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WSTĘP 

Informacja od zawsze odgrywała ważną rolę w przedsiębiorstwie. Rze-
telna i dostarczona na czas przyczynia się do osiągnięcia sukcesu. Brak odpo-
wiedniej informacji uznawany jest za istotną przyczynę niepowodzeń przed-
siębiorstw. O roli informacji pisze między innymi: A. Koźmiński, dla którego 
jest ona tworzywem zarządzania. Jego zdaniem kierownictwo organizacji musi 
być tak dobrze poinformowane, jak to tylko możliwe1. J. Oleński stwierdził, że 
informacje jako procesy informacyjne i systemy informacyjne w polityce, go-
spodarce i w życiu społecznym, od zawsze odgrywały rolę istotną, co najmniej 
współdecydującą, a nierzadko decydującą o przebiegu realnych, ekonomicz-
nych procesów politycznych i społecznych2. Dla przedsiębiorstwa informa-
cja stanowi czynnik o charakterze strategicznym, bowiem jest ona wynikiem 
permanentnych poszukiwań – wśród ciągle rosnącej konkurencji na rynku 

– nowych i tańszych form działania. Uzyskiwanie aktualnych, przydatnych, 
a w szczególności istotnych informacji odbywa się dzięki procesom komuni-
kacji gospodarczej. H. Dudycz uzasadnia, że wraz z rosnącą rolą informacji 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pracownicy zmuszeni są do przeznaczania 
na różne formy komunikacji coraz więcej czasu. Nadmiar posiadanych infor-
macji w praktyce może być szkodliwy w sytuacjach, gdy menedżer bądź osoba 
korzystająca z tych informacji, nie zdoła wyszukać z ogólnej liczby komunika-
tów tych, które są istotne dla przedsiębiorstwa3. U. Eco stwierdził: 

..obfitość informacji może ją samą zniszczyć: między dysponowaniem 
milionami megabajtów informacji na jakiś temat a niedysponowaniem ani 
jednym bajtem nie ma wielkiej różnicy4. 

1  A. Koźmiński, Organizacja, [w:] Zarządzanie – teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, 
W. Piotrowski, Warszawa 1998, s. 25.
2  J. Oleński, Ekonomika informacji, Warszawa 2004, s. 54.
3  H. Dudycz, Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsię-
biorstwem, Wrocław 1998, s. 9.
4  U. Eco, Czy komputer pożre książkę, [w:] fragment wykładu pt. Nowe środki masowego 
przekazu a przyszłość książki, „Gazeta Wyborcza” 1996, Warszawa 24 luty, s. 24.
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Podstawowym celem posiadania informacji jest zredukowanie stanu niewiedzy 
i niepewności w danej sytuacji decyzyjnej5. 

Dla jednostek gospodarczych istotnym źródłem pozyskiwanych infor-
macji jest prawo bilansowe uregulowane zapisami Ustawy o rachunkowości 
oraz prawo podatkowe zawarte w Ustawach o podatku dochodowym. Źró-
dłem informacji w prawie bilansowym jest sprawozdanie finansowe jednostki, 
a w prawie podatkowym zeznanie podatkowe zawierające informację o wyso-
kości zobowiązania podatkowego. Informacji, na podstawie których genero-
wane są raporty w prawie bilansowym i podatkowym dostarcza rachunkowość. 

Celem rachunkowości jest opracowanie informacji związanych  
z prowadzoną działalnością gospodarczą tak, aby były one użyteczne dla 
różnych odbiorców zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Potrze-
by informacyjne użytkowników informacji pochodzącej z systemu ra-
chunkowości są zróżnicowane zależnie od ich roli w procesie gospodar-
czym. Kadra kierownicza jednostki potrzebuje informacji wspierających ją 
w planowaniu przyszłych działań i kontroli efektywności podejmowanych 
decyzji. Właściciele jednostki są zainteresowani danymi o rentowności, 
stopniu ryzyka powadzonej działalności, planowanych przedsięwzięciach. 
Kredytodawców i pożyczkodawców interesuje natomiast zdolność płatni-
cza i możliwość zwrotu wierzytelności. Władze administracji państwowej  
i samorządowej wymagają informacji kształtujących wynik finansowy i danych 
dotyczących zobowiązań podatkowych. Celem prawa podatkowego jest przede 
wszystkim realizacja funkcji fiskalnej państwa, czyli zapewnienie dochodów 
podatkowych w budżetach publicznych. Odroczony podatek dochodowy 
wykazywany w sprawozdaniach finansowych jest skutkiem występowania 
przejściowych różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową 
aktywów i zobowiązań (pasywów). Różnice te wynikają z odmiennej inter-
pretacji, przez prawo bilansowe i prawo podatkowe, momentu powstawania 
przychodów i kosztów funkcjonowania jednostki. Przepisy o rachunkowości 
oraz przepisy podatkowe pełnią inną rolę i służą innym celom, chociaż doty-
czą tego samego obszaru finansowego działalności gospodarczej. Podatek do-
chodowy, będący kategorią fiskalną ma znaczący wpływ na bieżącą sytuację 
finansową jednostki gospodarczej. Prawo bilansowe oparte na zapisach Ustawy 
o rachunkowości (UoR) nie ma możliwości oddziaływania na sposób ustale-
nia wysokości zobowiązań jednostki z tytułu podatku dochodowego. Zawarte 

5 A. Z. Wassilew, Oszacowanie kryteriów niemierzalnych przy określaniu efektyw-
ności systemów informatycznych, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. 
J. K. Grabara, J. S. Nowak, Warszawa 2001, s. 343.
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zapisy w UoR zobligowały prawo bilansowe do uwzględniania oraz rozpatry-
wania tej kategorii w ramach stosowanych zasad rachunkowości. Stosowane  
i obowiązujące nadrzędne zasady rachunkowości mają jednolity charakter, jak 
również cechują się równością obowiązywania względem wszystkich zdarzeń 
gospodarczych zarejestrowanych w systemie rachunkowości. Nadrzędnym 
zasadom rachunkowości podporządkowana jest również kategoria podatku 
dochodowego. Odroczony podatek dochodowy może zostać wykorzystany 
w jednostce gospodarczej jako narzędzie do kreowania wyniku finansowego 
osiągniętego przez jednostkę, lecz jest to niezwykle złożony instrument oraz 
mało zrozumiały dla odbiorców zewnętrznych, jak również może być trud-
ny w interpretacji. Temat odroczonego podatku dochodowego ujawnionego 
w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej stanowił przedmiot licz-
nych badań empirycznych między innymi: E. Walińska, E. Wójcikowska, 
R. Wójcikowski6, I. Górowski7, A. Wencel8, M. Andrzejewski9. 

Otrzymane wyniki dla jednostek poddanych badaniu potwierdzi-
ły istotność odroczonego podatku dochodowego jako elementu spra-
wozdania finansowego. W grupie jednostek gospodarczych odgrywa-
jących znaczącą rolę w gospodarce, odroczony podatek dochodowy  
w istotny sposób wpływa na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym. 
W krajach o długoletnich tradycjach stosowania odroczonego podatku docho-
dowego, menedżerowie aktywnie wykorzystują ten instrument w zarządzaniu, 
szczególnie w kreowaniu wyniku finansowego. Badania sprawozdań finan-
sowych banków komercyjnych przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, 
dowodzą tezy, że w okresach, w których wyniki banku kształtują się poni-
żej lub powyżej oczekiwanych, instytucja odroczonego podatku jest aktywnie  
wykorzystywana w kierunku dostosowania zysku do wcześniej przyjętych pla-
nów finansowych10.

6  E. Walińska, E. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Wartość bilansowa, podatki odroczo-
ne a wartość rynkowa przedsiębiorstwa – statystyczna weryfikacja zależności, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2003, nr 15, s. 2.
7  I. Górowski, Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsię-
biorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe i Ubez-
pieczenia” 2008, nr 14 (520).
8  A. Wencel, Podatek odroczony w systemie rachunkowości – krytyczna analiza zasad 
ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012.
9  M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnienia informacji przez spółki giełdowe, War-
szawa 2002.
10  J. D. Philips, M. Pincus, S. O. Rego, H. Wan, Decomposing changes in deferred 
tax assets and liabilities to isolate earnings managment activities, „The Journal of the American 
Taxion Association” 2004, vol. 26, s.43–66; L. K. Krull, Discusion of decomposing changes 
in deferred tax assets and liabilities to isolate earning managment activities, „The Journal of the 
American Taxation Association” 2004, vol. 26, s. 67–72. 
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Warto podkreślić, iż dotychczas nie podejmowano problematyki kształ-
towania się kategorii odroczonego podatku dochodowego w jednostkach 
wodociągowych. Znaczenie gospodarcze tych jednostek i ich znaczący poten-
cjał inwestycyjny stanowią przesłankę podjęcia tematu niniejszej monografii 
i sformułowania hipotezy badawczej zgodnie z którą uwiarygodnienie wyniku 
finansowego przez alokację odroczonego podatku dochodowego pozwala na 
dokonanie wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. 

Głównym celem pracy jest ustalenie czy jednostki sektora wodociągowe-
go wykorzystują informacje o odroczonym podatku dochodowym w decyzjach 
dotyczących rodzaju inwestycji oraz czy mają one znaczenie w ocenie ekono-
miczno-finansowej jednostki. 

Realizacja tak sformułowanego celu prowadzi do sformułowania następu-
jących pytań badawczych:

1. Jaki wpływ na decyzje inwestycyjne ma wiarygodnie ustalony wynik 
finansowy?

2. Jaki skutek wywołują zmiany aktywów i rezerw na odroczony podatek 
dochodowy przy dokonywaniu oceny sytuacji finansowej i majątkowej jed-
nostki wodociągowej?

3. Jak ujęcie odroczonego podatku dochodowego wykazywanego 
w sprawozdaniu finansowym będzie oddziaływało na wskaźniki finansowe?

4. Czy prezentowane informacje o odroczonym podatku dochodowym 
w sprawozdaniach finansowych jednostek poddanych badaniu wynikają jedy-
nie z ustawowego obowiązku nałożonego na jednostki, których sprawozdanie 
podlega badaniu przez biegłego rewidenta? 

Pracę ujęto w pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy obejmuje problem uwa-
runkowań decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Omówiono w nim cele 
makroekonomiczne polityki pieniężnej, przedstawiono kryteria klasyfikacji 
narzędzi polityki pieniężnej banku centralnego, politykę stóp procentowych 
wraz z wpływem ich zmian na kredyty i oszczędności. Przedstawiono mikro-
ekonomiczne determinanty inwestycji, takie jak: cena, popyt, podaż. Omówio-
no kategorię wyniku finansowego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, 
funkcje wyniku finansowego. Opisano nadrzędne zasady rachunkowości obo-
wiązujące przy ustalaniu wyniku finansowego. W końcowej części rozdziału 
wskazano metody wyceny i źródła finansowania projektów inwestycyjnych 
w działalności przedsiębiorstw oraz przedstawiono proces podejmowania de-
cyzji inwestycyjnych i układy klasyfikacyjne dostępnych źródeł finansowania 
inwestycji. 
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Rozdział drugi obejmuje rozważania na temat dualizmu prawa bilanso-
wego i prawa podatkowego w działalności jednostki gospodarczej. Poruszo-
no w nim takie kwestie jak: znaczenie podatku dochodowego w kształtowa-
niu relacji między prawem bilansowym, a prawem podatkowym; przychody 
i koszty w działalności gospodarczej przedsiębiorstw według prawa bilan-
sowego i podatkowego; koncepcja wyniku finansowego przedsiębiorstwa 
w ujęciu bilansowym i podatkowym. Omówiono podstawowe zasady rachun-
kowości wraz z ich odniesieniem w prawie podatkowym. Wskazano różnice 
występujące pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym w zakre-
sie przychodów i kosztów. W końcowej części rozdziału zaprezentowano do-
datnie i ujemne różnice, trwałe i okresowe, w przychodach oraz kosztach. 

W rozdziale trzecim przedstawiono teoretyczne aspekty potencjału de-
cyzyjnego odroczonego podatku dochodowego. Omówiono ujęcie bieżąceg 
i odroczonego podatku dochodowego w systemie rachunkowości, przedsta-
wiono klasyfikację i założenia koncepcyjne alokacji podatku dochodowego 
w rachunkowości, uzasadnienie alokacji odroczonego podatku dochodowego 
w czasie, rolę odroczonego podatku dochodowego w decyzjach dotyczących 
oceny finansowej przedsiębiorstwa. Zaprezentowano modele relacji zachodzą-
cych pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wskazano 
procedurę ustalania bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Rozdział czwarty ma charakter metodyczny. Przedstawia przedmiot 
i cel przeprowadzonych badań, problem badawczy oraz hipotezę badawczą, 
zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. W drugiej części roz-
działu scharakteryzowano obszar badań oraz wskazano przebieg i sposób ich 
organizacji.

W rozdziale piątym, będącym rozdziałem praktycznym, zawarto analizę 
empiryczną przedmiotu badań oraz wnioski wynikające z przeprowadzonego 
badania. Poziom wypracowanego wyniku finansowego w roku obrotowym zali-
cza się do najważniejszych informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. 
Uwiarygodnienie wyniku finansowego poprzez alokację odroczonego podatku 
dochodowego podnosi jakość sprawozdania finansowego i pozwala na dokona-
nie rzetelnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Niewykazanie 
go w sprawozdaniu może świadczyć o tym, że jednostka przyjęła podatkową, 
a nie bilansową politykę rachunkowości, co może być następstwem trudności  
w jego ustaleniu. Wykorzystanie informacji o odroczonym podatku docho-
dowym wymaga od podejmujących decyzje dobrej znajomości UoR, CIT, 
MSR 12 i KSR 2, w tym celu i sposobu ustalania wyniku finansowego. Otrzy-
mane wyniki anonimowych badań ankietowych pozwoliły na identyfikację 
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przyswojonej wiedzy respondentów na temat odroczonego podatku dochodo-
wego i możliwości jego wykorzystania w decyzjach inwestycyjnych i w ocenie 
ekonomiczno-finansowej jednostki wodociągowej. Zmieniające się regulacje 
prawne dotyczące w szczególności podatku dochodowego i ustawy o rachun-
kowości wymagają ustawicznego dokształcania i zdobywania nowej aktualnej 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Potrzebne są działania edukacyjne zachę-
cające do podnoszenia kwalifikacji pracowników służb finansowo-księgowych 
oraz członków zarządu i rad nadzorczych. Wiedza z zakresu rachunkowości 
i przepisów podatkowych powinna stanowić obligatoryjne kryterium dla kan-
dydatów na członków rad nadzorczych. Informacja o podatku odroczonym 
jest dla przedsiębiorstwa użyteczna pod warunkiem, że istota tej kategorii oraz 
powody nałożenia obowiązku jej wykazywania, są dla podejmujących decy-
zje zrozumiałe. Brak zrozumieni i niedostatek wiedzy na temat odroczonego 
podatku dochodowego, jako istotnego narzędzia służącego do kreowania wy-
ników osiąganych przez jednostkę powoduje, że prace związane z ustaleniem 
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w opinii re-
spondentów uznawane są za zbędne i których należy unikać.

 Stan prawny na dzień 01.01.2018 r.
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I WYNIK FINANSOWY 
JAKO KRYTERIUM 
PODEJMOWANIA 

DECYZJI 
INWESTYCYJNYCH 

I.1 Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych 
przedsiębiorstw  

Przeprowadzanie inwestycji w przedsiębiorstwie jest kluczem do jego 
rozwoju, zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze1. 
Otoczenie makroekonomiczne tworzy dla wszystkich przedsiębiorstw działa-
jących na rynku danego państwa układ szans i zagrożeń. Jednym z uwarun-
kowań inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa jest polityka państwa. 
Państwo oddziałuje na gospodarkę poprzez szereg instrumentów, wpływając 
między innymi na:

1  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 
2013, s. 70. 
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	 zwiększanie efektywności inwestycji przedsiębiorstw,
  stymulowanie strumieni inwestycji w pożądane sektory gospo- 

darki,
  działania mające na celu przeciwdziałanie recesji i pobudzanie 

inwestycji przedsiębiorstw2.
Narzędzia oddziaływania wykorzystywane przez państwo można zakwa-

lifikować do jednej z trzech grup środków: administracyjno-prawnych, tech-
niczno-finansowych, inwestycji publicznych (tabela1). 

Tabela 1. Grupy narzędzi oddziaływania państwa na inwestycje 

Wyszczególnienie Opis

Środki administracyjno-prawne  W ramach tej grupy zostają przedstawione 
zasady kredytowania preferowanych inwe-
stycji, przywileje podatkowe dla inwestorów, 
gwarancje spłaty kredytów, jak również inne 
zachęty ze strony administracji publicznej. 

Środki techniczno-finansowe W grupie tej zawarte zostają mechanizmy 
oraz instrumenty pozwalające na sterowanie 
procesami inwestycyjnymi przez państwo. 

Inwestycje publiczne Podstawowym ich celem powinno być pobu-
dzanie rozwoju gospodarczego kraju, poprzez 
zapewnienie kontraktów przedsiębiorcom 
oraz wynagrodzeń ich pracownikom.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Rębilas, Finansowanie inwestycji 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 72–73. 

Istotne znaczenie dla rozwoju inwestycji przedsiębiorstw ma oddzia-
ływanie państwa na rynek kredytowy poprzez politykę pieniężną reali-
zowaną przez bank centralny. Politykę pieniężną możemy określić jako 
zbiór procedur, których instrumenty wywodzą się z mechanizmów podaży 
i popytu na pieniądz. Politykę pieniężną ujmuje się także jako ogół działań 
podejmowanych w gospodarce celem wyposażenia jednostek gospodarczych 
w środki finansowe, pieniądze oraz kredyty, jak również regulowanie ilości 

2  P. Kubański, Informacja a ryzyko i niepewność na rynku kapitałowym, „Studia i Prace 
Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009, zn. 91, s. 155. 
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pieniądza3. W ramach polityki pieniężnej dokonuje się regulowania wielko-
ści podaży pieniądza oraz inicjowania mechanizmu sterowania poziomem 
krótkoterminowej stopy procentowej4. Strategiczne znacznie rynku pieniądza 
w gospodarce wynika z faktu, że pieniądz jest specyficznym towarem, któ-
rego jedynym producentem jest państwo. Emitentem pieniądza jako środka 
płatniczego jest bank centralny na zasadach wyłączności. Rolą banku cen-
tralnego nie jest wyłącznie emisja pieniądza, lecz również realizacja polityki 
pieniężnej5. Nadrzędnym celem działalności Narodowego Banku Polskiego 
(NBP), banku centralnego Rzeczpospolitej Polskiej jest utrzymanie stabilne-
go poziomu cen oraz wspieranie polityki gospodarczej rządu. Jest on zgod-
ny z celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)6 i zapisany  
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą na NBP został nałożo-
ny obowiązek odpowiedzialności za wartość polskiego pieniądza7. Narodowy 
Bank Polski jako bank centralny i współtwórca gospodarki narodowej spełnia 
funkcje typowe dla wszystkich banków centralnych w poszczególnych pań-
stwach na świecie. Podstawowe cele NBP zostały przedstawione w tabeli 2.

3  W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Warszawa, 2003, 
s. 67. 
4  M. Zwolański, Struktura stóp procentowych banku centralnego a kwestia równowagi 
monetarnej na rynku pieniężnym, [w:] Współczesna bankowość inwestycyjna, red. W. Jaworowski, 
A. Szelągowska, Warszawa 2009, s. 320. 
5  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. nr 140 poz. 938 
z poźn. zmianami, art. 3, art. 25).
6  Traktat z Maastricht art. 105.1, [online] http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/
files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf [dostęp dnia 03.02.2017]; Sta-
tut Europejskiego Systemu Banków Centralnych art. 2, [online] https://www.ecb.europa.eu 
/ecb/legal/1341/1343/html/index.pl.html [dostęp dnia 03.02.2017].
7  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-
madzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 
maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 
nr 78 poz. 483 art. 227).
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Tabela 2. Opis funkcji banku centralnego

Funkcja ban-
ku 

centralnego

Zadania 
banku centralnego 

w ramach danej funkcji

Opis danej funkcji 
banku centralnego

Funkcja 
banku 
emisyjnego 

Emitowanie znaków pienięż-
nych do obiegu

Bank centralny na podstawie 
przyznanej wyłączności emi-
tuje pieniądz gotówkowy, jed-
nocześnie wyznacza oraz kon-
troluje rozmiary całego obiegu 
pieniężnego. 

