na jeden projekt
MŚP (tys. zł)
1 109,8
513,9
553,1
489,9
499,6
569,6
163,5
727,3
686,9
828,0
412,0
287,6
824,6
631,6
726,5
573,5
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oddziaływaniem jedno województwo, ograniczając w ten sposób liczbę potencjalnych beneficjentów. Wysoki udział MŚP w liczbie podpisanych umów nie we
wszystkich regionach przekłada się na wysoki udział w pozyskanym dofinansowaniu unijnym, czego przykładem są województwa małopolskie i śląskie (tab. 3).
Natomiast najniższy udział MŚP w liczbie podpisanych umów jest równoznaczny
z najniższym udziałem w pozyskanym dofinansowaniu ogółem, np. w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim.
zachodniopomorskie

Polska
1800
1600

dolnośląskie
kujawskopomorskie

1400

wielkopolskie

1200
1000

warmińskomazurskie

lubelskie

800
600
400
200

świętokrzyskie

lubuskie

0

śląskie

łódzkie

pomorskie

małopolskie

podlaskie

mazowieckie
podkarpackie

PO Innowacyjna Gospodarka

opolskie

PO Kapitał Ludzki

programy regionalne

Rysunek 1. Średnia wartość dofinansowania unijnego pozyskanego przez MŚP na jeden projekt
z PO IG, PO KL i poszczególnych programów regionalnych 2007-2013 w województwach
(w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK MIiR.

Najwyższa średnia wartość dofinansowania unijnego na jeden projekt realizowany przez MŚP została pozyskana z PO Infrastruktura i Środowisko21, niższa
z PO Innowacyjna Gospodarka, a następnie z regionalnych programów operacyjnych oraz z PO Kapitał Ludzki, które w zależności od regionu stanowiły źródło
najniższej lub przedostatniej średniej wartości dofinansowania z UE (rys. 1).
21
 Ze względu na bardzo wysoką średnią wartość dofinansowania z PO Infrastruktura i Środowisko zmienna ta została wykluczona z prezentowanego opracowania graficznego dla zachowania
jego czytelności.
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Łączna wartość pozyskanego przez MŚP dofinansowania unijnego oraz jej
struktura według programów operacyjnych22 stanowiących źródło tych środków
znacznie różni się w poszczególnych województwach (rys. 2).

Legenda

13 000 000
6 500 000
1 300 000

PO Infrastruktura i Środowisko
PO Innowacyjna Gospodarka
PO Kapitał Ludzki
programy regionalne

Rysunek 2. Struktura dofinansowania unijnego pozyskanego przez MŚP z poszczególnych
krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 w ujęciu regionalnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych SIMIK MIiR.

Regułą występującą we wszystkich województwach jest to, że niezależnie od
łącznej wartości pozyskanego dofinansowania w jej strukturze dominują fundusze
pozyskane przez MŚP z regionalnych programów operacyjnych, co wskazuje na
ich dużą rolę we wsparciu dla tego sektora. Udział funduszy pozyskanych z pozostałych PO jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych województwach i nie
wykazuje identyfikowalnych tendencji.