Organizowanie obiegu pie-
niężnego  

Regulowanie ilości pieniądza 
w obiegu rynkowym 

Funkcja 
banku 
banków 

Oddziaływanie na system ban-
kowy w celu realizacji przyjętej 
polityki pieniężnej 

Funkcja ta polega na oddzia-
ływaniu banku centralnego na 
decyzje banków komercyjnych, 
na sterowaniu ich płynnością, 
jak również nadzorowaniu 
wszystkich banków w kraju. 
Realizacja tej funkcji wiąże się 
z wypełnieniem trzech rodza-
jów czynności: sprawowania 
nadzoru bankowego, refinan-
sowana banków w określo-
nych granicach poprzez udzie-
lane im kredyty, prowadzenie 
dla banków komercyjnych ich 
rachunków w banku central-
nym, na którym utrzymywa-
ne są ich rezerwy gotówkowe 
obowiązkowe i dobrowolne

Nadzór nad działalnością ban-
ków 

Prowadzenie operacji otwarte-
go rynku 

Tworzenie regulacji zapewnia-
jących płynność systemu ban-
kowego 

Kredytodawca ostatniej instan-
cji dla banków komercyjnych 
poprzez udzielanie kredytów 
refinansowych 
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Funkcja 
banku 
gospodarki 
narodowej 
i banku 
państwa

Formułowanie i realizacja poli-
tyki pieniężnej

Funkcja ta związana jest z pro-
wadzeniem przez bank cen-
tralny wszystkich rachunków 
rządowych oraz przeprowa-
dzanie zaleconych przez rząd 
operacji finansowych w kraju 
jaki za granicą. Bank cen-
tralny jest bankiem państwa 
prowadzi rachunki bankowe 

Formułowanie i realizacja poli-
tyki pieniężnej

Obsługa kasowo-rozliczeniowa 
instytucji rządowych i samo-
rządowych

Gromadzenie i analizowanie 
informacji o kondycji finanso-
wej sektora finansowego skarbu państwa, gromadzi do-

chody budżetowe jak i realizu-
je wydatki. 

Kredytowanie w ograniczo-
nym zakresie budżetu państwa 

Funkcja cen-
tralnej instytu-
cji dewizowej 

Sporządzanie zestawień na-
leżności i zobowiązań danego 
kraju z zagranicą 

Rezerwy dewizowe zapewnia-
ją wymienialność złotego, jak 
również zapewniają doko-
nywanie płatności wynikają-
cych ze zobowiązań państwa 
i wzmacniają wiarygodność 
finansową państwa. 

Prowadzenie gospodarki rezer-
wami dewizowymi kraju. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Samecki, Wprowadzenie do eko-
nomiki, Podręcznik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2005, s. 186; K. Marcinek, Narodowy Bank Polski w polskim systemie 
bankowym, Warszawa 2009, s. 18; A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarcze 
otwartej, Warszawa 2008, s. 115–118; Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 
Banku Polskim (Dz. U. nr 140 poz. 938 z poźn. zmianami, art. 3, art. 25).

Cele makroekonomiczne polityki pieniężnej zmierzają do wspierania roz-
woju gospodarczego i stabilizowania gospodarki poprzez regulowanie dostęp-
ności i cen kredytów. Zarówno dostępność kredytów, jak i ich cena wpływa-
ją na wzrost i rozwój gospodarki mierzony wzrostem produktu narodowego 
brutto8. W realizacji polityki pieniężnej bank centralny posługuje się różnymi 
narzędziami. Stosowane narzędzia oddziaływania bezpośredniego wynikają 

8  S. Owsiak S, Finanse publiczne, Warszawa 2016, s. 228. 
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z uprawnień nadzorczych. Bank centralny działa również jako partner dla ban-
ków komercyjnych na rynku finansowym, używając narzędzi oddziaływania 
pośredniego. Wymienione narzędzia zostają uzupełnione o oddziaływanie 
perswazyjne, które ma miejsce w kontaktach zachodzących pomiędzy pod-
miotami życia gospodarczego. Klasyfikacja narzędzi polityki pieniężnej została 
przedstawiona w tabeli 3. 

Tabela 3. Kryteria klasyfikacji narzędzi polityki pieniężnej banku centralnego

Rodzaj kryterium
Wyszczególnienie 

narzędzi oddziaływania

Sposób oddziaływania banku central-
nego

- instrumenty oddziaływania 
pośredniego 

- instrumenty oddziaływania 
bezpośredniego 

- instrumenty oddziaływania 
233perswazyjnego 

Zakres oddziaływania banku central-
nego 

- instrumenty kontroli ogólnej 
- instrumenty kontroli selektywnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Gruszecki, Teoria pieniądza 
i polityka pieniężna, Kraków 2004, s. 124.

Wśród instrumentów oddziaływania pośredniego banku centralnego na-
leży wymienić operacje otwartego rynku i politykę stóp procentowych. Pierw-
szy z instrumentów obejmuje transakcje kupna–sprzedaży papierów wartościo-
wych dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi. 
Operacje sprzedaży papierów wartościowych, nazywanych reverse REPO 
polegają na zmniejszeniu ilości pieniądza pozostającego w obiegu. Dokona-
nie zakupu papierów wartościowych przez banki komercyjne związane jest  
z rezygnacją z udzielania kredytów swoim klientom na rzecz zaangażo-
wania swoich kapitałów w papiery wartościowe, których odkup w przy-
szłości jest gwarantowany przez bank centralny. Natomiast w przy-
padku, gdy bank centralny dokonuje kupna papierów wartościowych  
w ramach operacji REPO zwiększona zostaje ilość pieniądza wykorzystywa-
nego w działalności kredytowej banków komercyjnych. Poprzez operacje 
otwartego rynku bank centralny bezpośrednio kształtuje podaż pieniądza wy-
korzystywanego w działalności kredytowej i pośrednio wpływa na poziom stóp 



21

WYNIK FINANSOWY JAKO KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH

procentowych. Polityka stóp procentowych prowadzona przez bank centralny 
związana jest z kształtowaniem refinansowej, depozytowej i referencyjnej stopy 
procentowej (rysunek1.). 

Rysunek 1. Stopy procentowe kształtowane przez bank centralny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Pyka, Bank centralny na współ-
czesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, Warszawa 
2010, s. 67. 

Bank centralny, formułując nakazy oraz zakazy, których celem jest 
kontrola wartości udzielanych kredytów oraz kontrola stóp procentowych, 
wykorzystuje instrumenty oddziaływania bezpośredniego. Kontrola udzie-
lanych kredytów odnosi się do wysokości akcji kredytowej oraz limitów 
zaangażowania banku komercyjnego. Określone zasady dotyczą również 
wysokości stóp rezerw celowych, a w szczególności wysokości stopy obowiąz-
kowej, która jest instrumentem bezpośredniego oddziaływania i kształtowa-
nia możliwości udzielania kredytów inwestycyjnych przez banki komercyj-
ne. Wymienione instrumenty bezpośrednio kształtują możliwości udzielania 
kredytów inwestycyjnych, bowiem ograniczają one udzielanie wysokokwo-
towych kredytów bądź uniemożliwiają pozyskanie kredytu inwestycyjnego  



22

ROZDZIAŁ 1

w przypadku znacznego zaangażowania banku. Instrumentem, który również 
bezpośrednio oddziałuje na możliwość udzielania kredytów, jest stopa rezerw 
obowiązkowych. Im stopa rezerw obowiązkowych jest wyższa, im więcej ban-
ki komercyjne muszą ulokować środków finansowych w banku centralnym, 
tym mniejsza jest podstawa, od której banki komercyjne mogą realizować ak-
cję kredytową9. Oddziaływanie perswazyjne banku centralnego związane jest 
z jego autorytetem oraz chęcią współpracy banków komercyjnych z bankiem 
centralnym. Oddziaływanie perswazyjne przedstawicieli banku centralnego 
jest dość skuteczną metodą pozwalającą na ingerowanie w decyzje zarządcze 
banków komercyjnych10. Bank centralny, realizując politykę pieniężną przy 
wykorzystaniu wskazanych instrumentów, może nadać jej kierunek bardziej 
restrykcyjny lub liberalny. W przypadku realizacji przez bank centralny re-
strykcyjnej polityki pieniężnej będzie on zmierzał do ograniczenia środków 
dostępnych na sfinansowanie inwestycji. Dokonanie zmian, mające na celu 
zmniejszenie możliwości kredytowania przez bank, w pierwszej kolejności spo-
woduje zmniejszenie udzielania kredytów inwestycyjnych, bowiem są to kre-
dyty długoterminowe i wysokokwotowe. Polityka pieniężna ma bezpośredni 
wpływ na kształt decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa oddziałując na: 

	 dostępność środków na sfinansowanie inwestycji,
	wysokość kosztu pozyskiwanego kapitału, co przekłada się na 

rentowność przedsięwzięcia inwestycyjnego.   

Stopy procentowe to jedno z najważniejszych narzędzi gospodarczych, 
jakimi dysponuje państwo, służące do kreowania polityki gospodarczej. Od 
wysokości stóp procentowych uzależniona jest dostępność kredytów. Zmiany 
stóp procentowych działają na kredyty i oszczędności (tabela 4.).

9  T. Galbarczyk, J. Świderska, Bank komercyjny w Polsce, Warszawa 2011, s. 469.
10  R. Rębilas, Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Warszawa 2014, s. 76. 
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Tabela 4. Wpływ zmiany stóp procentowych na kredyty i oszczędności 

Zamiana stóp 
procentowych Kredyty Oszczędności

Obniżenie stóp
 

Jeśli Rada Polityki Pienięż-
nej obniża stopy procentowe, 
zmniejsza to koszt, po jakim 
banki komercyjne pożyczają 
pieniądze od banku central-
nego. Za tym idzie spadek 
kosztu, po jakim banki ko-
mercyjne udzielają pożyczek 
i kredytów zwykłym klien-
tom. Upraszczając: ob-
niżki stóp procentowych
oznaczają w dalszym przeło-
żeniu tańsze i łatwiej dostęp-
ne kredyty dla ludzi i przed-
siębiorców. 

Obniżanie stóp procentowych 
powoduje, że banki oferują niż-
sze oprocentowanie lokat i ra-
chunków, na których trzymamy 
pieniądze. Tym samym obniżenie 
stopy przez NBP sprawia, że na-
sze oszczędności w bankach będą 
w skali rocznej przynosić mniej-
sze zyski.

Podwyższenie 
stóp 

Im wyższe stopy procento-
we ustalane przez NBP, tym 
wyższe będą stopy w ban-
kach komercyjnych. Czyli: 
im wyższe stopy, tym wyższe 
koszty zaciągnięcia kredytu 
i jego wyższe oprocentowa-
nie. Warto przy tym pod-
kreślić, że wyższe oprocento-
wanie często automatycznie 
oznacza bardziej rygory-
styczne warunki przyznawa-
nia kredytów i spadek liczby 
udzielanych pożyczek. 

Im wyższe stopy procentowe, tym 
wyższe oprocentowanie lokat, na 
których trzymamy pieniądze. 
Oznacza to, że wzrost stóp pro-
centowych sprzyja oszczędzaniu 
i sprawia, że z lokat i innych 
rachunków oszczędnościowych 
możemy czerpać większe zyski 
w postaci odsetek od oszczędno-
ści.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.nbportal.pl/wiedza/ar-
tykuly/pieniadz/stopa_podstawa [dostęp dnia 12.11.2016].

Wysokość stóp procentowych jako jeden z ważniejszych instrumentów 
banku centralnego, bezpośrednio wpływa na dostępność kredytów, ponieważ 
im stopa procentowa jest wyższa, tym mniejsza skłonność do wykorzystywa-
nia zewnętrznych środków finansowych w postaci kredytów. Wysokie stopy 
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procentowe pociągają za sobą chęć odłożenia zakupu nie tylko ze względu na 
koszt kredytu, ale też ze względu na wyższy poziom oprocentowania depozy-
tów. Konsekwencją tego jest spadek popytu konsumpcyjnego prowadzący do 
ograniczenia wzrostu lub spadku cen. W sytuacji obniżania wysokości stóp 
procentowych, prowadząc do obniżenia cen kredytu i depozytu, przedsiębior-
stwa chętniej wykorzystują oszczędności, które nie przynoszą oczekiwanych 
dochodów i sięgają po kredyt, oceniając, że łatwo będą mogli obsłużyć niższe 
jego koszty. Gdy kredyt jest tańszy, łatwiej im sfinansować bieżącą działalność 
poprzez wykorzystanie kredytu obrotowego i podejmują decyzje o nowych in-
westycjach finansowanych kredytem inwestycyjnym (rysunek 2.).

Rysunek 2. Skutki zmian wysokości stóp procentowych 
przez Radę Polityki Pieniężnej

Źródło: https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/stopa_podstawa_fu 
nkcjonowania_gospodarki[dostęp dnia 12.11.2016].

Zbyt wysokie stopy procentowe negatywnie oddziałują na przedsiębiorstwa, 
w których pojawiają się problemy ze sfinansowaniem inwestycji. Utrzymujące 
się wysokie stopy procentowe zmieniają również uwarunkowania podejmo-
wanych w jednostce gospodarczej decyzji. W warunkach wyższych stóp pro-
centowych do realizacji wybierane są tylko te projekty, które będą gwaranto-
wały oczekiwany zwrot. Wysokie stopy procentowe oznaczają wzrost kosztów 
funkcjonowania jednostek gospodarczych finansujących swoją działalność kre-
dytem bankowym. Podczas dokonania oceny opłacalności inwestycji należy 
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uwzględnić zmiany wysokości stóp procentowych, ponieważ zmieniają one 
istotne parametry oceny opłacalności inwestycji.   

I.2 Mikroekonomiczne determinanty inwestycji  

Mikroekonomiczne determinanty inwestycji osadzone są w rynku, które-
go uczestnikiem jest przedsiębiorstwo. Na rynku zachodzą procesy wymiany 
między sprzedającymi a kupującymi. Istotą rynku są relacje pomiędzy jego 
trzema elementami składowymi: popytem, podażą i ceną.  Relacje, jakie zacho-
dzą pomiędzy tymi elementami, zostały przedstawione na rysunku 3.

Rysunek 3. Relacje między elementami rynku 

Źródło: H. Mruk, Analiza rynku, Warszawa 2003, s. 14.

Cena jako jeden z trzech elementów rynku, jest często w długim okre-
sie wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących inwestowania na 
danym rynku. Mikroekonomiczne determinanty inwestycji kształtują sytu-
ację konkurencyjną wewnątrz sektora. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
jest rezultatem zastosowania i wykorzystania instrumentów konkurowania, 
takich jak: cena, odmienność oferowanych produktów, elastyczność dosto-
sowywania produktów do potrzeb odbiorców, wprowadzanie na rynek no-
wych produktów oraz zakres usług, świadczonych po sprzedaży produktu 

. Czynnikami determinującymi pozycję w sektorze są: 

	siła przetargowa nabywców,
	siła przetargowa dostawców,
	groźba pojawienia się substytutów,
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	rywalizacja między przedsiębiorstwami,
	groźba pojawienia się nowych producentów. 

Zależność pomiędzy czynnikami mikrootoczenia sformułowana przez 
M.E. Portera w modelu pięciu sił konkurencyjności przedstawiono na rysun-
ku 4. 

Rysunek 4. Czynniki kształtujące sytuację wewnątrz sektora 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M.E. Porter, Przewaga konkurencyj-
na. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Warszawa 2010, s. 31.  

Powiązanie inwestycji z przedstawionym modelem ukazującym relacje 
pomiędzy czynnikami kształtującymi sytuację konkurencyjną wewnątrz sekto-
ra pozwoli na dokonanie oceny możliwości rozwojowych i atrakcyjności sekto-
ra dla przeprowadzania inwestycji. W sytuacji, gdy jest duża siła oddziaływania 
na dany sektor ze strony dostawców i nabywców oraz gdy istnieją bardzo łatwe 
możliwości wejścia do danego sektora nowych producentów lub substytutów, 
mniejsze są możliwości rozwojowe oraz atrakcyjność sektora, co przekłada 
się na poszukiwanie nowych rynków dla przeprowadzenia procesu inwestycji. 
Utrzymanie przewagi konkurencyjnej związane jest z przeprowadzaniem pro-
cesu inwestycyjnego, finansowanego kapitałami własnymi lub zewnętrznymi 
źródłami finansowania. Dominujące wewnętrzne czynniki wpływające na po-
dejmowanie decyzji o inwestycjach rzeczowych to:
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	stopień wykorzystania posiadanych zdolności wytwórczych oraz zuży-
cia fizycznego i ekonomicznego posiadanych składników majątku, 

	skłonność do podejmowania ryzyka, 
	możliwości finansowe przedsiębiorstwa, m.in.: kondycja ekono-

miczno-finansowa, zdolność akumulacyjna i wiarygodność kredytowa 
przedsiębiorstwa.

I.3 Znaczenie wyniku finansowego w decyzjach inwestycyjnych 

Wynik finansowy to jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, 
ukazująca w sposób całościowy osiągnięte efekty prowadzonej przez jednost-
kę działalności gospodarczej. Wypracowany wynik finansowy odzwierciedla 
w mierniku wartościowym rezultaty prowadzonej działalności gospodarczej 
w ściśle określonym czasie – nazywanym rokiem obrotowym lub okresem 
sprawozdawczym. Kategoria wyniku finansowego jest najbardziej syntetycz-
ną oraz ogólną miarą korzyści ekonomicznych, jakie jednostka gospodarcza 
osiąga dzięki realizowanym działaniom. Wynik finansowy jest również mier-
nikiem rentowności działań każdej jednostki gospodarczej ustalany poprzez 
kategorie wynikowe, do których należą przychody i koszty. Do ustalenia wy-
niku konieczne jest pomniejszenie przychodów o koszty ich uzyskania oraz 
o inne zmniejszenia przychodów (np. obowiązkowe obciążenia wyniku). Wy-
nik finansowy może przyjąć wartość dodatnią, która określa zysk, lub wartością 
ujemną – oznaczającą stratę. W pierwszym przypadku odzwierciedla on skalę 
przyrostu wartości kapitałów, z kolei w drugim – skalę jej utraty. Jednostka 
gospodarcza osiąga zysk z działalności, gdy suma osiągniętych przychodów jest 
większa od poniesionych kosztów. Jednostka gospodarcza ponosi stratę z dzia-
łalności, gdy suma osiągniętych przychodów jest mniejsza od poniesionych 
kosztów. Wynik finansowy jest końcowym rezultatem działalności prowadzo-
nej przez jednostkę gospodarczą. Pomiar wypracowanego wyniku finansowego 
przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą jest jednym z głównych 
zadań rachunkowości. Informacje dotyczące wypracowanego wyniku finanso-
wego w roku obrotowym zaliczane są do najważniejszych informacji ujmowa-
nych w sprawozdaniu finansowym, którego głównym celem jest dostarczenie 
informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Wynik 
finansowy jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie którego 
zostają podejmowane decyzje finansowe, jak również decyzje inwestycyjne 

w przedsiębiorstwie. Wypracowany wynik finansowy jest najczęściej kryte-
rium rozstrzygającym w zagadnieniach optymalizacyjnych. Osiągnięty wynik 
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finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej jest najważniejszym źró-
dłem samofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Kategoria wyniku finanso-
wego spełnia w gospodarce różne funkcje (rysunek 5.).

Rysunek 5. Funkcje wyniku finansowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Gierusz, J. Gawrońska, Ewolucja 
pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-
ści” 2012, tom 66 (122), s. 29.

Przy ustalaniu wyniku finansowego z działalności jednostki gospodarczej 
respektuje się nadrzędne zasady rachunkowości. Tymi zasadami są głównie: za-
sada memoriałowa, współmierności przychodów i kosztów oraz zasada ostroż-
nej wyceny11 (tabela 5).  

Tabela 5. Nadrzędne zasady rachunkowości ustalania wyniku finansowego 

Wyszczególnienie Opis

Zasada 
memoriałowa 

Nakazuje ona przyporządkowanie w danym okresie (tj. 
miesiącu, roku) tylko tych przychodów i zysków oraz 
kosztów i strat, które dotyczą tego okresu. Ujmując 
przychody lub koszty w danym okresie, nie ma zna-
czenia moment uzyskania wpływów albo poniesienia 
wydatków środków pieniężnych.

11  T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Warszawa: 
2010, s. 381. 
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Zasada 
współmierności kosztów 
i przychodów 

Wykazuje ona, że aby zapewnić współmierność przy-
chodów i kosztów z nimi związanych, należy do ak-
tywów lub pasywów danego roku sprawozdawczego 
zaliczyć koszty lub przychody dotyczące przyszłych 
okresów oraz przypadających na ten okres sprawozdaw-
czy kosztów, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zasada 
ostrożnej wyceny

Nakazuje wycenić majątek i kapitały jednostki gospo-
darczej w taki sposób, aby wiernie przedstawić wynik
finansowy. W praktyce określa to reguła „nie wyżej 
niż cena rynkowa”. Mówi ona o tym, że w przypadku 
wątpliwych sytuacji albo w sytuacji pojawiającego się 
ryzyka należy dokonać wyceny po cenie możliwej do 
uzyskania na rynku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Sokół, A. Owidia-Surmacz, 
M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada--Rochoń, J. Lubomirska-Kalisz, Analiza spra-
wozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 43; T. Martyniuk, 
D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Warszawa 2010, s. 381; 
I. Frymark, Elementy rachunkowości. Zasady rachunkowości, uproszczone elementy ra-
chunkowości, Warszawa 2007, s. 10.

Wypracowany przez jednostkę wynik finansowy może zostać ustalony dla 
różnych zakresów jak i różnych rodzajów działalności prowadzonej przez jed-
nostkę gospodarczą. W zależności od tego wyróżnione zostały odpowiednie 
kategorie wyniku finansowego. Ustawa o rachunkowości są określa rodzaje 
działalności prowadzonej przez jednostki gospodarcze na potrzeby obligato-
ryjnego ustalania wyniku finansowego. Wymienione są one w celu segmen-
towego sporządzenia rachunku zysków i strat, składowej części sprawozdania 
finansowego12. Według Ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy netto 
składają się: 

	wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przycho-
dów i kosztów operacyjnych; 

	wynik operacji finansowych; 
	obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku 

12  K. Czubakowska, Koszty działalności przedsiębiorstwa [w:] Przychody, koszty, wynik 
finansowy przedsiębiorstwa, red. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Warszawa 2009, 
s. 181.
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dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związane 
na podstawie odrębnych przepisów13.

Kategorie wyniku finansowego opisano w tabeli 6. 

Tabela 6. Kategorie wyniku finansowego 

Działalność operacyjna i działalność finansowa składają się na działalność gospo-
darczą jednostki. Różnią się one charakterem wykonywanych czynności i przed-
miotem oddziaływań

Działalność operacyjna obej-
muje czynności, które mają 
na celu zrealizowanie pod-
stawowych zadań jednost-
ki. Elementami działalności 
operacyjnej są: podstawowa 
działalność operacyjna, pozo-
stała działalność operacyjna 

Podstawowa działalność operacyjna realizuje takie 
zadania jak: czynności bezpośrednio dotyczące 
podstawowego przedmiotu działalności jednostki. 
W organizacjach produkcyjnych przejawia się w za-
kupie materiałów, wytwarzaniu oraz sprzedawaniu 
wyrobów. W organizacjach biurowych są to świad-
czone usługi, a w przedsiębiorstwie handlowym jest 
to zakup i sprzedaż towarów. 

Pozostała działalność operacyjna ukierunkowa-
na jest na działania, które pośrednio są związane 
z podstawową działalnością jednostki. Zaliczone tu 
zostały czynności, które ukierunkowane są na wy-
stępujące niesystematycznie i niepowtarzalnie zda-
rzenia gospodarcze

Wynik z podstawowej dzia-
łalności operacyjnej

Określany jest wynikiem ze sprzedaży. Ukazuje on 
różnicę między przychodami ze sprzedaży produk-
tów, towarów, materiałów a kosztami własnymi 
sprzedaży produktów, towarów, materiałów.

13  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, art. 42. ust. 1. 
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Wynik z działalności 
operacyjnej

Przedstawia różnicę pomiędzy przychodami net-
to ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
(uwzględniając przy tym dotacje, opusty, rabaty 
i inne zwiększenia albo zmniejszenia, bez podatku 
od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami 
operacyjnymi), a wartością sprzedanych produk-
tów, materiałów i towarów oszacowanych w kosz-
tach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną 
o poniesione koszty ogólnego zarządu, sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, a także o pozo-
stałe koszty operacyjne.

Działalność finansowa obejmuje czynności, które są związane z gospodarowaniem 
środkami pieniężnymi, obrotem inwestycji, a także z pozyskiwaniem źródeł finan-
sowania

Wynik operacji finansowych Przedstawia różnicę pomiędzy przychodami finan-
sowymi, uwzględniając dywidendy, odsetki, zyski 
ze zbycia inwestycji, aktualizację wartości inwesty-
cji, nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych 
nad ujemnymi a kosztami finansowymi, zwłaszcza 
z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktuali-
zacji wartości inwestycji oraz nadwyżki ujemnych 
różnic kursowych nad dodatnimi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Czubakowska, Koszty dzia-
łalności przedsiębiorstwa [w:] Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
red. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Warszawa 2009, s. 181.

Elementem, który również kształtuje wynik finansowy jednostki, jest jego 
obowiązkowe obciążenie. Jednostka gospodarcza, która osiąga zysk, zobowią-
zana jest odprowadzić podatek dochodowy14. Podatek dochodowy wykazywa-
ny przez jednostki stanowi kwotę podatku dochodowego obciążającego wynik 
do opodatkowania (brutto). Składa się on z części bieżącej i odroczonej. Część 
bieżąca podatku dochodowego przedstawia wartość podatku dochodowego 
zapłaconego w danym okresie, która wynika z ustalenia w formularzu podat-
kowym. Część odroczona stanowi zmianę stanu rezerw z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego, która jest pomniejszona o zmianę stanu aktywów 
z tego tytułu na koniec i na początek roku obrotowego, skorygowaną o zwroty 

14  H. Górska-Warsewicz, Podstawy rachunkowości, Warszawa 2010, s. 252. 
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podatku nadpłaconego, a także o umorzone zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego z poprzednich lat15. Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) 
dla celów rachunkowości nie jest kosztem, ale stanowi obowiązkowe obciąże-
nie wyniku finansowego, które decyduje o przejściu od wyniku finansowego 
brutto do wyniku finansowego netto. W przypadku zmian wartości podatku 
dochodowego, zmiany te wpływają jedynie na wartość obowiązkowego obcią-
żenia wyniku finansowego, a w konsekwencji – na wynik finansowy. Nie mają 
zaś wpływu na przychody czy koszty16. Obowiązkowe obciążenia obejmują 
także pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Są to kwoty 
obowiązkowych wypłat z zysku. Pozycję te uwzględniają przedsiębiorstwa pań-
stwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa17. 

I.4  Metody wyceny i źródła finansowania projektów inwestycyjnych 
w działalności przedsiębiorstw

Celem, dla którego funkcjonują przedsiębiorstwa rynkowe, jest maksy-
malizacja zysku i bogactwa jego właścicieli. Dążenie do tego celu związane jest 
z nieustanym rozwijaniem się, dokonywaniem niezbędnych inwestycji rozu-
mianych jako: „nakłady gospodarcze, których celem jest stworzenie nowych 
lub powiększenie już istniejących środków trwałych”18 lub jako „zaangażowa-
nie środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu po-
mnożenie majątku właściciela przez przysporzenie określonych dochodów”19. 

Działalność inwestycyjna polega głównie na tworzeniu nowego oraz mo-
dernizowaniu istniejącego majątku produkcyjnego jednostki gospodarczej. 
Rozwój przedsiębiorstwa związany jest również z kształtowaniem nowej struk-
tury aktywów rzeczowych, aktywów finansowych, aktywów niematerialnych. 
Przeprowadzanie inwestycji w przedsiębiorstwie warunkuje przetrwanie jed-
nostki na rynku, ale przede wszystkim zapewnia wzrost: zdolności produkcyj-
nych, jakości produktów i usług, bezpieczeństwa pracy itp.20 Klasyfikacja dzia-
łalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa dotyczy jednego z trzech elementów 
struktury majątkowej przedsiębiorstwa przedstawionej w tabeli 7.

15  D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Warszawa 2009, s. 207. 
16  P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2013, s. 327. 
17  D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Warszawa 2009, s. 207. 
18  Leksykon PWN, Warszawa 2004, s. 466.
19  D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2013, 
s. 29.
20  J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 14.
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Tabela 7. Podział inwestycji 

 Rodzaje inwestycji Zakres inwestycji

Inwestycje rzeczowe
 

Inwestycje te polegają na angażowaniu 
środków finansowych w powiększanie akty-
wów rzeczowych składników majątku trwa-
łego przedsiębiorstwa. Istotą tego rodzaju 
inwestycji jest zaangażowanie środków fi-
nansowych w rzeczowe środki trwałe w pro-
cesie ich zakupu, jak również w procesie ich 
wytworzenia we własnym zakresie. Inwesty-
cje rzeczowe prowadzą do zwiększenia zdol-
ności wytwórczych jednostki gospodarczej, 
wartości tego przedsiębiorstwa oraz
jego konkurencyjności, co przekłada się na 
wzrost wielkości i sprzedaży. 

Inwestycje finansowe Inwestycje finansowe polegają na lokowa-
niu kapitału w postaci środków pieniężnych, 
jak również w postaci środków rzeczowych  
w innym podmiocie gospodarczym. Celem 
inwestycji finansowych jest zapewnienie 
osiągnięcia określonego dochodu. Cechą 
charakterystyczną inwestycji finansowych 
jest powierzanie zarządzania kapitałem in-
nemu przedsiębiorcy.  

Inwestycje niematerialne Obejmują wszelkie wydatki związane z na-
bywaniem wartości niematerialnych i praw-
nych, jak również na wszelkie dobra związane  
z prowadzeniem badań, reklamy, poprawy 
jakości produktów oraz usług. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Michalak, Finansowanie inwesty-
cji w teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 21–22.

Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne, które gwarantować mają roz-
wój przedsiębiorstwa, są związane z decyzjami finansowymi. Dokonanie 
wyboru źródeł finansowania inwestycji oraz określenie udziału kapitału wła-
snego i obcego, a także spłaty kapitału obcego, następuje w ramach działal-
ności finansowej. Decyzje inwestycyjne podejmowane zostają w oparciu 
o możliwości finansowe, jakie posiada dana jednostka. Głównym uczestnikiem 
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przedsięwzięcia inwestycyjnego jest inwestor – podmiot prowadzący działal-
ność inwestycyjną, na którym spoczywają skutki ryzyka związanego z inwe-
stycją i ciężar nakładów inwestycyjnych. Uczestnikami przedsięwzięcia in-
westycyjnego mogą zostać również: wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, 
biura projektowe, dostawcy mediów itp. Przystępując do projektu inwesty-
cyjnego, inwestor podejmuje szereg decyzji na podstawie analizy możliwo-
ści inwestycyjnych jednostki. Podstawą takiej analizy powinno być zebranie  
i wykorzystanie informacji o czynnikach, jakie mogą być powiązane z reali-
zacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Czynniki, które występują w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, można przyporządkować do jednej 
z trzech kategorii: 

	subiektywne uwarunkowania inwestora,
	uwarunkowania zewnętrzne – niezwiązane w sposób bezpośredni 

z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym,
	uwarunkowania wewnętrzne – bezpośrednio związane z projektem 

inwestycyjnym. 

Uwarunkowania przyporządkowane do jednej z trzech kategorii mogą 
stanowić o powodzeniu lub upadku projektowanego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego. Proces podejmowania decyzji przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych

Źródło: R. Rębilas, Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Warszawa, 2014, 
s. 28.  
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Źródła finansowania inwestycji można rozpatrywać z punktu widzenia 
układu finansowania skupionego na:  

	własności środków finansowych,
	pochodzeniu środków finansowych, 
	okresie udostępnienia środków finansowych21. 

Podział źródeł finansowania przedstawiono w tabeli. 8.

Tabela 8. Układy klasyfikacyjne źródeł finansowania inwestycji 

Podział źródeł finansowania inwestycji 

Własne źródła 
finansowania 

Jest to przede wszystkim kapitał wniesiony przez wła-
ścicieli przedsiębiorstwa i pozostający w jego dyspozycji. 
Kapitał własny jednostki stanowią wszelkiego rodzaju 
wpłaty środków finansowych na poczet kapitału pod-
stawowego. Wkład na kapitał podstawowy może przy-
jąć postać nie tylko pieniężną, lecz również formę rze-
czową.  

Obce źródła 
finansowania 

Są to środki finansowe postawione do dyspozycji 
jednostki gospodarczej w ściśle określonym czasie. 
W skład kapitału obcego należy zaliczyć również zobo-
wiązania bieżące. Cechą charakterystyczną tego kapi-
tału jest uzyskiwanie przez wierzycieli wynagrodzenia 
w formie odsetek. Kapitał obcy cechuje jego zwrotność 
oraz zasady oprocentowania.  

Zewnętrzne źródła 
finansowani 

Do grupy tej zostają sklasyfikowane takie formy po-
zyskiwania finansowania jak na przykład: kapitał ze-
wnętrzny własny, dotacje, subwencje, kredyty pożyczki 
oraz inne. 

Wewnętrzne 
źródła 
finansowania 

Źródła te określane są mianem samofinansowania. 
Są wypracowane w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarzącej przez jednostkę.  

Źródła finansowania 
długoterminowego 

Są to środki udostępnione jednostce w jej działalność 
gospodarczą na okres powyżej jednego roku. 

21  Ibidem, s. 68.
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Źródła finansowania 
krótkoterminowego 

Są to wszelkiego rodzaju zobowiązania krótkotermino-
we jednostki gospodarczej, których okres wymagalno-
ści nie przekracza jednego roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Michalak, Finansowanie inwesty-
cji w teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 69. 

Przystępując do realizacji inwestycji, należy zabezpieczyć źródło, z któ-
rego taka inwestycja zostanie sfinansowana. Ograniczenia finansowe będą bo-
wiem stanowić podstawowy czynnik, na podstawie którego zostanie podjęta 
decyzja zarówno o realizacji inwestycji, jej rozmiarach i rodzaju. Inwestor musi 
również ustalić, jakie kapitały są mu dostępne oraz na jakich warunkach i na 
jaki okres czasu zostanie on udostępniony. Kapitał, z którego zostanie sfinan-
sowana inwestycja, może być udostępniany z wielu źródeł, co zostało przedsta-
wione na rysunku 7. 

Rysunek 7. Źródła finansowania inwestycji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Michalak, Finansowanie inwestycji 
w teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 69.

Źródła pozyskiwania jak i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, 
możemy podzielić na dwie ogólne grupy: finansowanie wewnętrzne i finan-
sowanie zewnętrzne. Źródła finansowania wewnętrznego składają się przede 
wszystkim z wypracowanego przez jednostkę wyniku finansowego oraz amor-
tyzacji. Samofinansowanie z wypracowanego i zatrzymanego zysku przedsię-
biorstwa polega na przeznaczeniu całości lub części wypracowanego zysku na 
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cele inwestycyjne i dywidendy22. Drugim wewnętrznym źródłem finansowania 
inwestycji jest amortyzacja stanowiąca proces równomiernego, systematyczne-
go oraz planowanego rozłożenia w czasie wartości początkowej środka trwałe-
go. Przez amortyzację należy rozumieć proces odtwarzania wartości środków 
trwałych tracących na wartości wskutek ich wykorzystania, postępu technicz-
nego bądź upływu czasu23. Amortyzacja stanowi zwiększanie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności podmiotu gospodarczego, stanowiąc przy tym 
koszt uzyskania przychodu24. 

W ramach finansowania zewnętrznego zostają wykorzystane kapitały 
własne oraz obce. Cechą charakterystyczną takiego finansowania jest dopływ 
ze źródeł zewnętrznych kapitału przy wykorzystaniu instrumentów finanso-
wych z akceptacją warunków spłaty zobowiązania wobec dostawców kapitału. 
Kapitał własny, którym dysponuje jednostka gospodarcza, został jej przeka-
zany bezterminowo oraz bezzwrotnie w zamian za uzyskanie wynagrodzenia  
w postaci udziału w wypracowanych przez jednostkę zyskach, bądź wzro-
stu wartości przedsiębiorstwa. Kapitał własny jednostki pełni kluczową rolę 
w finansowaniu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również przed-
sięwzięć inwestycyjnych, ponieważ przedstawia zaangażowanie właścicieli 
w danej jednostce. Podwyższanie kapitału własnego prowadzi do zwiększania 
zdolności kredytowej podmiotu poprzez obniżenie wskaźników zadłużenia. 
Kapitał obcy, którym dysponuje jednostka gospodarcza, ma charakter zwrotny 
oraz odpłatny. Kapitały obce wykorzystywane do finansowania działalności 
jednostki przez zarządzających traktowane są jako element uzupełniający ka-
pitały własne25. Zalety i wady kapitału własnego oraz obcego zostały przedsta-
wione w tabeli 9.

22  D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Poznań 2000, s. 42.  
23  M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy Rachunkowości – ujęcie praktyczne, Warszawa 
2015, s. 158. 
24  D. Bem Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy, „Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2007, zn. 82, s. 35.  
25  D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota, narzędzia, zarządzanie, 
Warszawa 2015, s. 33–38. 
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Tabela 9. Zalety i wady kapitału własnego i obcego

Kapitał Zalety Wady

Własny 

– finansowanie potrzeb kapitało-
wych podmiotu,

– brak konieczności jego zwrotu 
w ściśle określonym terminie,

– brak konieczności uiszczania 
opłat za jego używanie,

– obniżenie wskaźników zadłuże-
nia,

– zwiększenie wiarygodności kre-
dytowej,

– zwiększenie możliwości dalsze-
go zadłużania jednostki. 

– możliwość zmiany struktury wła-
sności podmiotu,

– oddziaływanie na decyzje podejmo-
wane przez zarządzających jednostką,

– oczekiwanie właścicieli dotyczące wy-
pracowania zysków oraz partycypacji  
w nich, kapitał własny jest dostarcza-
ny nieodpłatnie, ale nie jest to kapi-
tał darmowy.  

Obcy
 

– finansowanie potrzeb kapitało-
wych podmiotu,

– nie zmienia struktury własności 
podmiotu,

– nie wpływa na decyzje podej-
mowane przez zarządzających 
jednostką gospodarczą,

– ułatwia elastyczne zarządzanie 
finansami,

– tarcza podatkowa.

– konieczność zwrotu w określonym 
terminie,

– konieczność uiszczenia odsetek za 
jego korzystanie – w określonych 
terminach, 

– podwyższenie wskaźników zadłu-
żenia,

– ograniczenie zdolności do dalszego 
zadłużania się.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse 
przedsiębiorstwa, istota, narzędzia, zarządzanie, Warszawa 2015, s. 33.

Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa 
można podzielić na źródła finansowania długoterminowego oraz źródła 
finansowania krótkoterminowego. Podejmując decyzję w zakresie wyboru 
źródeł długoterminowego jak i krótkoterminowego finansowania, powinno 
się je poddać szczegółowej analizie. Zaznaczyć należy, że w horyzoncie dłu-
goterminowym bądź krótkoterminowym podmiot może korzystać z różnych 
źródeł finansowania inwestycji. Zalety oraz wady korzystania z finansowania 
długoterminowego oraz krótkoterminowego przedstawiono w tabeli 10 i ta-
beli 11. Dokonanie wyboru źródeł finansowania przeprowadzanego procesu 
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inwestycyjnego w jednostce gospodarczej związane jest z realizacją strategii 
finansowej przedsiębiorstwa, zdolnością kredytową oraz ustaleniem kosztu 
kapitału zaangażowanego w realizację projektu inwestycyjnego. Przy wybo-
rze konkretnego źródła finansowania projektu inwestycyjnego należy poddać 
szczegółowej analizie: 

	dostępność do źródeł finansowania, 
	koszt obsługi i pozyskania danej formy kapitału,
	elastyczność w dopasowaniu oferty kapitałowej do potrzeb 

i wymagań przedsiębiorstwa, 
	ryzyko braku pozyskania potrzebnego kapitału, 
	inne. 