Podsumowanie
W ramach wszystkich programów operacyjnych 2007-2013 MŚP podpisały
45% ogółu umów, co świadczy o tym, że jest to sektor bardzo aktywny w pozyskiwaniu tego typu środków. W kraju ogółem udział MŚP w łącznym dofi22
 Z analizy wyłączono PO Rozwój Polski Wschodniej, ponieważ obejmował swoim zasięgiem
tylko wybrane województwa, a przy tym wartość dofinansowania pozyskanego z tego źródła przez
MŚP nie była znacząca.
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nansowaniu unijnym z analizowanych programów operacyjnych wynosi 14%.
Natomiast w przypadku poszczególnych programów udział ten – podobnie jak
odzwierciedlające go kwoty – jest znacznie zróżnicowany zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Jedynie średnia wartość dofinansowania na jeden projekt z poszczególnych programów operacyjnych oraz przeważający udział
środków z regionalnych programów operacyjnych w łącznej kwocie dofinansowania unijnego w poszczególnych województwach wykazują podobne tendencje
we wszystkich regionach.
Zróżnicowanie absorpcji środków unijnych dostępnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych może być w znacznym stopniu uzależnione
od przyjętych w nich celów, a tym samym od ich adekwatności do potrzeb MŚP
i ich możliwości aplikacyjnych. Zróżnicowanie pozyskania funduszy na poziomie
regionalnym zależy też od liczby funkcjonujących tam MŚP oraz ich potencjału
inwestycyjnego i skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych.
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The absorption of EU funds
from operational programmes between 2007-2013
by SMEs in individual regions of Poland
Abstract. This paper aims to define the value of structural funds absorbed by SMEs in Poland
from operational programmes between 2007-2013, as of April 30, 2014, defining the share of funds
absorbed by the SMEs in the EU co-financing total, in the whole country, and in regions NUTS 2, as
well as, to show the share of structural funds from different operational programmes in the structure
of the total EU co-financing absorbed by SMEs in individual regions.
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Zróżnicowanie przestrzenne
absorpcji środków z UE
przez duże przedsiębiorstwa w Polsce
w latach 2007-2013
Streszczenie. Artykuł porusza problematykę pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych
przez przedsiębiorstwa. Środki z budżetu UE stanowią obecnie istotne źródło środków zewnętrznych
przeznaczanych na rozwój działalności gospodarczej. Wykorzystywane są przez różne kategorie
przedsiębiorstw, różne branże i przeznaczane głównie na inwestycje w środki trwałe, wdrażanie
innowacji bądź rozwój zasobów ludzkich. W artykule określono poziom absorpcji środków z UE
przez duże przedsiębiorstwa w Polsce w ramach programów operacyjnych dostępnych w latach
2007-2013, z uwzględnieniem różnic regionalnych. Źródło danych stanowiła baza SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Duże przedsiębiorstwa pozyskały dofinansowanie z UE w kwocie
48,43 mld zł, co stanowiło 17,7% środków pozyskanych przez wszystkich beneficjentów w Polsce.
Występowały zasadnicze różnice między województwami w zakresie absorpcji środków. Szczególnie
korzystnie wyróżniało się województwo mazowieckie.
Słowa kluczowe: duże przedsiębiorstwo, absorpcja środków z UE, programy operacyjne 2007-2013