Nie wszystkie źródła kapitału finansującego inwestycję są dostępne każ-
dej jednostce gospodarczej. Brak dostępności do części źródeł finansowania 
może wynikać ze struktury prawnej jednostki, braku odpowiednich zabezpie-
czeń i braku zdolności kredytowej. Koszty obsługi stanowią jeden z ważniej-
szych czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji finansowych. 
Rozpatrując koszty obsługi, należy również uwzględnić koszty pozyskania ka-
pitału. Istotnym elementem pozyskania zewnętrznego źródła finansowania jest 
elastyczność dostosowania oferty kapitałowej do wymagań przedsiębiorstwa. 
Ważny jest tutaj harmonogram spłaty zobowiązania oraz możliwość renego-
cjowania zawartych umów26. 

26  D. Dziawago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota, narzędzia, zarządzanie, 
Warszawa 2011, s. 73. 
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Tabela 10. Wybrane zalety i wady poszczególnych 
długoterminowych form finansowania działalności jednostki

Wyszczególnienie Zalety Wady

Akcje zwykłe

– pozyskane niezbędnego 
kapitału,

– zwiększenie kapitału wła-
snego,

– obniżenie wskaźników za-
dłużenia,

– brak bieżących kosztów 
obsługi,

– brak konieczności zwrotu 
powierzanego kapitału 

– możliwa zmiana dotychcza-
sowej struktury akcjonariu-
szy,

– długa procedura prawna 
związana z podwyższeniem 
kapitału,

– ryzyko braku zgromadzenia 
pożądanej kwoty.

Akcje 
uprzywilejowane 

– pozyskane niezbędnego 
kapitału,

– zwiększenie kapitału wła-
snego,

– obniżenie wskaźników za-
dłużenia,

– brak bieżących kosztów 
obsługi,

– brak konieczności zwrotu 
powierzanego kapitału,

– dodatkowa wartość wpłat 
za przyznane przywileje,

– zwiększenie szansy na po-
wodzenie emisji.

– możliwa zmiana dotychcza-
sowej struktury akcjonariu-
szy,

– długa procedura prawna 
związana z podwyższeniem 
kapitału,

– ryzyko braku zgromadzenia 
pożądanej kwoty,

– konieczność uprzywilejo-
wania.

Obligacje
 

– pozyskanie potrzebnego 
kapitału,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy. 

 podwyższenie dźwigni fi-
nansowej,

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

-podwyższenie kosztów no-
wych kapitałów obcych,

- konieczność spłaty kwoty 
głównej,

-  ryzyko braku zgromadzenia 
pożądanej kwoty.
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Kredyty  
i pożyczki

– pozyskanie niezbędnego 
kapitału,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– pewność uzyskania pożą-
danej kwoty,

– elastyczność (np. zmiana 
harmonogramu spłat).

– podwyższenie dźwigni fi-
nansowej (wzrost ryzyka 
kontynuowania działalności),

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

– podwyższenie kosztów no-
wych kapitałów obcych,

– bieżące koszty obsługi,
– konieczność spłaty kwoty 
głównej,

– konieczność posiadania 
zdolności kredytowej,

– możliwość wypowiedzenia 
kredytu przez bank.

Leasing 

– pozyskanie niezbędnych 
składników majątkowych,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– brak wpływu na podwyż-
szenie wskaźników zadłu-
żenia, co nie wpływa na 
ograniczenie możliwości 
korzystania z kredytów 
oraz pożyczek.  

– koszty obsługi w bieżącym 
okresie,

– wyższe koszty niż w przy-
padku korzystania z kredy-
tów lub obligacji,

– terminowe regulowanie rat, 
aby nie stracić wpłaconych 
kwot oraz możliwości korzy-
stania z przedmiotu leasingu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Panfil, Finansowanie rozwoju 
przedsiębiorstw – studia przypadków, Warszawa 2011, s. 127–135, 173–180, 226–248, 
257–266, 292–313; D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota, narzę-
dzia, zarządzanie, Warszawa 2015, s. 74; 113; A. Michalak, Finansowanie inwestycji w 
teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 120–173. 
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Tabela 11. Wybrane zalety i wady poszczególnych krótkoterminowych 
form finansowania działalności jednostki

Wyszczególnie-
nie Zalety Wady

Kredyty  
i pożyczki 

– pozyskanie niezbędnego 
kapitału,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– pewność uzyskania nie-
zbędnej kwoty,

– elastyczność.

– podwyższenie dźwigni finanso-
wej (wzrost ryzyka kontynuowa-
nia działalności),

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

– podwyższenie kosztów nowych 
kapitałów obcych,

– bieżące koszty obsługi,
– konieczność spłaty kwoty 
głównej,

– konieczność posiadania zdol-
ności kredytowej.

Bony komer-
cyjne 

– pozyskanie wymaganego 
kapitału,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– zmniejszenie uzależnienia 
od kredytu bankowego,

– brak bieżących kosztów 
obsługi do momentu wyku-
pu bonu,

– zwyczajowo tańszy niż 
kredyt.

– koszt dyskonta,
– podwyższenie dźwigni finan-
sowej,

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

– podwyższenie kosztów nowych 
kapitałów obcych,

– konieczność spłaty kwoty 
głównej.

Kredyt kupiecki 
otrzymany 

– brak konieczności uzupeł-
niania potrzebnego kapitału 
poprzez np. kredyt bankowy,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– pewność uzyskania pożą-
danej kwoty.

– podwyższenie dźwigni finan-
sowej,

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

– podwyższenie kosztów nowych 
kapitałów obcych, 

– konieczność terminowego 
regulowania zobowiązań,

– możliwość zmiany warunków 
korzystania z kredytu bądź ob-
niżenia jego limitu. 

Weksle 
własne  
i obce

- alternatywa w relacji do 
kredytu bankowego,

– koszt dyskonta,
– podwyższenie dźwigni finan-
sowej,
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- brak angażowania środ-
ków pieniężnych w danym 
okresie,

- brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

- zabezpieczenie w razie nie-
należytego wykonania danej 
umowy.

– podwyższenie wskaźników 
zadłużenia,

– podwyższenie kosztów nowych 
kapitałów obcych,

– do spłaty przez głównego dłuż-
nika solidarna odpowiedzial-
ność weksla

– uproszczony tryb egzekucji 
z weksla,

– abstrakcyjność zobowiązania 
wekslowego,

– ściśle regulowany przez prawo 
wekslowe. 

Factoring  
i forfaiting 

– pozyskanie niezbędnych 
środków pieniężnych,

– brak wpływu na dotych-
czasową strukturę akcjona-
riuszy,

– brak wpływu na podwyż-
szenie wskaźników zadłu-
żenia, przez co zwiększa się 
możliwość korzystania  
z kredytów i pożyczek,

– dostępny dla każdego pod-
miotu.

– faktury są skupowane jedynie 
od pierwszorzędnych podmio-
tów,

– możliwe ryzyko zwrotu nie-
spłaconej przez odbiorcę faktury.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Panfil, Finansowanie rozwoju 
przedsiębiorstw-studia przypadków, Warszawa 2011, s. 127–135, 173–180, 226–248, 
257–266, 292–313; D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota, na-
rzędzia, zarządzanie, Warszawa 2015, s. 74; A. Michalak, Finansowanie inwestycji 
w teorii i praktyce, Warszawa 2007, s. 120–173.

Jednym z podstawowych celów zarządzania finansami jednostki gospo-
darczej jest określenie wysokości kosztów poszczególnych rodzajów kapitałów, 
z których jednostka może skorzystać do finansowania działalności lub przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Dokonanie identyfikacji kosztu kapitału może nastą-
pić z punktu inwestora lub przedsiębiorstwa:

	koszt kapitału dla inwestora jest to oczekiwany zwrot z zainwesto-
wanego kapitału wyrażony w stosunku rocznym z uwzględnieniem ryzyka 
przedsięwzięcia, 



44

ROZDZIAŁ 1

	koszt kapitału dla przedsiębiorstwa jest to graniczna stopa zwrotu nie-
zbędna do zachowania wartości podmiotu gospodarczego dla jego właścicieli27.

Podjęcie decyzji o wyborze źródła finansowania inwestycji wiąże się 
z rozważeniem wszelkich korzyści, ale i ryzyka związanego z korzystaniem 
z danego źródła kapitału. W praktyce dokonanie wyboru finansowania in-
westycji rozpoczyna się od wyboru pomiędzy finansowaniem wewnętrznym 
a finansowaniem zewnętrznym. Wyznaczenie kosztu kapitału ma bezpośred-
ni wpływ na podejmowane decyzje związane z formą i strukturą finansowa-
nia. Tak podejmowane decyzje mogą w znaczący sposób wpływać na efek-
tywność i rentowność działania jednostki gospodarczej w długim okresie. 
W pierwszej kolejności zostają wybierane wewnętrzne źródła finansowania 
w stosunku do zewnętrznych28. Korzystanie z wewnętrznego finansowa-
nia inwestycji obarczone jest kosztami, np. w postaci wypłat dywidendy. 
Wybór wykorzystania kapitału wewnętrznego jest spowodowany brakiem 
skomplikowanych procedur jego pozyskania oraz niskim ryzykiem dla za-
rządzających w przypadku braku powodzenia inwestycji29. Koszt kapitału 
obcego jest bezpośrednio odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym jed-
nostki, kapitał gromadzony jest w postaci kredytów i pożyczek. Pozycja koszty 
finansowe w druku rachunku zysków i strat zawiera informacje między in-
nymi o naliczonych i zapłaconych odsetkach od zobowiązań jednostki. Za-
stosowanie zewnętrznych źródeł finansowania daje przedsiębiorstwu możli-
wość wykorzystania tarczy podatkowej, której działanie polega na zaliczeniu 
zapłaconych odsetek od kapitału obcego do kosztów uzyskania przychodu 
w ujęciu podatkowym. Przepisy podatkowe stanowią, że kosztem uzyskania 
przychodów nie są odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika 
w źródło przychodów30. Efekt tarczy podatkowej powinien zostać uwzględ-
niony podczas szacowania kosztu kapitału. Koszt kapitału został wyrażony 
w postaci stopy procentowej odzwierciedlającej stosunek wydatków pono-
szonych przez jednostkę gospodarczą w skali roku z tytułu dysponowania 

27  M. Czekała, A. Grześkowiak, Szacowanie kosztu kapitału w warunkach dużej zmien-
ności stóp zwrotu [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, 
T. Słoński, Wrocław 1999, s. 83. 
28  D. Bem, Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy, [w:] Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, „Zeszyt Naukowy” 82, Warszawa 2007, s. 35. 
29  A. Adamczak, Z. Niedzielski, Źródła finansowana a nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finan-
se przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, tom II, Kraków 2004, s. 56. 
30  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 851; ost. zm. w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662), art. 16.
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kapitałem do jego rynkowej wartości. Kategorią, która pozwala określić wyso-
kość kosztu kapitału jest formuła średnio warzonego kosztu kapitału – WACC.  
W metodzie tej koszt kapitału finansujący inwestycje zostaje wyznaczony jako 
średnia ważona kosztów poszczególnych jego składników, wagą jest udział 
danego składnika finansowania inwestycji w całości pozyskanych środków 
finansowych.  

WACC = Ku * Uu + Kz * Uz + Kd * Ud

gdzie: 
WACC – średnio ważony koszt kapitału,
Ku, Kz, Kd – koszt poszczególnych składników kapitałów,
Uu, Uz, Ud – udział poszczególnych składników kapitałów w ogólnej su-

mie wartości. 

Koszt poszczególnych składników kapitałów jest nierozerwalnie związany 
ze źródłem jego pochodzenia, niezbędne wzory zawiera tabela 12.

Tabela 12. Źródła kapitału, a koszt jego pozyskania

Wyszczególnienie Formuły wyliczenia kosztu

Koszty kredytu 
bankowego Kd=I(1-Tc)

Gdzie: 
Kd – koszt długu w postaci kredytu bankowego, 
I – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, 
Tc – stopa podatku dochodowego.

Koszty kapitału 
z emisji obligacji Vo=Po * (1 -  – * - )

Gdzie: 
Vo – skorygowana wartość rynkowa obligacji,
Po – rynkowa cena obligacji,
m – liczba miesięcy które upłynęły od ostatniej wypłaty 
odsetek, 
lo – stopa oprocentowania obligacji (w %)

m Io
12 100
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Ko = - * (1 - Tc) * 100%

Gdzie:
Ko –- koszt kapitału ze sprzedaży obligacji,
O – wartość rocznych odsetek od obligacji, 
Przy nowej emisji:

Ko = (---) * (1 - Tc) * 100%

Gdzie: 
F – koszty organizacji emisji przypadającej na 1 obligację. 

Koszty akcji zwykłych
Kaz = ( - ) + g) 100%

Gdzie:
Kaz – koszt kapitału pozyskanego z emisji akcji zwykłych,
Da – wartość rocznej dywidendy wypłaconej w ostatnim 
okresie na akcję zwykłą,
Pa – cena akcji zwykłej, 
g – oczekiwana stała stopa wzrostu dywidendy, określona 
na podstawie lat ubiegłych. 
Przy ponownej emisji: 

Kaz = (---) + g) 100%

Gdzie:
Fa – koszty organizacji emisji przypadające na 1 akcję. 

Koszty akcji 
uprzywilejowanych

Kau = ( - ) + g) 100%

Gdzie: 
Kau- koszt kapitału pozyskanego z emisji akcji uprzywi-
lejowanych,
Da- Wartość rocznej dywidendy wypłaconej w ostatnim 
okresie na akcję uprzywilejowaną,
Pa- cena akcji zwykłej, 

0
Vo

0
Vo - F

Da
Pa

Da
Pa - Fa

Da
Pa
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Przy nowej emisji: 

Kau = (---) + g) 100%

Gdzie: 
Fa – koszty organizacji emisji przypadające na 1 akcję 

Koszty zysku 
reinwestowanego Kzr = r (1-Tk)

Gdzie: 
Kzr – koszt zysku reinwestowanego,
r – oczekiwana roczna stopa zwrotu właścicieli, 
Tk – stopa podatku dochodowego od zysków kapitało-
wych.

Koszty kapitału 
udziałowego Kkr = r

Gdzie: 
Kku – koszt kapitału udziałowego,
r – oczekiwana roczna stopa zwrotu udziałowców. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struk-
tura kapitału w przedsiębiorstwach, Warszawa 2004, s.183–201; M. Sierpińska, T. Jach-
na, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, , Warszawa 2004, s. 289–294; 
B, Woźniak-Sobczyk, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, A, Katowice 2002, 
s. 53–70.; P. J. Szczepanowski, Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, tom II, 
Warszawa 1999, s. 39–40.; A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębior-
stwie, Warszawa 1998, s. 80–81; L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, 
T. Wasniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wrocław 2003, 
s. 354–366; D.J. Leahigh, Zarządzanie finansami, Warszawa 1999, s. 49–57; 
D. Dziawago, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa, istota-narzędzia, zarządzanie, 
Warszawa 2011, s. 160–182.

Da
Pa - Fa
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 Korzystając z finansowania inwestycji kapitałami obcymi, należy 
uwzględnić stopę opodatkowania. Jest to istotne, ponieważ odsetki pomniej-
szają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Co zostało zaprezen-
towane w poniższej formule31. 

Kd = Kb ( 1 - T )

Gdzie:
Kd – koszt kapitałów obcych,
Kb – koszt danego kapitału obcego przed opodatkowaniem,
T – stopa podatkowa dla danego przedsiębiorstwa. 

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, które pozwolą na prze-
prowadzenie procesu inwestycyjnego w jednostce gospodarczej, jest uzależnio-
ne od – prezentowanej w rachunku zysków i strat – informacji o wynikach 
działalności i rentowności jednostki gospodarczej. 

Metody wykorzystywane do oceny finansowej projektów inwestycyjnych 
możemy podzielić na32: 

	proste – statyczne, niedyskontowe metody oceny, które nieuwzględ-
nianą wartości pieniądza w czasie,

a) prosty okres zwrotu,
b) prosta stopa zwrotu,
c) księgowa stopa zwrotu,
d) próg rentowności.
	 rozwinięte – dynamiczne, dyskontowe, uwzględniające wartość pie-

niądza w czasie,
a) wartość bieżąca netto, 
b) wewnętrzna stopa zwrotu,
c) indeks rentowności inwestycji.

Proste metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych nie 
uwzględniają zmiennej wartości pieniądza w czasie, nie uwzględniają ogółu 
korzyści występujących przy realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Proste metody oceny są bardzo łatwe w zrozumieniu oraz praktycznym ich 
zastosowaniu. Proste metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych 

31  R. Rębilas, Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Warszawa, 2014, s. 69.
32  P. Felis, Finansowa ocena inwestycji rzeczowych, Warszawa 2016, s. 157. 
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przeznaczone są w szczególności do oceny projektów w ich wstępnym etapie. 
Do najczęściej stosowanych w praktyce gospodarczej prostych metod oceny 
opłacalności inwestycji należą następujące metody wskazane w tabeli 13. 

Tabela 13. Proste metody oceny opłacalności 

Metoda Formuły wyliczenia

Prosty okres zwrotu  
POZ = --

Gdzie:

NI – całkowite nakłady inwestycyjne,
NF – wartość nadwyżek finansowych jest równa w po-
szczególnych okresach.  

Księgowa stopa zwrotu  

KSZ=                                    * 100%

Gdzie:
KSZ – księgowa stopa zwrotu, 
ZNt – zysk netto w okresie (t) 
WKIt – wartość księgowa inwestycji w okresie (t) 
N – liczba okresów 
 

Próg rentowności  Wyrażenie ilościowe 

PR = --
Gdzie:
Kz – jednostkowe koszty stałe 
Ks – koszty stałe
Cp – jednostkowa cena produktu.  

Wyrażenie wartościowe 

PR w = PR x Cp

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Felis, Finansowa ocena inwestycji 
rzeczowych, Warszawa 2016, s. 157.

NI
  NF

----------
----------
----------

∑t=1ZNt

n
∑t=0WKIt

n

n

n

Ks
  Cp - Kz
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Dyskontowe metody oceny wykorzystywane do oceny opłacalności 
przedsięwzięć inwestycyjnych dają możliwość wyeliminowania wad me-
tod prostych. Cechą wyróżniającą metody dyskontowe jest uwzględnia-
nie zmiennej wartości pieniądza w czasie. Zastosowanie metod dyskonto-
wych związane jest z licznymi trudnościami. Wszelkie działania związane  
z zastosowaniem metod dyskontowych do oceny opłacalności projektu inwe-
stycyjnego związane są z:   

	oszacowaniem przyszłych przepływów pieniężnych,
	ustaleniem okresu prognozy eksploatacji projektu,
	określeniem nakładów inwestycyjnych,
	określeniem wartości rezydualnej,
	oszacowaniem stopy dyskontowej koniecznej do zaktualizowania war-

tości przepływów pieniężnych33.   

Do podstawowych metod dyskontowych, służących ocenie opłacalności 
projektu inwestycyjnego, zaliczamy metodę wartości bieżącej netto (net pre-
sent value) NPV należy definiować jako teraźniejszą wartość ogółu wpływów 
i wydatków związanych z realizacją oraz z eksploatacją projektu i jego ewen-
tualnej likwidacji. NPV ocenianego projektu może znajdować się w jednym  
z trzech przedziałów: 

	 NPV > 0 – wówczas jest to przedsięwzięcie opłacalne, powstałe 
przepływy pieniężne netto z inwestycji są w stanie zapewnić pokrycie wszyst-
kich wydatków inwestycyjnych, uzyskanie stopy zwrotu wymaganej przez in-
westorów, jak również osiągniecie nadwyżki przez właścicieli realizowanego 
przedsięwzięcia, 

	NPV = 0 – jest to inwestycja o neutralnym charakterze, osiągnięte 
wpływy i inwestycji wystarczają jedynie na pokrycie poniesionych nakładów 
inwestycyjnych oraz zapewniają pożądaną stopę zwrotu z udzielonego kapitału 
przez jego dostawców,

	NPV < 0 – projekt inwestycyjny nieopłacalny, nie powinien być po-
dejmowany – nie przynosi zwrotu zainwestowanych kapitałów, jak również 
nie pokrywa kosztów ich pozyskania34. 

33  M. Pustułka, R. Cieślik, Projekty inwestycyjne, Finansowanie, Budżetowanie, ocena 
efektywności, Warszawa 2016, s. 155. 
34  T. Szot-Gabryś, Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe, Warszawa 2011,  
s. 55.
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Wewnętrzna stopa zwrotu (internal rate of return) jest następną z najczę-
ściej wykorzystywanych metod dyskontowych do oceny projektu inwestycyj-
nego. IRR zostaje określona jako stopa dyskontowa, przy której dochodzi do 
wyrównania wartości bieżącej strumieni pieniężnych z nakładami inicjującymi. 
Wykorzystując do oceny projektu inwestycyjnego metodę IRR, należy realizo-
wać te przedsięwzięcia, dla których wewnętrzna stopa zwrotu jest większa od 
wymaganej stopy zwrotu. Generalna zasada doboru projektów inwestycyjnych 
z wykorzystaniem IRR zakłada wybór tych projektów, dla których różnica po-
między IRR a kosztem kapitału jest dodatnia i jak największa35. Do najczęściej 
stosowanych w praktyce gospodarczej metod dyskontowych oceny opłacalno-
ści inwestycji należą metody wskazane w tabeli 14.

Tabela 14. Dyskontowe metody oceny opłacalności projektów 

Metoda Formuły wyliczenia

Metoda wartości 
bieżącej netto NPV  NPV = ∑t=1 ---- PNI

NPV = ‒Io + ∑t=1---- 

NPV = ∑t=1---

NPV = ∑t=1NCFt x PVFt

gdzie:

NPV – wartość zaktualizowana netto projektu,
NCFt – przepływy pieniężne netto - kwoty będą-
ce różnicami pomiędzy wpływami i wydatkami  
w poszczególnych okresach ponoszenia nakładów inwe-
stycyjnych i eksploatacji projektu,
PVF – czynnik wartości bieżącej wyliczony według wzoru 

PVF = –––  lub zaczerpnięty z tablic matematycznych,

t – kolejne okresy, w których powstawać będą wpływy 
i wydatki związane z projektem,
n – ostatni okres, w którym rozpatruje się opłacalność 
projektu, 
PNI (I0) – początkowe nakłady inwestycyjne.

35  M. Pustułka, R. Cieślik, Projekty inwestycyjne, Finansowanie, Budżetowanie, ocena 
efektywności, Warszawa 2016, s. 163.

NCFt
(1 + r)t

n

n NCFt
(1 + r)t

n NCFt
(1 + r)t

n

1
(1+r)t
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Wewnętrzna stopa 
zwrotu IRR   Io = ∑t=1----

lub

Io = ∑t=1---- = 0 = NVP

 ∑    --- ‒Io = 0

Gdzie: 
CF – przepływy pieniężne netto 
r – stopa dyskontowa 
I0 – nakłady początkowe 
t – kolejne okresy inwestycji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Felis, Finansowa ocena inwestycji 
rzeczowych, Warszawa 2016, s. 157; M. Pustułka, R. Cieślik, Projekty inwestycyjne. 
Finansowanie. Budżetowanie, ocena efektywności, , Warszawa 2016, s. 163.

n CFt
(1 + IRR)t

n CFt
(1 + IRR)t

t=1

CFt
(1 + r)t

n
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II DUALIZM PRAWA 
BILANSOWEGO 

I PRAWA 
PODATKOWEGO 

W DZIAŁALNOŚCI 
JEDNOSTKI 

GOSPODARCZEJ 

II.1 Znaczenie podatku dochodowego w kształtowaniu relacji między prawem 
bilansowym a prawem podatkowym

W literaturze sformułowano szereg definicji podatku niewiele różniących 
się między sobą. Pojęcie podatku można określać jako pobranie, dokonane 
w drodze przymusu przez władzę publiczną, którego podstawowym celem jest 
pokrycie obciążeń publicznych oraz ich rozdzielenie według zdolności podat-
kowej obywateli. Z pojęciem podatku nierozerwalnie związane są jego funkcje, 
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jakie spełnia w gospodarce, które można przedstawić w następujący sposób: 
podatek powinien służyć pokryciu obciążeń publicznych, podatek powinien 
mieć również inne cele, oprócz finansowego – obejmować cele gospodarcze 
i społeczne, pierwszeństwo spośród różnych celów podatku powinien mieć cel 
finansowy1. 

Podatek definiowany jest jako: 

➢  świadczenie pieniężne na rzecz związku publicznoprawnego o charak-
terze obowiązkowym, ustalonym nieodpłatnie i jednostronnym, bezzwrotnym 
i generalnym. Ustalony przez państwo lub inny związek publicznoprawny, 
o wysokości i konstrukcji niebędącej przedmiotem uzgodnień między pań-
stwem a podatnikiem2,

➢  ustawowe świadczenie pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłat-
ne, ponoszone na rzecz związków publicznych3,

➢  jako jednostronne określone świadczenie w formie pieniężnej, o przy-
musowym, bezzwrotnym charakterze, na rzecz skarbu państwa lub innego 
związku publicznoprawnego, pobieranego na podstawie przepisów prawa 
określających warunki oraz terminy płatności, przeznaczone na sfinansowanie 
zadań4. 

Podejmując zadanie dokonania klasyfikacji podatków, można posłużyć 
się różnymi kryteriami. Kryteria klasyfikacji podatków zawarto w tabeli 15.

Tabela 15 Kryteria klasyfikacji podatków

Lp. Rodzaj kryterium
Rodzaj podatku

 1 Przedmiot opodatkowania 
a. dochodowe,
b. majątkowe,
c. od wydatków – konsumpcyjne. 

 2 Sposób ustalenia podstawy opodat-
kowania 

a. jednostkowe,
b. od wartości.

 3 Stosunek do źródła podatku a. bezpośrednie,
b. pośrednie.

1  P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa, 2000, s. 407–422. 
2  K. Koperkiewicz-Morel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe. 
Podręcznik akademicki, Warszawa 2006, s. 11. 
3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926, 
art. 6.).
4  S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Warszawa 2011, s. 22. 
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4 Rodzaj działalności prowadzonej 
przez podatnika

a. związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej,
b. pozostałe.

5 Podział wpływów z podatków mię-
dzy poszczególne budżety 

a. stanowiące dochód państwa,
b. stanowiące dochód jednostek 
samorządu terytorialnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Koperkiewicz-Morel, W. Chró-
ścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 
2006, s. 18.

Podatki są podstawowym instrumentem kształtowania publicznego pla-
nu finansowego – budżetu, umożliwiającym realizację podstawowych funkcji:

1. fiskalnej – oznacza pobieranie podatków przez uprawnione w tym celu 
podmioty publiczne od podmiotów prawnie zobowiązanych w celu budżeto-
wego finansowania usług publicznych5.  

2. redystrybucyjnej – oznacza, że poprzez podatki następuje redystry-
bucja dochodu narodowego pomiędzy podmiotami publicznoprawnymi 
a podatnikami6.

3. stymulacyjnej – polega na wykorzystaniu podatku do oddziaływania 
na ogólne cele finansowe, gospodarcze lub społeczne państwa. Stymulacja ta 
może mieć zarówno charakter ogólny – wykorzystanie podatków do walki 
z inflacją lub selektywny – np. do pobudzania wybranej grupy sfery społecznej, 
gospodarczej7.   

System podatkowy w aspekcie jego tworzenia musi nawiązywać do przed-
miotu regulacji podatkowej, którym jest materia gospodarcza. Związany jest 
z ustalaniem zasad tworzenia oraz zestrajania ustalonych podatków w jedną 
systemową całość8 (tabela 16).

5  R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2000, s. 48.
6  J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 18.
7  R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, prak-
tyczne konsekwencje, Warszawa 2007, s. 162. 
8  A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 198.
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Tabela 16. Przegląd definicji systemu podatkowego

Autor Definicja

M. Weralski System podatkowy można rozumieć jako całokształt prawno-
-organizacyjnych form opodatkowania

A. Komar System podatkowy jest to wielkość podatków, które łączy jedna 
myśl przewodnia, nadająca podatkom cechy jedności

W.  
Wojciechowski 

System podatkowy to całokształt podatków istniejących obok 
siebie jednocześnie w danym kraju

W. Wójtowicz

Z systemem podatkowym mamy do czynienia wówczas, jeżeli 
zespół podatków ma charakter uporządkowany i stanowi pew-
ną liczbę podatków, które można w określony sposób sklasyfi-
kować przy uwzględnianiu różnych kryteriów

R. Mastalski
System podatkowy jako ogół podatków obowiązujących w da-
nym państwie ma złożony charakter wiążący się z różnorodno-
ścią jego celów: politycznych, gospodarczych, społecznych

C. Kosikowski

System podatkowy to całokształt podatków istniejących obok 
siebie jednocześnie w danym państwie, tworzący spójną i lo-
giczną całość pod względem organizacyjnym, prawnym oraz 
ekonomicznym

R. Dziemianowicz

System podatkowy można przedstawić jako ogół pobieranych 
podatków w danym państwie lub też jako całokształt prawno-

-organizacyjnych form opodatkowania, którego elementami 
są poszczególne podatki. Aby system podatkowy mógł być tak 
nazwany, musi stanowić wewnętrznie spójny zbiór podatków 
możliwych do klasyfikowania poprzez zastosowanie różnych 
kryteriów

B. Zbroińska 

W ujęciu instytucjonalnym to kontrakt zawierany pomiędzy 
społeczeństwem reprezentowanym przez swoich przedsta-
wicieli i państwem reprezentowanym przez swoje organy, w 
którym uzgodniona zostaje cena, jaką podatnicy muszą za 
nie zapłacić Podatnicy przenoszą prawa własności do części 
dochodów na państwo, w zamian za prawo do korzystania 
z otoczenia instytucjonalnego i dóbr publicznych finansowa-
nych z budżetu państwa, budżetów JST i innych funduszy 
publicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Dziemianowicz, System podatko-
wy [w] Finanse, red. J. Zarzecki, Białystok 2003, s. 137; A. Gomułowicz, J. Małecki, 
Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 198; B. Zbroińska, Koszty 
transakcyjne skarbowości - analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 69.
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Różnice występujące pomiędzy Ustawą o rachunkowości a Ustawą o po-
datku dochodowym od osób prawnych spowodowały wyróżnienie dwóch kate-
gorii: prawa bilansowego i prawa podatkowego. Prawo podatkowe zawiera 
ogół norm, które regulują ustalanie wysokości zobowiązania podatkowego 
oraz jego pobór. Jest ono elementem prawa budżetowego, które wchodzi 
w skład prawa finansowego. Podstawowymi źródłami prawa podatkowego są 
ustawy regulujące podstawowe założenia podatków występujących na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej, między innymi: podatku dochodowego od 
osób fizycznych czy od osób prawnych, podatku od towarów i usług VAT, 
podatku akcyzowego. Wśród źródeł prawa należy wskazać na rozporządzania 
rady ministrów, ministra finansów oraz zarządzenia ministra finansów9. Prawo 
bilansowe reguluje za pomocą norm prawnych podstawowe zasady prowadze-
nia rachunkowości przez jednostki gospodarcze będące podmiotami rachun-
kowości. Podobnie jak w prawie podatkowym prawo bilansowe również jest 
częścią szerszego pojęcia, mianowicie – prawa handlowego. Prawo handlowe 
zawiera zbiór przepisów prawnych, których celem jest regulowanie stosunków 
powstających podczas obrotu gospodarczego. Do podstawowych źródeł prawa 
zalicza się10:

➢  kodeks spółek handlowych,
➢  ustawy szczególne,
➢  przepisy kodeksu cywilnego. 
➢  Podstawową ustawą stanowiącą jedyne źródło polskiego prawa bilanso-

wego jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, której celem 
jest spełnianie postawionych przed nią zadań11:

➢  podniesienie rangi przepisów o rachunkowości,
➢  nadanie przepisom o rachunkowości autonomicznego charakteru 

w stosunku do prawa podatkowego,
➢  dostosowanie polskiego prawa bilansowego do zasad rachunkowości 

wynikających między innymi z Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Międzynaro-
dowych Standardów Rachunkowości.

Aktualnie wymogi, którym musi sprostać rachunkowość związane są 
przede wszystkim ze spełnianiem określonych funkcji, takich jak: 

9  J. Kulicki, P. Sokół Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 1995, s. 26.  
10  S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946, s. 8–9. 
11  I. Olchowicz, Rachunkowości podatkowa, Warszawa 2011, s. 19. 
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➢  informacyjna,
➢  zarządcza,
➢  kontrolna,
➢  sprawozdawcza,
➢  analityczna,
➢  statystyczna.

Informacje uzyskane z systemu rachunkowości powinny być użyteczne 
dla odbiorców oraz kierownictwa jednostki w podjęciu decyzji i posiadać takie 
cechy, jak: 

➢  zrozumiałość – informacja powinna być czytelna dla użytkowników 
sprawozdania finansowego,

➢  istotność – informacja powinna być istotna i ułatwiać podejmowanie 
decyzji przez różnych odbiorców oraz powinna ułatwić dokonanie oceny prze-
szłych, teraźniejszych i przyszłych zdarzeń,

➢  użyteczność – zgromadzone informacje powinny być niezbędne dla 
ich odbiorców,

➢  wiarygodność – informacja powinna być wolna od błędów, wiernie 
odzwierciedlać rzeczywistość,

➢  neutralność – informacja powinna być obiektywna,
terminowość – informacje powinny być podawane na bieżąco i bez zbęd-

nej zwłoki, 
➢  kompletność – informacje powinny być pełne oraz żadna informacja, 

która jest użyteczna, nie powinna być pominięta,
➢  porównywalność – informacje powinny być porównywalne w następ-

nych okresach sprawozdawczych. 

Zakres przedmiotowy uregulowany w art. 4 Ustawy o rachunkowości 
obejmuje elementy przedstawione w tabeli 17.
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Tabela 17. Zakres przedmiotowy rachunkowości

Lp. Wyszczególnienie

1

Opis przyjętych zasad rachunkowości ujętych w odpowiedniej dokumen-
tacji w tym:
➢  zakładowy plan kont zawierający wykaz kont księgi głównej, przyjęte 
zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów 
i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich po-
wiązania z kontami księgi głównej,
➢  wykaz prowadzonych ksiąg rachunkowych,
➢  dokumentacja systemu przetwarzania danych. 

2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:
➢  dziennika wykorzystywanego do zapisywania w porządku chronologicz-
nym - operacji gospodarczych,
➢  konta księgi głównej,
➢  konta ksiąg pomocniczych,
➢  wykazu składników majątku i źródeł jego finansowania oraz zestawienie 
obrotów i sald.  

3

Okresowe ustalenie lub przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczywistego sta-
nu aktywów i pasywów przeprowadzone w jednej z form:
➢  przez spis składników majątku z natury,
➢  przez potwierdzenie prawidłowości wykazywanego w księgach rachun-
kowych jednostki stanu aktywów i pasywów, 
➢  przez porównanie dla określonych składników majątkowych danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.    

4 Wycena aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego w celu ich ujęcia 
w księgach rachunkowych oraz na dzień bilansowy.  

5 Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych przez jednostki gospodar-
cze. 

6
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą, do-
kumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, ksiąg rachunkowych, 
dowodów księgowych, sprawozdań finansowych celem ich ochrony.

7

Poddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ce-
lem uzyskania pisemnej opinii, czy sprawozdanie jest prawidłowe i rzetelne 
oraz czy jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, wynik finanso-
wy i rentowność jednostki.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, art. 4.).
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Normy postępowania zawarte w rachunkowości obejmujące koncepcje 
i procedury zostały przedstawione jako nadrzędne zasady rachunkowości. Do 
podstawowych zasad rachunkowości należą:

➢  zasada wiernego i rzetelnego obrazu – nazywana naczelną zasadą 
rachunkowości,

➢  zasada memoriałowa,
➢  zasada współmierności,
➢  zasada ostrożności,
➢  zasada kontynuacji działania,
➢  zasada ciągłości,
➢  zasada istotności,
➢  zasada wyższości treści nad formą. 

Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości sprawia, że sporządzane 
sprawozdania finansowe są ujednolicone w skali międzynarodowej12. Prawo 
podatkowe charakteryzuje się autonomicznością. Ustawodawca określił, że 
prawo podatkowe nie może zostać podporządkowane prowadzonej ewidencji 
księgowej, ze względu na cele, jakie ono spełnia. Prawo podatkowe przede 
wszystkim ma zapewnić wpływy budżetowe poprzez realizację funkcji fiskal-
nej oraz realizację funkcji społecznych13. Posługując się prawem bilansowym, 
korzystamy z zasad rachunkowości, które posiadają niezmienny, uniwersalny 
i obiektywny charakter. Natomiast prawo podatkowe cechuje się zmienno-
ścią i uzależnieniem od aktualnej polityki państwa. Rozbieżności występujące 
w zasadach prawa bilansowego i podatkowego prezentuje tabela 18.

12  M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość Finansowa, Warszawa 2006, s. 21.
13  B. Zbroińska, Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej, „Go-
spodarka Narodowa” 2008, nr 1-2, s. 91-110.  
14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
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Tabela 18. Podstawowe zasady rachunkowości 
i ich odniesienie w prawie podatkowym

Lp. Nazwa 
zasady

Ujęcie i cel 
w rachunkowości

Odniesienie 
w prawie podatkowym

1
Zasada 

rzetelnego 
obrazu

Jasne i rzetelne przedsta-
wienie sytuacji podmiotu 
w aspekcie finansowo-ma-
jątkowym. Zasada ta jest 
uregulowana w art. 4 ust. 2 
UoR14 Zaistniałe zdarzenia 
należy ujmować w księgach 
rachunkowych oraz wykazy-
wać w sprawozdaniu finan-
sowym zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną.  

Prawo podatkowe nie odwo-
łuje się do ekonomicznego ob-
razu przedstawionego zgodnie 
z prawem bilansowym, lecz 
posiada własny standard 
dotyczący sprawozdania fi-
nansowego, klasyfikując do 
przychodów i kosztów tylko 
nieliczne pozycje ustalone 
w arbitralnym zakresie. 

2 Zasada 
memoriału 

Według tej zasady w księ-
gach rachunkowych oraz 
wyniku finansowym należy 
ująć wszystkie koszty oraz 
osiągnięte przychody doty-
czące danego roku obroto-
wego nieżalenie od terminu 
ich płatności, zasada ta jest 
uregulowana w art. 6 ust. 1 
UoR. 

Zasada memoriału w prawie 
podatkowym jest stosowana 
o rozszerzeniu jej o zasadę ka-
sową. W niektórych przypad-
kach zastosowanie ma wyłącz-
nie zasada kasowa.

3 Zasada 
kasowa 

Nieuznawana przez Ustawę 
o rachunkowości  

Uznawana w prawie podat-
kowym, stanowiąca w niektó-
rych przychodach i kosztach 
wyłączną regułę stosowania.

4

Zasada 
współ-

mierności 
kosztów  

i przycho-
dów 

Celem ustalenia wyniku 
finansowego danego roku 
obrotowego należy przyjąć 
przychody i koszty kształ-
tujące ten wynik. Koszta-
mi współmiernymi będą 
te koszty bezpośrednio lub 
pośrednio związane z po-
wstaniem przychodów art. 6 
ust. 2. 

Definicja współmierności 
w prawie podatkowym zo-
stała zawarta w art. 15 ust. 
4 updop15. Współmierność 
w prawie podatkowym zwią-
zana jest zarówno z okresem 
uzyskanych przychodów, jak 
i sposobem realizacji kosztu.   
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5
Zasada 

ostrożnej 
wyceny

Dokonując oceny wartości 
składników majątku oraz 
ustalenia wyniku finansowe-
go danej jednostki, należy 
kierować się przezornością. 
Według tej zasady nie należy 
zawyżać wartości majątku 
i przychodów, jak i nie na-
leży zaniżać kosztów i zobo-
wiązań, art. 7 ust. 1. 

Zasada ostrożnej wyceny nie-
uznawana w prawie podat-
kowym z kilkoma wyjątkami, 
które dotyczą rezerw na należ-
ności.  

6 Zasada 
ciągłości

Zasada ta oznacza, że przy-
jęte zasady rachunkowości 
należy stosować w sposób 
ciągły, dokonując w kolej-
nych latach obrotowych 
jednakowego grupowania 
operacji w księgach rachun-
kowych z okresu na okres 
w ciągu roku bieżącego 
i w kolejnych latach obroto-
wych, sumując je w większe 
zbiory i ustalając salda kont 
bilansowych i wynikowych, 
wyceny aktywów i pasywów 
według jednakowych zasad 
przyjętych do stosowaniaw 
zakładowym planie kont 
w ciągu roku bieżącego i na 
dzień. Zasada ta jest uregu-
lowana w art. 5 ust. 1 i art. 
8 ust. 2. 