Wstęp
Realizowana przez Unię Europejską we współpracy z krajami członkowskimi polityka spójności obejmuje uporządkowane działania mające na celu przeciwdziałanie dysproporcjom, zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju
oraz podnoszenie konkurencyjności poszczególnych obszarów i Unii jako całości. Zgodnie z zasadą subsydiarności stanowi ona uzupełnienie krajowej polityki
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regionalnej. Wśród celów europejskiej polityki spójności należy wskazać poprawę sytuacji w regionach problemowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych
przejawów zróżnicowania regionalnego wynikających ze zmian strukturalnych
w gospodarce światowej. Jednym ze sposobów poprawy konkurencyjności regionów jest rozwój przedsiębiorstw, które są potencjalnymi beneficjentami środków w ramach różnych programów. Pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w celu wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej stanowi impuls do
rozwoju samych przedsiębiorstw, ale sprzyja również rozwojowi całego regionu.
Występuje tu zależność dwukierunkowa – dla przedsiębiorstw istotne jest współfinansowanie infrastruktury w regionie, wzmocnienie kapitałowe zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, ale także w ich otoczeniu.
Jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój, to
w związku z wstąpieniem Polski do UE sytuacja znacznie się zmieniła, głównie
dzięki dostępowi do funduszy strukturalnych1. Bezzwrotna pomoc kierowana jest
także do przedsiębiorców i trafia do różnych branż i sektorów gospodarki, m.in. na
inwestycje w środki trwałe, wdrażanie innowacji czy rozwój zasobów ludzkich2.
W rozważaniach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w regionie szczególnie
akcentuje się znaczenie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw3. Interesujące
zatem jest wskazanie, jak ze środków UE korzystają duże przedsiębiorstwa oraz
jakie jest zróżnicowanie przestrzenne w tym względzie.
Celem artykułu jest określenie poziomu absorpcji środków z UE przez duże
przedsiębiorstwa w Polsce w ramach programów operacyjnych dostępnych w latach 2007-2013 w ujęciu regionalnym. Źródło danych stanowiła baza danych SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju4 oraz Bank Danych Lokalnych GUS.
W nawiązaniu do rozporządzenia Komisji (WE) z 2008 r.5 można wyodrębnić
następujące kategorie przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, roczny obrót firmy nie przekracza 2 mln euro bądź roczna
1
J. Zając, A. Wojewódzka, M. Stawicki, Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych
na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
2009; A. Wojewódzka-Wiewiórska, Zróżnicowanie absorpcji środków z budżetu UE w gminach województwa mazowieckiego, „Roczniki Naukowe SERiA” 2012, t. XIV, nr 3, s. 430-433.
2
T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju przedsiębiorstw
w regionie łódzkim, Łódź 2011.
3
J. Rakowska, Udział sektora MSP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2006 na obszarach wiejskich, „Acta
Oeconomia” 2010, nr 9 (2), s. 153-162.
4
 Uwzględniono dane według stanu na dzień 30.04.2014 r. Prezentowane kwoty dotyczące
absorpcji środków przez przedsiębiorstwo oznaczają sumę łącznego dofinansowania z UE w czasie trwania programu 2007-2013. Wykorzystane w artykule wskaźniki stanowią oryginalne podejście badawcze i zostały opracowane na podstawie źródeł pierwotnych MIiR, a nie uproszczonych
(uśrednionych) danych dostępnych w statystyce publicznej.
5
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu ustanawiające-
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suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), małe przedsiębiorstwo (zatrudnia nie
więcej niż 49 pracowników, roczny obrót firmy nie przekracza 10 mln euro bądź
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro) oraz średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników, roczny obrót firmy nie przekracza 50 mln euro bądź roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro). Duże
przedsiębiorstwo to takie, które nie kwalifikuje się do żadnej z wymienionych
w rozporządzeniu kategorii.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było 4070,3 tys.
podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 313,2 tys. więcej niż w 2008 r.6 Dane
GUS nie pozwalają na szczegółowy podział przedsiębiorstw na kategorie. Według
dostępnej klasyfikacji podmiotów na klasy wielkości z uwzględnieniem jedynie
kryterium liczby pracujących, w 2013 r. zarejestrowanych było 4511 dużych podmiotów, tj. 0,11% wszystkich podmiotów.
W latach 2007-2013 przedsiębiorstwa miały możliwość korzystania ze środków unijnych na trzech poziomach: międzynarodowym (np. programy KE, ramowe), krajowym i regionalnym. Na szczeblu krajowym były to programy operacyjne w ramach Narodowej Strategii Spójności: Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) i Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), a na szczeblu regionalnym:
16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (RPW)7. W ramach PO IG na szczególną uwagę zasługują
badania i rozwój nowoczesnych technologii, infrastruktura sfery B+R, kapitał dla
innowacji, środki na inwestycje8. PO KL wspierał przedsiębiorstwa i ich pracowników w zakresie szkoleń, studiów, kursów i innych form kształcenia ustawicznego9. Celem PO IiŚ była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie
stanu środowiska, w tym wsparcie przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
oraz gospodarki odpadami10. RPO umożliwiały realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych, powstawanie i rozwój parków technologicznych, inkugo Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. L 142
z 14.05.1998 r., zał. I, art. 1.
6
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, s. 39.
7
Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zaktualizowana wersja dokumentu zaakceptowana przez Komisję Europejską 28.06.2012 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
8
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską 22.12.2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
2011.
9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
10
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję
Europejską decyzją z 21.12.2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
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batorów przedsiębiorczości oraz ośrodków proinnowacyjnych11 w zależności od
potrzeb i specyfiki danego województwa.

1. Duże przedsiębiorstwa jako beneficjenci środków z UE
W okresie budżetowym 2007-2013 różni beneficjenci zrealizowali łącznie
99 899 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Wartość projektów
ogółem wynosiła 485,72 mld zł, a dofinansowanie z UE to 273,54 mld zł. Choć
umowy podpisane przez duże przedsiębiorstwa stanowiły tylko 3,4% wszystkich
umów podpisanych przez beneficjentów w skali kraju, to wartość projektów stanowiła 25,3% wartości projektów ogółem, a dofinansowanie uzyskane przez duże
przedsiębiorstwa to 17,7% dofinansowania ogółem uzyskanego w latach 2007201312.
Duże przedsiębiorstwa w Polsce największe kwoty dofinansowania uzyskały
z PO IiŚ (35,29 mld zł), PO IG (6,12 mld zł) oraz PO KL (1,63 mld zł), co stanowiło odpowiednio: 30,6%, 16,8% i 3,8% dofinansowania, jakie uzyskali wszyscy
beneficjenci w ramach tych programów. Duże przedsiębiorstwa nie były beneficjentami programu Pomoc Techniczna, a najmniejszy ich udział w dofinansowaniu ogółem odnotowano w RPO województw opolskiego (0,7%) i świętokrzyskiego (1,1%). Stwierdzono stosunkowo wysoki udział dużych przedsiębiorstw
w absorpcji środków w ramach RPO województwa pomorskiego, tj. 18,6% tego
programu. Analizując strukturę dofinansowania projektów realizowanych przez
duże przedsiębiorstwa, stwierdzono, że największy udział miał PO IiŚ (72,8%),
PO IG (12,6%) i PO KL (3,4%). Pozostałą część stanowiło 17 programów operacyjnych.
Odnosząc kwoty dofinansowania uzyskane przez duże przedsiębiorstwa w poszczególnych programach do kwoty ogółem dofinansowania uzyskanej przez
wszystkich beneficjentów, można stwierdzić, że wielkość absorpcji środków z UE
przez duże przedsiębiorstwa w ramach PO IiŚ stanowiła 12,9% sumy absorpcji
środków ogółem. W przypadku PO IG było to 2,2%, dla PO KL 0,6%, a dla pozostałych programów poniżej 0,26% sumy pozyskanych środków ogółem.
Istnieje wyraźne regionalne zróżnicowanie w zakresie wartości projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa (rys. 1). Zdecydowanie największą wartość stwierdzono w województwie mazowieckim (63 mld zł, przy czym miasto
11
J. Rakowska, Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji środków unijnych z programów operacyjnych 2007-2013 (2015) w województwie lubelskim. Analiza na poziomie gminnym, „Studia Ekonomiczne i Regionalne” 2013, t. 4 (VI), PSW Biała Podlaska, s. 56-57.
12
Wobec braku dostępności danych nie uwzględniono zależności między liczbą dużych przedsiębiorstw, które realizowały projekty z dofinansowaniem UE, a ogólną liczbą dużych przedsiębiorstw w Polsce czy w podziale na województwa.
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Rysunek 1. Wartość projektów ogółem realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
przez duże przedsiębiorstwa w latach 2007-2013 (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

Warszawa zaabsorbowało 55,78 mld zł, tj. 88,5% środków z całego województwa), a najmniejszą w województwie lubuskim (0,5 mld zł). Gdyby wyłączyć
Warszawę z województwa mazowieckiego, największa absorpcja wystąpiłaby
w województwie śląskim (7,9 mld), a kwota opisująca wartość projektów dla mazowieckiego kształtowałaby się na poziomie zbliżonym do województwa małopolskiego – byłaby o 0,25 mld zł większa.

2. Regionalne zróżnicowanie absorpcji środków z UE
Duże przedsiębiorstwa podpisały 3427 umów, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (25,6%) i śląskim (10,2%). Najmniej umów zawarto zaś
w województwie lubuskim i opolskim (tab. 1). Średnia wartość projektu w Polsce to 35,8 mln zł, przy czym największą średnią wartość stwierdzono w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim i opolskim, zaś najmniejszą
w województwie lubuskim. Analizując strukturę alokacji dofinansowania z poszczególnych krajowych programów operacyjnych, można zauważyć, że istotnie
wyróżniało się województwo mazowieckie, do którego trafiła największa część
środków z każdego programu. Tak wysoka pozycja województwa w zestawieniu
regionów to konsekwencja przynależności Warszawy. Znaczącym beneficjentem
środków były też duże przedsiębiorstwa z województw małopolskiego i śląskiego.
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Tabela 1. Projekty dofinansowane z UE realizowane przez duże przedsiębiorstwa
w przekroju województw w latach 2007-2013
Województwo

Liczba
umów
ogółem

Średnia
wartość projektu
(tys. zł)

Mazowieckie
w tym: Warszawa
województwo bez Warszawy
Zachodniopomorskie
Opolskie
Lubelskie
Dolnośląskie
Świętokrzyskie
Małopolskie
Wielkopolskie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Podkarpackie
Lubuskie
Polska

891
738
153
125
51
65
260
82
294
276
91
250
350
187
161
93
206
45
3 427

70 755
75 590
47 431
51 740
39 130
26 914
26 297
24 950
24 048
23 904
23 682
23 339
22 606
18 109
17 017
14 712
14 436
11 291
35 799

Struktura dofinansowania
z programu (w %)
IiŚ
IG
KL
66,8
21,8
35,4
62,5
18,1
32,7
4,3
3,7
2,7
3,7
3,6
3,5
1,2
3,1
0,2
1,1
1,1
0,4
16,2
1,9
5,9
1,4
2,4
2,0
4,4
13,4
6,7
8,6
4,3
4,8
1,1
3,1
1,3
4,2
5,4
7,9
4,4
10,6
10,7
1,7
4,0
4,3
1,9
2,9
3,8
0,9
0,5
1,9
0,7
6,2
7,0
0,3
0,8
0,5
100,0
100,0
100,0

Pogrubiono trzy najwyższe, a podkreślono trzy najniższe wartości w danej kategorii.