Zasady w prawie podat-
kowym ustalane są przez 
ustawodawcę, podatnik ma 
niewielki wpływ na ich fi-
nalny kształt. Również częste 
zmiany przepisów prawa po-
datkowego uniemożliwiają 
stosowanie zasady ciągłości 
w prawie podatkowym.  

7 Zasada 
istotności 

Realizując tę zasadę, należy 
zapewnić wyodrębnienie 
wszystkich operacji gospo-
darczych istotnych do oce-
ny majątkowej i finansowej 
oraz wyniku finansowego 
i rentowności, art. 8 ust. 1. 

Zgodnie z prawem podat-
kowym wszystkie zdarzenia 
kształtujące wynik podatko-
wy są istotne, a podatnik nie 
ma prawa wpływać na kształt 
i wysokość zobowiązania po-
datkowego.  
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8
Zasada 

kontynuacji 
działania 

Zasada ta wyraża, że działal-
ność jednostki nie jest ogra-
niczona w czasie. Dokonu-
jąc wyceny bilansowej oraz 
ustalając wynik finansowy, 
nie zakłada się uszczuplenia 
ani likwidacji działalności, 
art. 5 ust. 2.

Prawo podatkowe nakazuje 
ustalenie wyniku finansowego, 
podstawy opodatkowania, łą-
czy ze sobą zagadnienia przy-
chodów, kosztów z okresem 
podatkowym, tworząc sytu-
ację przenoszenia przychodów 
i kosztów do rozliczenia w in-
nych okresach. 

9
Zasad wyż-
szości treści 
nad formą 

Według tej zasady zdarzenia 
oraz operacje gospodarcze 
należy ujmować w księgach 
rachunkowych i wykazywać 
w sprawozdaniu finanso-
wym zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną art. 4 ust. 2

W prawie podatkowym do-
puszczone są braki formalne 
odnośnie przychodów, gdyż 
zwiększeniu wówczas ulega 
podstawa opodatkowania, 
natomiast braki formalne 
po stronie kosztów stanowią 
podstawę do ich zakwestiono-
wania jako kosztów podatko-
wych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330); Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662); 
S. Owsiak, Finanse, Warszawa 2015, s. 192–320; M. Andrzejewski, K. Grabiński, Pol-
skie prawo bilansowe – rozwój i perspektywy zmian, „Rachunkowość” 2005, nr 7.

Prawo podatkowe, jak i prawo bilansowe, mają odmienne cele. Prawo bi-
lansowe dąży do tworzenia informacji ekonomicznej, która ma służyć zarówno 
użytkownikom wewnętrznym oraz w szczególności użytkownikom zewnętrz-
nym. Użyteczność informacji dostarczonych przez prawo bilansowe zawartych 
w sprawozdaniu finansowym zależy od cech jakościowych, między innymi: 

➢  zrozumiałości,
➢  przydatności,
➢  wiarygodności,
➢  porównywalności. 

15 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662).
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Celem prawa podatkowego jest dokonanie obliczenia dochodu każdego 
podatnika, w tym przedsiębiorstwa działającego na rynku. Rozliczenie to do-
konywane jest za oznaczony okres i prowadzone pod kątem realizacji konsty-
tucyjnego obowiązku obciążeń podatkowych na rzecz skarbu państwa. Prawo 
podatkowe, reaguje na bieżące potrzeby państwa, z tego względu częstej zmia-
nie ulegają przepisy prawa podatkowego16.

II.2 Przychody i koszty w działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
według prawa bilansowego i podatkowego 

Prawo bilansowe oraz prawo podatkowe to dwie samodzielne gałęzie 
prawa. Biorąc pod uwagę wspólny merytorycznie zakres regulacji prawnej, 
zawierają spójne rozwiązania. Przejawem odrębności są różnice terminolo-
giczne pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym. Dotyczą one w szcze-
gólności pojęcia przychodu, kosztu, dochodu (zysku). Różnice te spowodowa-
ły wyróżnienie:

1. Przychodu bilansowego i przychodu podatkowego,
2. Kosztu bilansowego i kosztu podatkowego,
3. Amortyzacji bilansowej i amortyzacji podatkowej,
4. Zysku bilansowego i zysku podatkowego.

Wynik rachunkowy i podatkowy ustalany jest według tej samej reguły: 
przychody – koszty. W praktyce mogą występować trzy rodzaje relacji wynika-
jące z przyjętych zasad prawa bilansowego i prawa podatkowego17: 

➢  zasada ustalania zysku w prawie bilansowym jest również w pełni uzna-
na w prawie podatkowym; zachodzi równość pomiędzy zyskiem bilansowym 
a dochodem podatkowym,

➢  zasada, według której ustalony zysk w prawie bilansowym uznany 
został w prawie podatkowym, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie wpro-
wadzają własnych uregulowań, które wybrane kwestie normują odmiennie, 
w tym wypadku zysk bilansowy nie jest już identyczny z dochodem podatko-
wym, ale jest podstawą do jego ustalenia,

➢  zasada, według której ustalony zysk w prawie bilansowym nie jest 
honorowany w prawie podatkowym, prawo podatkowe samodzielnie określa 

16  J. Hejnar, Zarys teorii wyceny bilansowej, [w:] Prawo bilansowe a prawo podatkowe, 
red. B. Micherda, Warszawa 2002, s. 12.
17  H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, Warszawa 1995, s. 163.
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zasady ustalania dochodu podatkowego.  
Przychody i koszty wykazywane w celu ustalenia dochodu rozpatrywa-

ne są tylko według ustaleń zawartych w prawie podatkowym, dlatego rów-
nież dochód jest wyłącznie kategorią podatkową. Dochodem według ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka sumy przychodów 
nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty 
uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą18. 
Dlatego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobo-
wiązały podatników do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odręb-
nymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie osiągniętego dochodu lub 
poniesionej straty, w dalszej kolejności podstawy podatkowania i należnego 
podatku19. Rachunkowość w prawie podatkowym postrzegana jest jako źró-
dło informacji dla potrzeb podatkowych. Jako system informacyjny tworzy 
i dostarcza danych w celu zapewnienia jasnego, prawdziwego i rzetelnego 
obrazu jednostki gospodarczej dla oceny sytuacji majątkowej, rentowności 
i finansowej jednostki. Informacje te dostarczane są szerokiej grupie odbior-
ców sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kierownictwa 
jednostki, inwestorów, kontrahentów, banków, władz lokalnych. Szczególnym 
odbiorcą informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym jednostki są władze 
fiskalne20. Głównym punktem zainteresowania jest zweryfikowanie informacji 
pochodzących z rachunkowości, bowiem władze fiskalne wymagają odmien-
nych informacji dotyczących przychodów i kosztów ukształtowanych według 
prawa podatkowego.

W tym celu, w ramach rachunkowości finansowej, jednostki gospodar-
cze zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych 
w postaci ewidencji analitycznej lub pozabilansowej. Dla potrzeb podatko-
wych konieczne staje się wprowadzenie dodatkowych kryteriów klasyfikują-
cych koszty i przychody. Obok przychodów i kosztów według prawa bilanso-
wego, które pokrywają się z prawem podatkowym, należy wyodrębnić21:

➢  przychody będące przychodami rachunkowymi, a nie podatkowy-
mi oraz odwrotnie – przychody będące w danym okresie sprawozdawczym 

18  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662) art. 7 ust. 2..
19  Ibidem, art. 9 ust. 1..
20  B. Zbroińska, Projekcja dochodów budżetowych na podstawie sprawozdań fi-
nansowych przedsiębiorstw, [w:] "Studia i Materiały Miscellanea Oeconomica", 2015, 
r. 19, nr. 2, s. 39-51. 
21  I. Olchowicz, Rachunkowość Podatkowa, Warszawa 2011, s. 73. 
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przychodami podatkowymi, a nie zaliczane do przychodów rachunkowych,
➢  część przychodów dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla 

celów podatkowych będzie uznana w innych momentach. W prawie bilanso-
wym – według zasady memoriałowej, natomiast w prawie podatkowym – we-
dług zasady kasowej,

➢  koszty, będące kosztami rachunkowymi, a nie zaliczane do kosztów 
według prawa podatkowego i w sytuacji odwrotnej, gdy koszty są koszta-
mi podatkowymi, a nie stanowią kosztów rachunkowych, w danym okresie 
sprawozdawczym,

➢  część kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów 
podatkowych zostaje uznana w innym momencie. 

Istotną przyczyną rozbieżności pomiędzy kategorią bilansową, jaką 
jest wynik finansowy a dochodem podatkowym, który jest kategorią pra-
wa podatkowego, jest brak wartościowego i czasowego pokrywania się 
w danym okresie sprawozdawczym wyżej wymienionych kategorii. Rozbież-
ności te przyjmują charakter trwały lub przejściowy. Podział taki oznacza 
różnicę w wyniku finansowym w stosunku do wyniku podatkowego w spo-
sób trwały lub przejściowy, gdy różnica ta zostanie zrealizowana w jednym 
z następnych okresów sprawozdawczych. Różnice przejściowe wynikają 
z przejściowego charakteru prezentowania przychodów jako osiągniętych, 
jak i wykazywanych kosztów traktowanych jako poniesionych w prawie bi-
lansowym i podatkowym. Powstałe różnice przejściowe należy uzupełnić 
o dodatkowy podział ze względu na posiadany znak działania arytmetycznego. 
Według tego dodatkowego kryterium będziemy je rozpatrywać jako dodatnie 
lub ujemne. Różnice trwałe powstają w sytuacji, gdy przychody bądź koszty 
uznane przez prawo bilansowe nie są respektowane przez prawo podatkowe, 
również do różnic trwałych dojdzie w sytuacji odwrotnej. Posiadają one nie-
odwracalny i definitywny charakter. Ich występowanie między prawem bilan-
sowym i podatkowym występuje tylko i wyłącznie w roku obrachunkowym. 

Drugą grupą różnic są różnice przejściowe wynikające z innego momen-
tu uznania danego przychodu za osiągnięty, a koszt za poniesiony w prawie 
bilansowym i podatkowym. Różnica przejściowa odwraca się w czasie, gdy 
w następnych okresach obrachunkowych zdarzenia ją tworzące zastaną uznane 
w prawie bilansowym lub podatkowym. Wpływają wówczas na wynik finan-
sowy lub dochód. Dodatni jak i ujemny charakter mogą wykazywać zarów-
no różnice trwałe, jak i przejściowe. Wyodrębnienia różnic dodatnich oraz 
ujemnych dokonuje się z perspektywy wyniku bilansowego, w przypadku,  
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gdy wynik rachunkowy jest wyższy od wyniku podatkowego, różnica przyjmu-
je charakter dodatni. Taka sytuacja ma miejsce, gdy22:

➢  przychody uznane w prawie bilansowym są wyższe niż przychody uzna-
ne przez prawo podatkowe,

➢  koszty w prawie bilansowym są niższe niż koszty uznane przez prawo 
podatkowe. 

W przypadku, gdy wynik rachunkowy jest niższy od wyniku podatkowe-
go, powstaje różnica ujemna. Sytuacja ta występuje, gdy:

➢  przychody uznane w prawie bilansowym są niższe niż przychody uzna-
ne przez prawo podatkowe,

➢  koszty w prawie bilansowym są wyższe niż koszty uznane przez prawo 
podatkowe.

Różniące pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym wpły-
wające na powstanie różnic przedstawiono na rysunku 8 i rysunku 9.

22  W. Wyrzykowski, Wynik bilansowy a dochód podatkowy, Gdańsk 2003, s. 20–29. 
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Pierwszy obszar różnic związany jest z definiowaniem przychodów 
w prawie bilansowym i podatkowym, z innym traktowaniem przychodów 
przez Ustawę o rachunkowości i Ustawę o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Przychody są jedną z postawowych kategorii kształtujących wynik 
z prowadzonej działalności. Definicja przychodów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt. 
30 UoR jest następująca: 

przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 
wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub 
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez 
udziałowców lub właścicieli23. 

Rozbudowaną definicję przychodów zawiera Międzynarodowy Standard Ra-
chunkowości (MSR) 18. Przedstawiona tam definicja przychodów brzmi: 

przychodami z podstawowej działalności operacyjnej jest sprzedaż 
produktów, które jednostka sama wytworzyła oraz sprzedaż towarów 
nabytych od innych jednostek w stanie nieprzetworzonym. Do przychodów 
należą jedynie otrzymane lub należne wpływy korzyści ekonomicznych 
na rachunek bankowy jednostki. Kwoty pobrane w imieniu osób trzecich, 
np. VAT, nie są korzyściami ekonomicznymi jednostki gospodarczej 
i nie skutkują zwiększeniem kapitału własnego. Wysokość przychodów 
należy ustalić według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, 
uwzględniając kwoty rabatów handlowych oraz rabatów hurtowych 
przyznanych przez jednostkę. Kwota przychodu wynikająca z transakcji 
zostaje ustalona w drodze umowy między stronami transakcji24. 

Przychody ze sprzedaży zostają uznane za osiągnięte, jeżeli spełniają następu-
jące warunki25: 

➢  jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści 
wynikające z praw własności do dóbr,

➢  jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządza-
nie sprzedanymi dobrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje 
się wobec dóbr, do których ma się prawo własności, i nie sprawuje się nad nimi 
efektywnej kontroli,

23  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 330, art. 
3 ust. 1.). 
24  Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 Przychody, (Dz. U. UE, z dnia 
29.11.2008), § 6-8.
25  Ibidem, § 14.
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➢  kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
➢  istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekono-

miczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,
➢  koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę 

gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.

Dokonując wyceny przychodów ze świadczenia usług, należy zwrócić 
uwagę na ich swoistą specyfikę. Jeśli wynik przeprowadzonej transakcji do-
tyczącej świadczenia usług można w sposób wiarygodny oszacować, wówczas 
przychody z takiej transakcji zostają ujęte na podstawie stopnia zaawansowania 
realizacji transakcji na dzień bilansowy. Dokonanie oceny wyniku transakcji 
można przeprowadzić w sposób wiarygodny, jeżeli zostaną spełnione następu-
jące warunki26:

➢  kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
➢  istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekono-

miczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,
➢  stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony 

w wiarygodny sposób,
➢  koszty poniesione w związku transakcją oraz koszty zakończenia trans-

akcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób.

Ustalając przychody z umów, dotyczących usług długoterminowych, za-
stosowanie ma tutaj art. 34a–34c Ustawy o rachunkowości w następującym 
brzmieniu: przychody z wykonywania niezakończonej usługi, w okresie od 
dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które 
wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – usta-
la się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania 
usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody27: 

➢  udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia usta-
lenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

➢  liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
➢  na podstawie obmiaru wykonanych prac,
➢  inną metodą wyrażającą w sposób wiarygodny stopień zaawansowania 

usługi.  

26  Ibidem, § 20.
27  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 
34a–34c. 
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Generalnie przychody w prawie bilansowym są to otrzymane lub należne 
kwoty z tytułu sprzedaży bądź innych tytułów, powstające w momencie prze-
kazania nabywcy towarów, produktów bądź innych składników majątkowych, 
również w momencie wykonywania świadczenia, ale nie w momencie przyję-
cia zapłaty. Osiągane przychody z prowadzonej działalności ujmowane zgod-
nie z prawem bilansowym zostały przyporządkowane według uzyskiwanych 
informacji do poszczególnych obszarów działalności jednostki gospodarczej. 
Ujęcie przychodów w księgach rachunkowych podmiotu gospodarczego oraz 
w sprawozdaniu finansowym następuje według podziału przedstawionego na 
rysunku 1028.

Rysunek 10. Kryteria klasyfikacji ujmowania przychodów 
w księgach rachunkowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Olchowicz Rachunkowość Podatko-
wa,, Warszawa 2011, s. 77–78; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatko-
we, Warszawa 2013, s. 193; J.  Michalak, Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do 
Balanced Scorecard, Warszawa 2008, s. 234.  

Przychody uznawane w prawie bilansowym postrzegane są przez pryzmat 
nadrzędnych zasad rachunkowości. Ogólne zasady ustalania wysokości przy-
chodu w prawie bilansowym oraz podatkowym zostały zaprezentowane w ta-
beli 19. 

28  M. Chodoń, K, Zasiewska, Podstawy Rachunkowości, Warszawa 2014, s. 177.  
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Tabela 19. Zasady ogólne ustalania wysokości przychodu 
według obowiązującego prawa bilansowego i prawa podatkowego 

Lp. Przychód Prawo bilansowe Prawo podatkowe

1
W przypadku 

transakcji sprze-
daży 

Cena sprzedaży netto 
uzgodniona między 

stronami.

Cena określona w umowie, ale je-
śli cena bez wiarygodnie uzasad-
nionej przyczyny różni się od cen 
rynkowych, przychód w takim 
przypadku zostanie określony 
przez organ podatkowy, według 
wartości rynkowej.

2

W przypadku, 
gdy nie można 

ustalić ceny 
sprzedaży netto, 
np. otrzymanie 

nieodpłatne 
innego mająt-
ku niż środki 

pieniężne. 

Cena rynkowa

nieodpłatne otrzymanie rzeczy 
lub prawa

– według cen rynkowych stosowa-
nych w obrocie rzeczami i prawa-
mi tego samego rodzaju i gatunku  
z uwzględnieniem ich stanu 
i stopnia zużycia oraz czasu 
i miejsca uzyskania,
wartość nieodpłatnych świadczeń, 
jeśli przedmiotem są:   

– usługi, które wchodzą w zakres 
działalności gospodarczej doko-
nującego świadczenia, według 
cen stosowanych wobec innych 
odbiorców,

– usługi zakupione, według cen 
zakupu,

– udostępnienie lokalu, w równo-
wartości czynszu przysługującego 
w monecie podpisania umowy 
najmu tego lokalu,

– w pozostałych przypadkach, na 
podstawie cen rynkowych sto-
sowanych podczas świadczenia 
usług lub przy udostępnianiu rze-
czy, praw, z tego samego rodzaju  
i gatunku, przy uwzględnieniu 
ich stanu, stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca udostępniania. 

Źródło: Meritum Rachunkowość, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, 
Warszawa 2014, s. 225; G. K. Świderska, J. Kamieńczak, J., Nowakowska, Podatek 
dochodowy, Warszawa 2008, s. 112; K. G. Szymański, Rachunkowość i opodatkowanie 
spółek kapitałowych, Warszawa 2005, s. 33;  E. Walińska, Bilans jako fundament spra-
wozdawczości finansowej, Warszawa 2009, s. 67. 
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Klasyfikacja przychodów dla potrzeb prawa podatkowego przeprowadzo-
na jest w sposób odmienny niż w prawie bilansowym. Postrzegając przychody 
przez pryzmat prawa podatkowego, niezbędne jest zróżnicowanie przychodów 
na te, które podlegają opodatkowaniu i te niepodlegające opodatkowaniu we-
dług Ustawy o podatku dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych nie definiuje wprost kategorii, jaką są przychody. Zawiera ona 
jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych29 zawierający uregulowania 
w zakresie30: 

➢  przychodów podatkowych,
➢  przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych,  
➢  przychodów wolnych od opodatkowania. 

Zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. do przychodów zostaną zaliczone31:

➢  otrzymane pieniądze, wartości pieniężne oraz różnice kursowe,
➢  wartość nieodpłatnie bądź częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, 

praw oraz wartości niematerialnych i prawnych,
➢  wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym również 

z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych zobowiązań przez 
Fundusz Pracy,

➢  wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane 
jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

➢  równowartość odpisów aktualizujących wartości należności, uprzednio 
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku ustania przyczyn, 
dla których dokonano tych odpisów,

➢  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub 
zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami – naliczony 
podatek od towarów i usług, lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, 
w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

➢  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, zaliczonych 
uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. 