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzone zróżnicowanie regionalne kwoty ogółem projektów przełożyło
się na zróżnicowanie kwoty dofinansowania z UE (rys. 2). Najmniej środków
z UE, tj. poniżej 1 mld zł, zaabsorbowały duże przedsiębiorstwa z województw:
lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, opolskiego, podlaskiego oraz
świętokrzyskiego, a najwięcej z mazowieckiego (27,36 mld zł). W Warszawie dofinasowanie wynosiło 25,2 mld zł, czyli stanowiło 92,1% kwoty dla całego województwa. Po wyłączeniu Warszawy absorpcja środków przez województwo mazowieckie kształtowałaby się na poziomie 2,15 mld zł, czyli byłaby nieco niższa
niż wielkość dofinansowania uzyskanego przez przedsiębiorstwa województwa
pomorskiego (2,18 mld zł) i tym samym niższa od kwot dla województw małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego.
Średnia wartość dofinansowania dla projektu dużego przedsiębiorstwa w analizowanym okresie wynosiła od 4907 tys. zł (lubuskie) do 30 707 tys. zł (mazowieckie). W przedziale o najwyższych wartościach średniej absorpcji znalazły się
województwa: opolskie, zachodniopomorskie i świętokrzyskie (rys. 3).
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Rysunek 2. Wartość dofinansowania z UE projektów
realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w latach 2007-2013 (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

(tys. zł)
12 600 do 30 800
8 800 do 12 600
7 400 do 8 800
4 900 do 7 400

Rysunek 3. Średnia wartość dofinansowania z UE projektu
realizowanego przez duże przedsiębiorstwa w latach 2007-2013 (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Zdecydowanie najwięcej środków duże przedsiębiorstwa absorbowały w ramach PO IiŚ, najwięcej w województwie mazowieckim (rys. 4-7).

(tys. zł)
4 000 000

IiŚ

IG

KL

Rysunek 4. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w podziale na programy operacyjne (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

IiŚ (tys. zł)
3 000 000
1 500 000
300 000

Rysunek 5. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w ramach PO IiŚ (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 6. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w ramach PO IG (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.
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90 000
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Rysunek 7. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 ramach PO KL (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

Absorpcja środków przez duże przedsiębiorstwa była zróżnicowana regionalnie, a także w podziale na poszczególne krajowe programy operacyjne. Najwięcej
środków z PO IiŚ w ujęciu bezwzględnym pozyskały przedsiębiorstwa z woje-
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wództwa mazowieckiego (23,6 mld zł – 66,8% wszystkich pozyskanych), następnie małopolskiego i śląskiego (po 1,55 mld zł) oraz wielkopolskiego (1,5 mld zł),
a najmniej z województwa lubuskiego (0,12 mld zł). Województwo mazowieckie
było liderem w absorpcji środków z PO IG (1,33 mld) i KL (576,8 mln zł), choć
przewaga nad pozostałymi województwami nie była tak duża jak w przypadku PO
IiŚ. W PO IG najwięcej środków pozyskały przedsiębiorstwa z województw dolnośląskiego (0,99 mld zł), małopolskiego (0,82 mld zł) i śląskiego (0,65 mld zł),
a najmniej z warmińsko-mazurskiego (33 mln zł). Zdecydowanie mniejsze kwoty
dofinansowania ogółem uzyskały duże przedsiębiorstwa w ramach PO KL. W województwach mazowieckim i śląskim absorpcja była największa (odpowiednio
576,8 i 170,1 mln zł), najmniejsza zaś w województwach opolskim (3,8 mln zł),
lubelskim (6,1 mln zł) i lubuskim (8,5 mln zł).
W strukturze województwa mazowieckiego Warszawa absorbowała, niezależnie od programu, największą część środków: 93,5% dla PO IiŚ, 83,3% dla IG
i 92,6% dla KL. Wyłączając Warszawę, poziom absorpcji byłby dla PO IiŚ na poziomie województwa śląskiego (za małopolskim i śląskim), dla PO IG na poziomie województwa zachodniopomorskiego, a dla KL na poziomie 42 959 tys. zł,
czyli większym niż w świętokrzyskim, a mniejszym niż w zachodniopomorskim.
Mniejsze wartości dotyczyłyby wtedy sześciu województw: świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, lubelskiego i opolskiego. Sytuacja kształtowała się odmiennie, jeśli chodzi o RPO województwa mazowieckiego, gdzie Warszawa absorbowała mniejszą część środków, tj. 39,5%.

IiŚ (Polska = 100%)
72 do 185
53 do 72
41 do 53
13 do 4

Rysunek 8. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w ramach PO IiŚ (w %)
Źródło: opracowanie własne.
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IG (Polska = 100%)
148 do 304
91 do 148
76 do 91
30 do 76

Rysunek 9. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w ramach PO IG (w %)
Źródło: opracowanie własne.

KL (Polska = 100%)
108 do 134
94 do 108
58 do 94
30 do 58

Rysunek 10. Dofinansowanie z UE projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa
w latach 2007-2013 w ramach PO KL (w %)
Źródło: opracowanie własne.
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Średnie dofinansowanie projektu dla dużego przedsiębiorstwa w Polsce w ramach PO IiŚ wynosiło 53,96 mln zł, w ramach PO IG 9,14 mln zł, a w ramach
PO KL 1,25 mln zł. Stosunek średniej wartości absorpcji dla województwa w ramach poszczególnych programów operacyjnych odniesiono do wartości dla Polski (rys. 8-10). Dofinansowanie zdecydowanie powyżej średniej w przypadku PO
IiŚ stwierdzono w przedsiębiorstwach z województw mazowieckiego (184,5%)
i zachodniopomorskiego (108,8%). Najniższa wartość dotyczyła przedsiębiorstw
z województw lubuskiego (13,8%) i podkarpackiego (15,8%). Jeśli chodzi o PO
IG, to wysokimi wartościami wyróżniały się województwa zachodniopomorskie
(303,1%) i podlaskie (229,8%), a dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurskim znacznie odbiegało od średniej wartości dla Polski (nieco ponad
30%). Z kolei w przypadku projektów realizowanych w ramach PO KL w grupie
o najwyższym wskaźniku znalazły się przedsiębiorstwa z województw: podkarpackiego (133,5%), kujawsko-pomorskiego (128,3%) i mazowieckiego (124,9%),
zaś najniższe wartości charakteryzowały województwa lubelskie (31%), opolskie
(34%) oraz podlaskie, lubuskie i łódzkie (wskaźnik w przedziale 54-58%).

RPO (tys. zł)
6 300 do 17 200
4 800 do 6 300
3 500 do 4 800
1 600 do 3 500

Rysunek 11. Średnia wartość dofinansowania z UE projektu
realizowanego przez duże przedsiębiorstwa z RPO w latach 2007-2013 (w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

Duże przedsiębiorstwa, realizując projekty, korzystały także z dofinansowania z programów regionalnych. Regionalne zróżnicowanie średniej wartości absorpcji przedstawiono na rysunku 11. Zdecydowanie największa średnia wartość
dofinansowania była w województwie wielkopolskim (17,2 mln zł), a następnie
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w mazowieckim (11,3 mln zł), zaś najniższa (1,7 mln zł) charakteryzowała duże
przedsiębiorstwa z województwa opolskiego.