29  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 
12 u.p.d.o.p.
30  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662), art. 12. 
31  W. Nykiel (red.), Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2013; 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1662), art. 14.
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Wyłączenia z przychodów wymienione są poprzez użyte sformułowanie 
„do przychodów nie zalicza się”32:

➢  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw 
towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawoz-
dawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym 
również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od 
tych pożyczek (kredytów),

➢  kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym 
również od udzielonych pożyczek (kredytów),

➢  przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału 
zakładowego, funduszu udziałowego, funduszu założycielskiego, funduszu sta-
tutowego w banku państwowym, funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

➢  przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz,

➢  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stano-
wiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,

➢  odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań 
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwro-
tu różnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu odrębnych przepisów,

➢  należnego podatku od towarów i usług. 
Przychodami wolnymi od podatku są33: 
➢  dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzą-

cej w skład gospodarstwa rolnego,
➢  dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez po-

datników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której 
Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

➢  dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, której celem statuto-
wym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 

➢  dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie 
organizacje działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

➢   dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

➢  dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

32  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662), art. 12. ust. 4 (wybrane pozycje). 
33  Ibidem, art. 17 (wybrane pozycje).
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realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD),

➢  dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji 
rolnej przeznaczone na wynagrodzenia za pracę członków rolniczych spółdziel-
ni produkcyjnych, 

➢  dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, 
➢  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorzą-

du terytorialnego.

Przychody według prawa podatkowego ustalane zgodnie z Ustawą o po-
datku dochodowym od osób prawnych nie zostają sklasyfikowane jak w prawie 
bilansowym, do których ma zastosowanie Ustawa o rachunkowości. Przycho-
dy według prawa podatkowego to jednolita kategoria przychodów osiągnię-
tych z działalności gospodarczej, bez uszczegóławiania ich istoty ekonomicz-
nej dla celów zarządczych. Na podstawie przytoczonych przepisów Ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych można sformułować definicję 
przychodu, którym są: (wymienione w art. 12 ust. 1–3) otrzymane pieniądze, 
wartości pieniężne w tym również różnice kursowe, wartości niematerialne 
i prawne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, 
praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń 
oraz wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (z zastrzeżeniem 
art. 12 ust. 4 oraz art. 16 i art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych). 

Drugim obszarem różnic pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym 
są koszty. Za koszt, według prawa bilansowego, można uznać uprawdopo-
dobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych 
o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów 
albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniej-
szenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób, niż 
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli34.    

W prowadzonej działalności gospodarczej zarówno koszty jak i straty 
mają taki sam efekt. Różnica pomiędzy tymi kategoriami polega na ich uję-
ciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym. W księgach 
rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym odrębnie zostają ujęte koszty 
podzielone dla potrzeb sprawozdawczych na:

34  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), 
art. 3 ust. 1 p. 31. 
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➢  koszty podstawowej działalności operacyjnej,
➢  koszty pozostałej działalności operacyjnej,
➢  koszty działalności finansowej.
➢  oraz straty nadzwyczajne, które powstają na skutek zdarzeń trudnych 

do przewidzenia niezwiązanych z działalnością operacyjną jednostki oraz nie-
związane z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej35. 

Koszty ponoszone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 
są zróżnicowane, w celu uzyskania informacji związanej z kosztami, należy 
dokonać ich podziału. Dokonanie podziału kosztów na odrębne składniki 
i ponowne zgrupowanie wybranych elementów w grupy określa się mianem 
klasyfikacji kosztów. Klasyfikację kosztów można podzielić na:

➢  dokonaną dla celów sprawozdawczych, jej obowiązek wynika z obo-
wiązujących przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz dla po-
trzeb statystyki,

➢  przeprowadzoną dla potrzeb wewnętrznych jednostki. 
Klasyfikacja kosztów została przedstawiona na rysunku. 11.

Rysunek 11. Kryteria klasyfikacji kosztów 

Źródło: B. Gierusz, Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk, 2009, 
s. 302; R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po pol-
sku i angielsku, Warszawa 2008, s. 254;  K. Stępień, Wiarygodne sprawozdania finan-
sowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu 
sprawozdawczym, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoniza-
cji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Warszawa 2008 
s. 368; M.  Świderska, Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny 
efektów działalności gospodarczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2005, t. 29 
(85), s. 298.  

35  I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2011, s. 115–116. 
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Zestawienie podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych kosztów i tworzo-
nych według tych kryteriów grup kosztów przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Klasyfikacja i grupy kosztów   

Lp. Kryterium klasyfikacji Podział kosztów

1 Podział według rodzajów kosztów

– amortyzacja,
– zużycie materiałów i energii,
– usługi obce,
– podatki i opłaty,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne,
– pozostałe koszty rodzajowe.

2 Podział według rodzajów działal-
ności 

– koszty działalności produkcyjnej,
– koszty działalności usługowej,
– koszty działalności handlowej.

3 Podział według struktury – koszty proste,
– koszty złożone.

4 Podział według miejsc powstawania 
kosztów

– koszty wydziałów podstawowych,
– koszty wydziałów pomocniczych,
– koszty zakupu,
– koszty sprzedaży,
– koszty zarządu.

5 Podział według związku kosztów z 
procesem produkcji 

– koszty podstawowe,
– koszty ogólne.

6 Podział według związku kosztów  
z przedmiotem odniesienia

– koszty bezpośrednie,
– koszty pośrednie.

7 Podział według okresu, którego 
koszty dotyczą 

– koszty bieżącego okresu,
– koszty innych okresów – rozliczane 
w czasie.

8 Podział według reakcji kosztów na 
zmianę rozmiarów działalności  

– koszty stałe,
– koszty zmienne.

9 Podział według istotności przy 
podejmowaniu decyzji 

– koszty istotne- decyzyjne,
– koszty nieistotne.

10 Podział według możliwości kontroli – koszty kontrolowane
– koszty niekontrolowane.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Ra-
chunkowość od podstaw, Warszawa 2009, s. 315–320.

 Różnica pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym jest 
szczególnie widoczna w podejściu do kategorii kosztów. Kategoria kosztów 



79

DUALIZM PRAWA BILANSOWEGO I PRAWA PODATKOWEGO W DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 

stanowi, obok przychodów, drugi z elementów kształtujący wynik finanso-
wy oraz podstawę opodatkowania. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodo-
wym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła 
przychodów z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1, czyli nieuzna-
wanych za koszty uzyskania przychodów36. 

Trzecim obszarem różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem po-
datkowym jest amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 UoR odpisów amortyzacyjnych od środ-
ków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia 
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Dokonanie odpisu 
amortyzacyjnego może przebiegać metodą liniową lub degresywną. Od środ-
ków trwałych o nisko cennej wartości można ustalić odpisy amortyzacyjne 
w sposób uproszczony, poprzez dokonanie zbiorczych odpisów amortyzacyj-
nych lub można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Doko-
nując ustalenia okresu amortyzacji oraz rocznej stawki amortyzacyjnej, na-
leży uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na który 
w szczególności składają się37: 

➢  liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
➢  tempo postępu technicznego,
➢  wydajność środka trwałego,
➢  ograniczenia w czasie używania środka trwałego,
➢  przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostało-

ści środka trwałego.  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
zgodnie z prawem podatkowym podlega szczegółowym zasadom, na podsta-
wie których zostają dokonane odpisy amortyzacyjne dla celów podatku do-
chodowego od osób prawnych. Zasady te zostały przedstawione w art. 15 ust. 
6 updop, w którym zawarta jest definicja kosztu uzyskania przychodów, do 
których zalicza się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 
16a–16m38. Podstawową różnicą pomiędzy amortyzacja bilansową i podatkową 

36  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662) art. 15 ust. 1. 
37  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), 
art. 32 ust. 2. 
38  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662), art. 15. ust. 6 
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jest odmienny poziom kosztów dla celów bilansowych oraz dla celów podat-
kowych. Różnice te powodują konieczność ujmowania w ewidencji analitycz-
nej różniących się stanów w celu sporządzenia zeznania podatkowego oraz 
ustalenia odroczonego podatku dochodowego39. Definicje środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych w Ustawie o rachunkowości oraz Usta-
wie o podatku dochodowym od osób prawnych różnią się między sobą. W Usta-
wie o podatku dochodowym od osób prawnych, w przeciwieństwie do Ustawy 
o rachunkowości, nie ma bezpośredniej definicji środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych. Zawarte są natomiast kryteria dla środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają bądź nie 
podlegają amortyzacji. Definicje te zostały przedstawione w tabeli 21. 

Tabela 21. Definicje środków trwałych 
i wartości niematerialnych według UoR. i pdop. 

Ustawa o rachunkowości Ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 p. 15 przez środ-
ki trwałe należy rozumieć aktywa trwałe 
oraz zrównane z nimi, o przewidywa-
nym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jed-
nostki. Do środków trwałych zalicza się 
w szczególności:
➢  nieruchomości – w tym, grunty, pra-
wo wieczystego użytkowania gruntów, 
budynki i budowle, i inne,
➢  maszyny, urządzenia, środki transpor-
tu i inne rzeczy,
➢  ulepszenia w obcych środkach trwa-
łych,
➢  inwentarz żywy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 amortyzacji pod-
legają z wyjątkiem ujętym w art. 16c:
➢  stanowiące własność lub współwła-
sność podatnika,
➢  nabyte lub wytworzone we własnym 
zakresie,
➢  kompletne i zdatne do użytku w dniu 
przyjęcia do użytkowania, w tym: bu-
dowle, budynki, maszyny i urządzenia, 
środki transportu i inne przedmioty.
Amortyzacji podlegają również zgodnie 
z art. 16a ust. 2 przyjęte do użytkowa-
nia inwestycje w obcych środkach trwa-
łych, budynki i budowle wybudowane 
na cudzym gruncie, składniki majątku 
wymienione w ust. 1 niestanowiące 
własności lub współwłasności podatnika 
wykorzystywane do bieżącej działalności 
zgodnie z umową zawartą na podstawie 
art. 17a p. 1.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 p. 14 przez wartości 
niematerialne i prawne należy rozumieć 
nabyte przez jednostkę i zaliczane do 
  

39  I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2011, s. 361. 
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aktywów trwałych prawa majątkowe 
nadające się do gospodarczego wykorzy-
stania o przewidywanym okresie ekono-
micznej użyteczności dłuższym niż rok, 
oraz przeznaczone na potrzeby jednostki. 
Do wartości niematerialnych i prawnych 
w szczególności zalicza się:
➢  autorskie prawa majątkowe, prawa 
pokrewne, licencje, koncesje,
➢  prawa do wynalazków, znaków towa-
rowych, wzorów użytkowych,
➢  know-how.

Amortyzacji podlegają również nabyte 
wartości niematerialne i prawne zgodnie 
z art. 16b ust. 1: 
➢  spółdzielcze prawo własnościowe do 
lokalu mieszkalnego,
➢  spółdzielcze prawo do lokalu użytko-
wego,
➢  autorskie lub pokrewne prawo mająt-
kowe,
➢  licencje,
➢  prawa do wynalazków i patentów, 
znaków towarowych,
➢  know-how.
Art. 16c zawiera wykaz pozycji, które nie 
podlegają amortyzacji według prawa po-
datkowego, są to:
➢  grunty i prawa wieczystego użytkowa-
nia gruntów,
➢  dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
➢  wartość firmy jeżeli powstała w spo-
sób inny niż określony w art. 16b ust. 2 
pkt 2,
➢  składniki majątku, które nie są uży-
wane na skutek zaprzestania działalności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, art. 3 ust. 1 p. 14–15); Ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662), 
art. 16a ust. 1, ust. 2, art. 16b ust. 1, art. 16c. 

 
Szczegółowe zapisy dotyczące dokonywania odpisów amortyzacyjnych 

według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały zawarte 
w art. 16g–16m. Odpisu amortyzacyjnego zgodnie z updop możemy doko-
nać od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten 
środek lub wartość wprowadzono do ewidencji40. 

40  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662), art. 16h.
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II.3 Koncepcja wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym  
i podatkowym

Odmienność celu prawa bilansowego i prawa podatkowego powoduje 
powstanie różnicy pomiędzy wynikiem rachunkowym a wynikiem podatko-
wym. Ustalenie wyniku rachunkowego następuje na podstawie zapisów uję-
tych w księgach rachunkowych związanych z osiągniętymi przychodami oraz 
poniesionymi w tym celu kosztami, według nadrzędnych zasad rachunkowo-
ści. Ustalenie wyniku rachunkowego następuje na podstawie art. 42 UoR41: 

➢  wyniku działalności operacyjnej – stanowiącego różnicę pomiędzy 
sumą przychodów ze sprzedaży towarów, materiałów, produktów, z uwzględ-
nieniem dotacji, opustów, rabatów oraz z uwzględnieniem pozostałych przy-
chodów operacyjnych, a wartością sprzedanych towarów, materiałów, produk-
tów, wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, lub zakupu, 
powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów 
ogólnego zarządu,

➢  wyniku operacji finansowych – jest to różnica pomiędzy przychoda-
mi finansowymi, osiągniętymi z tytułu dywidend lub udziałów w zyskach, 
a kosztami finansowymi stanowiącymi straty związane ze zbyciem inwestycji 
finansowych, z wyjątkiem odsetek, prowizji,

➢  wyniku zdarzeń nadzwyczajnych – jest to różnica pomiędzy zyskami 
nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.  

Uwzględniając przychody oraz związane z nimi koszty ustala się w ra-
chunku zysków i strat następujące poziomy wyników42:

➢  wynik ze sprzedaży,
➢  wynik z działalności operacyjnej,
➢  wynik z działalności gospodarczej,
➢  wynik brutto. 

Podstawą do ustalenia wyniku podatkowego, czyli dochodu według 
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są przychody 
i koszty. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód 
wypracowany przez jednostkę w roku podatkowym bez względu na rodzaj 
źródeł przychodów osiągnięcia dochodu. W ściśle określonych przypadkach 

41  M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości, Warszawa 2015, s. 240-244.
42  Ibidem, s. 238. 
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wymienionych w art. 21 i 22 updop przedmiotem opodatkowania będzie 
przychód43. Art. 7 ust. 2 updop określa, że dochodem jest nadwyżka sumy 
przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. 
Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różni-
ca jest stratą. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowa-
nia nie uwzględnia się przychodów, kosztów, strat wskazanych w art. 7 ust. 
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera również wykaz 
dochodów wolnych od podatku wymienionych w art. 17. Reasumując, pod-
stawę opodatkowania ustala się w następującej kolejności zaprezentowanej na 
rysunku 12.

Rysunek 12. Ustalenie podstawy opodatkowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Olchowicz, Rachunkowość podat-
kowa, Warszawa 2009, s. 204. 

Wynik bilansowy jednostki gospodarczej, a także wynik podatkowy tej samej 
jednostki, nie są tożsame. Celem ustalenia wyniku finansowego jest dokonanie 
pomiaru oraz przedstawienie za dany okres sprawozdawczy dokonań jednostki 
gospodarczej. Wynik rachunkowy zostaje ustalony zgodnie z zasadami rachun-
kowości, przez co ma zapewnić jasny, rzetelny oraz prawidłowy obraz jednostki 
gospodarczej, jej oceny sytuacji majątkowej, finansowej, jak również rentowno-
ści. Wynik podatkowy jednostki gospodarczej jest wyłącznie kategorią definio-
waną przez prawo podatkowe. Prezentowany wynik podatkowy jest podstawą 
do wskazania wymiaru zobowiązania jednostki z tytułu podatku dochodowego. 

43  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662), art. 21, 22.
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Podlega on zmianom wynikającym z celów polityki społeczno-gospodar-
czej rządu. Prezentowany przez jednostkę wynik podatkowy nie przedstawia 
osiągnięć jednostki, bowiem jest on kształtowany wedle reguł podatkowych 
dla jego głównego odbiorcy, którym są organy skarbowe państwa. Pomiędzy 
wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym zachodzą pewne relacje  
w zakresie ustalania podatku dochodowego, które zostały przedstawione na 
rysunku 13. 

Rysunek 13. Regulacje prawa bilansowego i prawa podatkowego 
dotyczące ustalenia podatku dochodowego

Źródło: E. Walińska, Rachunkowość Finansowa w świetle podatku dochodowego, 
Warszawa 1997, s. 91. 

Porównanie ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości jest podstawą 
do wskazania dwóch podstawowych obszarów różnic, jakie zachodzą między 
wynikiem finansowym jednostki ustalonym zgodnie z ustawą o rachunkowo-
ści a podstawą do opodatkowania ustaloną w zgodzie z obowiązującymi usta-
wami podatkowymi44:  

44  B. Gierusz, Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zamiany w rachunkowości, 
Gdańsk 2002, s. 38.  
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➢  różnice w podejściu do źródeł przychodów i kosztów,
➢  różnice dotyczące momentu uznania przychodu za osiągnięty lub po-

niesienia kosztu.  

Powstanie różnic trwałych związane jest w występowaniem różnic z pierw-
szej grupy. Różnice trwałe mają miejsce wówczas, gdy osiągnięte przychody lub 
poniesione koszty księgowe nie staną się przychodami bądź kosztami podatko-
wymi, jak również w sytuacji odwrotnej45. W drugim z wymienionych obszarów 
mają miejsce różnice okresowe46 nazywane również przejściowymi. Różnice te 
występują, gdy pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym występu-
ją rozbieżności czasowe związane z uznaniem przychodu za osiągnięty lub kosztu 
za poniesiony. Różnice okresowe najczęściej spowodowane są stosowaniem za-
sady memoriałowej w prawie bilansowym, a zasady kasowej w prawie podatko-
wym. Cechą charakterystyczną różnic przejściowych jest ich wyrównywanie się  
w następnych okresach47. Na rysunku 14. oraz 15. zostały przedstawione sche-
maty przekształcenia odpowiednio przychodów księgowych do przychodów 
podatkowych oraz kosztów księgowych do kosztów podatkowych.

Różnice, jakie występują pomiędzy prawem podatkowym a prawem 
bilansowym, oddziałują na kształtowanie przychodów i kosztów, a tym sa-
mym powodują, że wynik rachunkowy jednostki gospodarczej jest niższy bądź 
wyższy od wyniku podatkowego. Rozbieżność ta powoduje powstanie różnic 
dodatnich bądź różnic ujemnych, przedstawionych na rysunku 16. Ustalanie 
znaku różnicy wymaga przyjęcia za punkt odniesienia wyniku jednostki spo-
rządzonego według ustawy o rachunkowości. 

Różnice zachodzące pomiędzy wynikiem rachunkowym a wynikiem 
podatkowym zostały podzielone na różnice trwałe, które podczas ustalania 
podstawy do opodatkowania korygują bieżący wynik finansowy, przez co nie 
mają wpływu na wynik finansowy jak i podatkowy w latach następnych. Ce-
chą charakterystyczną różnic trwałych jest ich rozliczanie w roku podatkowym, 
w którym powstały48. Przedstawienie trwałych różnic w przychodach 
i kosztach zawiera tabela 22

45  I. L. Smith, R. M. Keith, W. L. Stephens, Accounting Principles, McGraw-Hill Book 
Company, New York 1989, s. 620. 
46  K. A. Clausing, Corporate Tax Revenues in OECD Countries, "International Tax and 
Public Finance" 2007, s. 130-133. 
47  W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka, MSR 12 Podatek dochodowy, Warszawa 2007, 
s. 30.
48  I. Olchowicz, Różnice trwałe i przejściowe między wynikiem rachunkowym a podatko-
wym, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2001, nr 4 (28), s. 10.
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Rysunek 14. Schemat przechodzenia od przychodów księgowych 
do przychodów podatkowych   

Źródło: B. Gierusz, Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zamiany w rachun-
kowości, Gdańsk 2002, s. 24. 
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Rysunek 15. Schemat przechodzenia od kosztów księgowych do kosztów 
podatkowych   

Źródło: B. Gierusz, Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zamiany w rachun-
kowości, Gdańsk 2002, s. 33.



88

ROZDZIAŁ II

Rysunek 16. Dodatnie i ujemne różnice 
występujące pomiędzy wynikiem rachunkowym a podatkowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka, 
MSR 12 Podatek dochodowy, Warszawa 2007, s. 30; R. Murphy, J. Whiting, Corporate 
Reporting of Tax, Taxadviser, July 2007; B. Norton, M. Seewald, Income Taxes: The 
Missing Link in Corporate Performance Management, "Busines Performance Manage-
ment" 2007, Feburary.