Podsumowanie
Na podstawie analizy poziomu absorpcji środków przez duże przedsiębiorstwa z programów operacyjnych dostępnych w latach 2007-2013 sformułowano
następujące wnioski:
1. Wartość projektów ogółem realizowanych w Polsce przez duże przedsiębiorstwa wynosiła 122,68 mld zł, a pozyskane dofinansowanie z UE równe było
48,43 mld zł, tj. 17,7% środków zaabsorbowanych przez wszystkich beneficjentów
w badanym okresie. Biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów (3427, czyli 3,4%
wszystkich podpisanych), można stwierdzić, że duże przedsiębiorstwa zawierały
umowy na duże kwoty, pozyskując jednorazowo bardzo duże dofinansowanie.
2. Stwierdzono występowanie różnic pomiędzy województwami w zakresie
wartości projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa. W województwie mazowieckim przedsiębiorstwa podpisały łącznie umowy na zdecydowanie
najwyższą kwotę (63 mld zł), a w lubuskim kwota ogółem była najniższa i wynosiła 0,5 mld zł. Średnia wartość projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwo w Polsce równa była kwocie 35,8 mln zł, przy czym największa była
w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim i opolskim, a najmniejsza w lubuskim.
3. Łączna absorpcja środków z UE przez duże przedsiębiorstwa była najmniejsza w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, opolskim,
podlaskim i świętokrzyskim (poniżej 1 mld zł). Najwięcej środków pozyskały
przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego (27,36 mld zł), z czego 92,1%
przypadło na Warszawę. Zatem najlepiej rozwinięty region w Polsce zyskał najwięcej środków bezzwrotnych i jego pozycja na tle innych będzie się umacniać.
4. Spośród wszystkich dostępnych w Polsce programów duże przedsiębiorstwa uzyskały największe kwoty dofinansowania z PO IiŚ (35,29 mld zł), PO IG
(6,12 mld zł) i PO KL (1,63 mld zł), co stanowiło odpowiednio: 30,6%, 16,8%
i 3,8% dofinansowania, jakie uzyskali wszyscy beneficjenci tych programów.
5. Analizując regionalnie alokację dofinansowania z krajowych programów
operacyjnych (IiŚ, IG, KL), można zauważyć, że największa część środków z każdego z tych programów trafiła do przedsiębiorstw województwa mazowieckiego,
co wynika z przynależności Warszawy. W PO IG i KL przewaga województwa
mazowieckiego nad innymi nie jest tak zdecydowana jak w przypadku PO IiŚ.
W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorstwa będą mogły
kontynuować aktywność w zakresie pozyskiwania środków, choć szczegóły dotyczące kategorii przedsiębiorstw i form ich wsparcia są przedmiotem trwających
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obecnie negocjacji z Komisją Europejską. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
deklaruje chęć wspierania inwestycji dużych przedsiębiorstw, gdyż są one liderami innowacji i mogą ponosić duże nakłady prywatne na działalność badawczo-rozwojową w Polsce13. Szczególne preferencje w ramach programu Inteligentny
Rozwój (który przewiduje około 8,6 mld euro) mają dotyczyć dużych przedsiębiorstw, które będą współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz
innymi jednostkami (np. naukowymi).
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Spatial diversity in the absorption of EU funds
by large enterprises in Poland between 2007-2013
Abstract. This article addresses the issue of enterprises obtaining funds from structural funds.
Currently, EU funds are an important source of external funds, which can be used for economic de13
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velopment. The EU funds are used by different categories of enterprises, different industries, and devoted, mainly, to investments in fixed assets, the implementation of innovation, and human resource
development. The article describes the level of absorption of these EU funds by large companies in
Poland under the operational programs in 2007-2013. Differences between regions were taken into
account. The source for the data was the SIMIK database prepared by the Ministry of Infrastructure
and Development. Large enterprises received EU funding in the amount of 48.43 billion PLN, which
accounted for 17.7% of the funds raised by all beneficiaries in Poland. There are fundamental differences between the voivodeships in terms of their proportion of absorption of EU funds; particularly
advantageously distinguished is the Mazowieckie voivodship.
Keywords: large enterprise, the absorption of EU funds, operational programmes 2007-2013
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rysunek poniżej/powyżej)
• z objaśnieniem użytych skrótów
• z pisemną zgodą na przeniesienie praw autorskich
Tabele
• ponumerowane, opatrzone tytułem oraz źródłem (np.
opracowanie własne)
• z odwołaniem w tekście (np. zob. tab. 1, a nie: zob.
tabela poniżej/powyżej)
• każda rubryka wypełniona treścią
• skróty użyte w tabeli – objaśnione pod nią
• z pisemną zgodą na przeniesienie praw autorskich
Wzory matematyczne
• przygotowane w programie Microsoft Equation 3.0
• poprawnie zapisane potęgi i indeksy
• zmienne – kursywą, liczby i cyfry – pismem prostym
• znak mnożenia to: · lub × (nie gwiazdka czy „iks”)
• pisownia jednostek – według układu SI
• symbole objaśnione pod wzorem
Bibliografia
• pozbawiona numeracji
• uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów
i tytułów prac zbiorowych

The WSB Press Instructions for Authors Submitting Their Contributions in English
General requirements
• only complete submissions are accepted – a single printed copy and
an electronic source file saved to a CD (*.doc or *.rtf format)
• ensure your text contains no phrases by which your authorship could
be identified, e.g. In my 2008 book on African Voodoo I pointed out... is
not allowed and should be replaced with e.g. John Smith’s 2008 book
on African Voodoo indicates...
Text layout
• author’s first and last name, scientific degree/title, organization/institution (if applicable) • phone number, e-mail address, mailing address
• title of book/paper • contents (books only) • summary in English (up
to 1000 words including spaces) • keywords in English (up to 8 words)
• introduction • body text • conclusion (findings, recommendations) •
bibliography/references • title of book/paper, summary and keywords
in Polish
Size limit
• for a single paper – the limit is 40 000 characters (around 22 pages,
1800 characters per page) including tables and figures
• for books – as specified in the publishing contract
Margins: 2.5 cm each margin
Page numbering: continuous throughout the text, using Arabic numerals,
placed at the bottom of the page (footer)
Body text
• typeface: Times New Roman, 12 pts
• line spacing: 1.5 line
• highlights or emphasis: apply bold print
• foreign (non-vernacular) words and expressions: in italics
• people’s names: give the full name (including all given names and the
last name) at first mention; for any further reference – quote the last
name only
• abbreviations and acronyms: when first used, give the complete
phrase (name), including its abbreviation in brackets, e.g. Information
and Communication Technology (ICT); onward – use the abbreviation
only
• numbers consisting of up to 4 digits: use no thousands separator (5000
rather than 5,000 or 5 000); numbers including 5 or more digits – insert
space every three digits starting from the right (5 000 000 rather than
5,000,000)
• decimal fractions should be separated by points (2.25)
Citations
• preceded by an introductory phrase (e.g. John Smith notes that...)
• must be quoted verbatim and enclosed in double quotation marks
(inverted commas) – no italics; for citations within citations, use single
marks
• omissions in cited text should be marked with parentheses [...]
• phrases interposed by the author within cited text should be followed
by author’s parenthesized initials – [J.S.]
References
• placed at the bottom of the page (footnotes) rather than within body
text or as endnotes
• when making further references to the same source – use Latin terms
and abbreviations, such as op. cit., ibidem, idem, eadem, etc.
References – examples
• books:
s by single or multiple authors:
W.R. Lane, K.W. King, T. Reichert, Kleppner’s advertising procedure, 18th ed., Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New
Jersey 2011, p. 43.
s edited books:
Multinational Firms. The Global-Local Dilemma, eds. J.H. Dunning, J.L. Mucchielli, Routledge, London – New York 2002,
pp. 345-346.
s papers or chapters in edited books:
W. Cornwall, The rise and fall of productivity growth, in: The
Capitalist Economies. Prospects for the 1990s, ed. J. Cornwall,
Edward Elgar, Aldershot – Brookfield 1991, pp. 40-62.

• periodicals (journal and newspaper articles)
1
J. Bughin, J. Doogan, O. Vetvik, A new way to measure word-of-mouth marketing, “McKinsey Quarterly” 2010, No. 2, p. 113-116.
2
P. Spenner, K. Freeman, To keep your customers, keep it simple,
“Harvard Business Review” May 2012, p. 108-114.
• online and electronic sources (for Internet sources, include date source
was retrieved)
1
H. Arndt, Globalisation, “Pacific Economic Paper” 1998, No. 27,
www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf [accessed May 17,
2008].
2
NBPortal.pl. Portal wiedzy ekonomicznej [CD-ROM], edycja
Banknot, NBP, Warszawa 2005.
• unpublished work
W. Balicki, Bezrobocie a długookresowa stagnacja transformacyjna [unpublished], [month missing] 2003 [computer script].
A. Lindgvist, The Saving Behavior of Households [doctoral
dissertation], The Stockholm School of Economics, Stockholm 1981
[computer manuscript].
• legislation
1
Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1990 on the right of
residence for employees and self-employed persons who have ceased
their occupational activity.
2
Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights, Journal
of Laws No. 24, item 83, as later amended.
Artwork and graphics
• editable, in black and white only, with no shading
• drawings, graphs and diagrams must be supplied in their native electronic formats (*.xls or *.cdr)
• photographs – supply source files (preferably, *.tif); minimum resolution: 300 dpi
• number all graphical components consecutively using Arabic numerals
• for any artwork that has already been published elsewhere, indicate
the original source (otherwise state e.g. Source: own)
• apply no lettering in white against a black background, whether in bold
or italics, and no black fills or excess frames
• if the figure is referenced in the text, use its number rather than terms
such as “above” or “below” (e.g. cf. Fig. 1, not: see figure above/below)
• provide an explanation of any abbreviations and symbols used
• copyrighted work must be supplied along with the original author’s
consent to the publication
Tables
• numbered consecutively and consistently using Arabic numerals
• including a caption (title) and a reference to the source of data (e.g.
Author’s own research)
• identify any previously published material by giving the original source
• when referencing the table in the text, use its number rather than
expressions such as “above” or “below” (e.g. cf. Table 1, not: see table
above/below)
• with no blank cells
• any abbreviations used must be expanded below the table
• for any copyrighted material, attach the original author’s written
permission
Mathematical formulas
• processed using Microsoft Equation 3.0
• special attention should be given to the correct placement of any
sub- or super-scripts
• variables – written in italics; numbers and digits – in normal font style
• use “·” or “×” only as the multiplication sign (rather than e.g. an
asterisk or an “x”)
• quantities should be represented in SI units only
• any symbols must explained below the formula
Bibliography
• add no numbering
• all items should be arranged alphabetically by authors’ last names or
titles of edited books rather than in their order of appearance in the text