.
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Tabela 22. Różnice trwałe dodatnie i ujemne w przychodach oraz kosztach

Różnice Przedstawienie

Przychody Dodatnie Różnice te powstają wówczas, gdy pewne przychody są 
przychodami rachunkowymi, natomiast nie znajdują od-
zwierciedlenia w prawie podatkowym. Przychodami taki-
mi są w szczególności:
a) przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przy-
chodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
b) zwrócone, umorzone, zaniechane podatki, opłaty na 
rzecz budżetu, niezaliczane do kosztów uzyskania przy-
chodu,
c) odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaco-
nych zobowiązań podatkowych i innych należności bu-
dżetowych,
d) zwrócone wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów,
e) zwrot, zaniechanie, umorzenie wpłat na PEFRON,
f ) umorzenie zobowiązania, jeśli umorzenie związane jest 
z bankowym postępowaniem ugodowym, postępowaniem 
upadłościowym, realizacją programu restrukturyzacji,
g) dochody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, jeśli sprzedaż 
nastąpiła po upływnie 5 lat od dnia nabycia,
h) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na 
terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
i) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach wspólnej po-
lityki rolnej UE.

Ujemne Różnice takie występują wówczas, gdy dane przychody są 
przychodami podatkowymi, natomiast nie są przychoda-
mi rachunkowymi. Są to:
a) wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz 
przychody w naturze,
b) przychody z nieruchomości udostępnionej nieodpłat-
nie,
c) przychody ustalone w drodze decyzji organu podatko-
wego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, praw ma-
jątkowych, gdy cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczy-
ny różni się od cen rynkowych.
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Koszty Dodatnie Różnice te występują sporadycznie. Mogą to być koszty 
podatkowe poniesione w związku z przychodami podat-
kowymi niestanowiącymi przychodów rachunkowych.

Ujemne Różnice te powstają, gdy koszty rachunkowe bezwzględ-
nie są wykluczone z kosztów uzyskania przychodów. 
Wśród ujemnych trwałych różnic możemy wskazać:
a) koszty związane z używaniem samochodów:

– straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samocho-
dów oraz koszty ich remontów powypadkowych,

– składki na ubezpieczenie samochodu osobowego o war-
tości przekraczającej 20 000 EUR,

– wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb dzia-
łalności gospodarczej, samochodów osobowych niestano-
wiących składników majątku podatnika,

– wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu uży-
wania przez nich samochodów na potrzeby podatnika 
w wysokości przekraczającej kwotę miesięcznego ryczałtu 
lub kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu,
b) koszty związane z użytkowaniem środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych oraz środkami 
trwałymi w budowie:

– odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywa-
nych według zasad określonych w ustawie od tej części 
ich wartości, która odpowiada poniesionym nakładom, 
wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków we 
własnym zakresie,

– odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naby-
tych nieodpłatnie, oddanych do nieodpłatnego używania 
z wyjątkiem nieruchomości,

– straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzo-
nych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydat-
ność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności,

– poniesione koszty zaniechanych inwestycji,
c) koszty związane z zatrudnieniem pracowników:

– odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika, 
oprócz tych, których obowiązek lub możliwość tworzenia 
w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,

– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez 
właściwego ministra oraz dodatkowa składka ubezpie-
czenia w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków 
pracy,
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– wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nad-
zorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących 
osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych 
z tytułu pełnionych funkcji,

– dodatkowe opłaty wymierzone przez ZUS,
d) koszty o charakterze sanacyjnym i karnym oraz odsetki 
od zobowiązań:

– kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach 
podlegają wpłaceniu do budżetu państwa,

– opłaty sankcyjne podlegające wpłacie do budżetu pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

– odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należ-
ności budżetowych,

– koszty egzekucji związane z niewykonaniem zobowiązań, 
grzywien, i kar pieniężnych,

– kary, opłaty i odszkodowania, jak również odsetki od 
tych zobowiązań, z tytułu nieprzestrzegania przepisów 
z zakresu BHP, kary umowne i odszkodowania z tytułu 
wad dostarczanych towarów, wykonywanych robót, oraz 
usług,
e) koszty związane z rozrachunkami z kontrahentami:

– straty powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat 
w związku z niedotrzymaniem warunków umowy,

– umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, które 
uprzednio zostały zaliczone do przychodów należnych,

– wierzytelności odpisane jako przedawnione oraz odpisa-
ne jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, zaracho-
wanych jako przychody należne, których nieściągalność 
została udokumentowana zgodnie z zapisami w ustawie,
f ) pozostałe:

– składki na rzecz organizacji, do których przynależność 
podatnika jest dobrowolna,

– straty powstałe w wyniku nadmiernych niedoborów lub 
zawinionych niedoborów,

– koszty reprezentacji,
– darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem tych 
dokonanych między spółkami tworzącymi podatkową 
grupę kapitałową,

– rezerwy, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów 
nie wynika z innych ustaw, nie są kosztem uzyskania przy-
chodów rezerwy tworzone zgodnie z UoR.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 851; ost. Zm. W Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1662) art. 2, 12, 16, 23. 
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Różnice okresowe związane są z odmiennością uznawania momentu osią-
gnięcia przychodu lub poniesienia kosztu. Cechą charakterystyczną różnic okre-
sowych jest to, że pewne przychody lub koszty uwzględniane są w wyniku finan-
sowym danego roku, ale zostaną uznane za przychody lub koszty podatkowe 
w okresie następnym lub odwrotnie. Skutkiem występowania różnic okreso-
wych jest powstanie rozbieżności pomiędzy podatkiem księgowym a rzeczywi-
stym zobowiązaniem podatkowym. Za podstawę ustalenia księgowego podatku 
dochodowego przyjmuje się wynik finansowy brutto, który został skorygowany  
o trwałe różnice dodatnie i ujemne. Dokonując ustalenia rzeczywistego zo-
bowiązania z tytułu podatku dochodowego, podstawę opodatkowania należy 
skorygować o występujące różnice okresowe. Uwzględniając różnice okresowe 
w podstawie opodatkowania, podstawa ustalenia podatku księgowego będzie 
niższa lub wyższa od podstawy ustalenia rzeczywistego zobowiązania podat-
kowego. Powstałe dodatnie różnice okresowe powodują, że podatek księgowy 
jest wyższy niż bieżące zobowiązanie podatkowe. Konsekwencją tego jest prze-
suniecie na następne okresy płatności podatkowych. Natomiast różnice okre-
sowe ujemne oznaczają wyższe bieżące płatności podatkowe, bowiem podatek 
księgowy w bieżącym okresie jest niższy niż podatek dochodowy wyliczony od 
wyniku podatkowego49 (tabela 23).

Tabela 23 Dodatnie i ujemne różnice przejściowe w przychodach i kosztach

Różnice Przedstawienie

Przychody Dodatnie Różnice te mają miejsce, gdy przychód stanowi w danym 
okresie kategorię wpływającą na wynik finansowy, nato-
miast przychodem podatkowym stanie się w okresach na-
stępnych. Do tej grupy zalicza się:
a) naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności,
b) naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od pożyczek,
c) dodatnie różnice kursowe ustalone od rozrachunków 
oraz środków pieniężnych wyrażonych w walutach ob-
cych ustalone na dzień bilansowy,
d) różnice z wyceny bilansowej inwestycji krótkotermi-
nowych w przypadku wyższych cen rynkowych nad cenę 
nabycia.

Ujemne Różnice te występują wówczas, gdy przychód najpierw 
definiowany jest w prawie podatkowym, natomiast przy-
chód rachunkowy pojawia się w następnych okresach.

49  I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa,, Warszawa 2009, s. 193.
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Występują bardzo rzadko i mogą to być pobrane z góry 
czynsze bądź prenumeraty.

Koszty Dodatnie Różnice te występują wówczas, gdy koszty uznawane są 
w ujęciu podatkowym, natomiast w podejściu rachun-
kowym będą zaliczone dopiero w okresach następnych. 
Przykładem takich kosztów może być:
a) przyśpieszona amortyzacja dla celów podatkowych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych. Przyśpieszona amortyzacja wynika z przyjęcia meto-
dy degresywnej lub zastosowania wyższych stawek amor-
tyzacyjnych dla celów podatkowych niż rachunkowych.

Ujemne Różnice te stanowią najliczniejszą grupę występują wów-
czas, gdy koszt w ujęciu rachunkowym jest uznawany 
wcześniej niż zostaje on ujęty dla celów podatkowych. 
Możemy wymienić takie koszty jak:
a) naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, 
w tym od kredytów i pożyczek,
b) ujemne różnice kursowe ustalone od rozrachunków 
oraz środków wyrażonych w walutach obcych, ustalone 
na dzień bilansowy,
c) niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji pra-
cowników wypłaty oraz nieopłacone składki ubezpieczeń 
społecznych od tych wypłat,
d) zarachowane lecz niewypłacone zobowiązania wobec 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło,
e) odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów bilansowych 
w kwocie wyższej niż przewidziane w prawie podatkowym,
f ) aktualizacja wyceny dokonana w księgach rachunko-
wych zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny jako rezultat 
utraty wartości użytkowej składników majątkowych,
g) odpisy aktualizujące należności, wówczas, gdy ich nie-
ściągalność dla celów podatkowych nie została udowod-
niona, lecz zostanie udowodniona w przyszłości,
h) utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania, bierne 
RMK na naprawy gwarancyjne,
i) wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które wcze-
śniej zarachowano jako należne przychody, których nie-
ściągalność dla celów podatkowych nie została udoku-
mentowana, lecz zostanie udokumentowana w okresach 
następnych.

Źródło: Opracowane własne na podstawie: B. Gierusz, Bieżący i odroczony po-
datek dochodowy a zamiany w rachunkowości, Gdańsk 2002, s. 25–26; I. Olchowicz, 
Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2009, s. 16, 213. 
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III POTENCJAŁ 
DECYZYJNY 

ODROCZONEGO 
PODATKU 

DOCHODOWEGO

III.1 Bieżący i odroczony podatek dochodowy w systemie rachunkowości 

Jednostka gospodarcza funkcjonująca na rynku zobligowana została obo-
wiązującymi przepisami prawa do stosowania prawa bilansowego i prawa po-
datkowego, określających i regulujących zasady ustalania i poboru podatków. 
Jednym z instrumentów prawa podatkowego jest podatek dochodowy pełniący 
funkcję fiskalną, redystrybucyjną oraz stymulacyjną. Podatek dochodowy wy-
korzystywany jest do osiągania celów państwa między innymi w zakresie poli-
tyki gospodarczej i społecznej. Realizowana przez państwo polityka podatkowa 
nie jest spójna z prawem bilansowym, gdyż pełnione funkcje, cele oraz zadania 
w zakresie prawa podatkowego i prawa bilansowego są odmienne1. Rozpa-
trując relacje występujące na styku prawa bilansowego i prawa podatkowego, 

1  E. Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, 
Łódź 2004, s. 137.  
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możemy wyróżnić trzy warianty współzależności obowiązywania przepisów: 

	model pełnej zgodności,
	model częściowej autonomii,
	model pełnej autonomii.

Wymienione modele zostały opisane w tabeli 24.

Tabela 24. Modele relacji zachodzących 
pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym 

Wyszczególnienie Opis modelu 

Model pełnej 
zgodności 

Model ten ma miejsce, gdy w relacjach pomiędzy prawem 
bilansowym a prawem podatkowym istnieje pełna zgodność. 
W modelu tym zasady ustalania wyniku finansowego zgodnie 
z prawem bilansowym są w pełni uznawane przez prawo po-
datkowe. Zasady tego modelu występują również w sytuacji 
odwrotnej, prawo podatkowe byłoby w pełni akceptowane 
przez prawo bilansowe. W efekcie końcowym uzyskany wy-
nik finansowy byłby równy wynikowi podatkowemu.

Model częściowej 
autonomii

rzy modelu częściowej autonomii prawa bilansowego i podat-
kowego za podstawę ustalenia dochodu podatkowego zostają 
uznane księgi rachunkowe. Ustalenie wyniku księgowego, jak 
również dochodu podatkowego, odbywa się przy zastosowa-
niu zbieżnych sposobów. Punktem wyjścia w celu ustalenia 
wyniku podatkowego są przychody oraz koszty wygenerowa-
ne przez system rachunkowości, skorygowane o odpowiednie 
przepisy prawa podatkowego. Wynik finansowy, który został 
ustalony na podstawie prawa bilansowego i wraz z obowią-
zującymi w nim zasadami podlega weryfikacji poprzez szereg 
wyłączeń z podstawy opodatkowana. Realizacja tego mode-
lu może prowadzić do dominacji prawa bilansowego nad 
prawem podatkowym lub dominacji prawa podatkowego 
nad prawem bilansowym. W przypadku dominacji prawa 
bilansowego nad prawem podatkowym, prawo podatkowe 
nie wypracowało własnych zasad ustalania dochodu, więc 
większość zasad prawa bilansowego jest honorowana przez 
prawo podatkowe. Realizacja tej koncepcji może wiązać się 
pojawieniem się niechęci podatników do zmian w prawie bi-
lansowym, skutkujących zwiększeniem zobowiązań podatko-
wych. Kolejnym zagrożeniem może być dokonywanie przez 
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prawo podatkowe. Realizacja tej koncepcji może wiązać się 
pojawieniem się niechęci podatników do zmian w prawie bi-
lansowym, skutkujących zwiększeniem zobowiązań podatko-
wych. Kolejnym zagrożeniem może być dokonywanie przez 
podatników wyborów tych zasad rachunkowości, akceptowa-
nych przez prawo podatkowe, a które minimalizują podstawę 
opodatkowania. 

Model pełnej au-
tonomii 

Zastosowanie modelu pełnej autonomii związane jest z cał-
kowitą odrębnością regulacji prawa podatkowego i prawa 
bilansowego. Oba prawa stanowią zatem niezależne elemen-
ty systemu prawnego w gospodarce. Powstanie odrębności 
pomiędzy prawem bilansowym oraz podatkowym wiąże się 
z nieuznawaniem przez prawo podatkowe wyniku finanso-
wego ustalonego zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa 
bilansowego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: H. Litwińczuk Prawo bilansowe, 
Warszawa 1995, s. 163; H. Litwińczuk Prawo podatkowe przedsiębiorstw, Warszawa 
2000, s. 156; E. Walińska, Rachunkowość podatków odroczonych, Warszawa, 2003, 
s. 29–30; B. Gierusz, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachun-
kowości, Gdańsk 2005, s. 31–32; A. Hansson, K. Olofsdotter Integration and Tax 
Competition, An Empirical Study of OECD Countries, Paper presented at IIPF, Milano 
2004, s. 11; R. U. de Mooij, S. Ederveen Taxation and Foreign Direct Investment:  
A Synthesis of Empirical Research, "International Tax and Public Finance" 2003, s. 653. 
H. H. Christopher, Corporate Tax Reform: Listening to Corporate America "Journal 
of Corporation Law" 2010, s. 293-310; E. A. Gordon, P. R. Joos, Unrecognized De-
ferred Taxes: Evidence from the U.K, "The Accounting Review" 2004, vol. 79, no. 1, 
s. 118-121.

Rozważania na temat podatku dochodowego możemy przeprowadzać 
również w odniesieniu do rachunkowości, w której podatek stanowi kategorię 
ekonomiczną wzbudzającą kontrowersje. Praktycy i teoretycy rachunkowości 
podejmowali próby rozpatrywania charakteru podatku dochodowego, prezen-
tując dwa całkowicie odmienne podejścia:

	pierwsze podejście związane jest z uznawaniem podatku dochodowego 
za koszt działalności jednostki gospodarczej. Głównym argumentem dla takie-
go stwierdzenia jest założenie, że rząd, w zamian za płacone podatki, świadczy 
swoiste usługi na rzecz podatników. Usługi te związane są z prawem do prowa-
dzenia działalności gospodarczej przynoszącej jednostce korzyści ekonomiczne

,
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	drugie podejście związane jest z traktowaniem podatku dochodowego 
obciążającego jednostkę jako elementu kształtującego wynik finansowy. Zgod-
nie z tym podejściem podatek dochodowy zostaje uznany za element proce-
dury związanej z ustaleniem wyniku finansowego netto. Takie ujęcie podatku 
dochodowego wynika z podkreślenia specyficznej natury tego podatku związa-
nej z jego obowiązkową płatnością na rzecz budżetu państwa w związku zreali-
zowanymi operacjami gospodarczymi.   

Kiedy rozpatruje się podatek dochodowy pod kątem praktyki funkcjo-
nowania jednostek gospodarczych, uwagę zwraca jego powszechność, skom-
plikowana i trudna natura. Trudność i cała skomplikowana natura podatku 
dochodowego polega na jego autonomiczności w stosunku do prawa bilan-
sowego. Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym doty-
czą głównie różnić w uznawaniu operacji, które kształtują wynik finansowy 
jednostki i dochód podatkowy. Fundamentem rachunkowości są nadrzędne 
zasady rachunkowości mające takie cechy jak: niezależność; stabilność; uni-
wersalny i ponadczasowy charakter. Praktyczne zastosowanie nadrzędnych 
zasad rachunkowości ukierunkowane jest na przedstawienie wiernego, rzetel-
nego oraz obiektywnego obrazu jednostki gospodarczej, jak również dostar-
czanie użytkownikom sprawozdań finansowych podstawowych i niezbędnych 
informacji stanowiących podstawę do dokonywania oceny jednostki, między 
innymi jej rentowności i sytuacji finansowej. Uregulowania podatkowe na-
tomiast są elementami polityki fiskalnej państwa. Stosowane przepisy pra-
wa podatkowego, które są powiązane z prowadzoną polityką rządu, cechują 
się zróżnicowanymi, zmiennymi w czasie koncepcjami ustalania podstawy 
opodatkowania, przez to wysokości zobowiązania podatkowego. Przepisy 
podatkowe poddawane są zmianom, ponieważ są wynikiem kompromisów 
prawnych, ekonomicznych i politycznych, natomiast precyzyjne opisywanie 
i przedstawianie sytuacji gospodarczej jest domeną rachunkowości. Zadaniem, 
przed którym stoi rachunkowość, jest dostarczanie odbiorcom sprawozdań 
finansowych informacji, które wiernie oraz rzetelnie opiszą sytuację finanso-
wo-majątkową jednostki gospodarczej. Rozbieżności, jakie zostały ukształto-
wane pomiędzy obszarem prawa podatkowego a prawa bilansowego, spowo-
dowały wyodrębnienie niezależnych dziedzin prawa władających własnymi 
definicjami kategorii finansowych, odrębnymi procedurami dotyczącymi 
postępowania w zakresie przedstawienia rezultatów z działalności gospodar-
czej. Autonomiczność rachunkowości względem prawa podatkowego dąży 
do wyeliminowania zniekształceń kategorii rachunkowych, w tym wyniku 
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finansowego przez prawo podatkowe. Kategoria podatku dochodowego w pa-
wie bilansowym zostaje opisana w kontekście obowiązujących nadrzędnych 
zasad rachunkowości, bowiem dotyczą one ogółu zdarzeń gospodarczych, 
jakie zostają zarejestrowane w systemie rachunkowości. Ujęcie zobowiązań 
z tytułu podatku dochodowego w systemie rachunkowości związane jest 
z akceptowaniem rozbieżności kosztów i przychodów w przeprowadzanej pro-
cedurze ustalania wyniku księgowego, jak i wyniku dla celów podatkowych 

. Różnice, jakie występują między prawem bilansowym a prawem podatko-
wym, dotyczące zakresu uznawania kosztów za poniesione, a przychodów za 
osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym, wpływając na wynik finanso-
wy, związane są z koniecznością przeprowadzania niezbędnych korekt księgo-
wych, których celem jest ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem do-
chodowym. Przeprowadzenie tych korekt kategorii księgowych jest niezbędne, 
ponieważ księgowy podatek dochodowy wyliczony od wyniku finansowego 
brutto nie jest co do zasady akceptowany w prawie podatkowym. W zapisach 
regulacji skarbowych zostały zawarte własne definicje przychodów i kosztów, 
jak również podstawy opodatkowania. Regulacje skarbowe również określają 
procedurę obliczania podatku podlegającego zapłacie na rzecz budżetu pań-
stwa. Sposób ustalenia dochodu podatkowego, na podstawie korekt przycho-
dów oraz kosztów, jak również procedurę obliczenia wyniku finansowego net-
to przedstawiono na rysunku 17. 
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Rysunek 17. Procedura ustalania bieżącego zobowiązania 
z tytułu podatku dochodowego poprzez korektę wartości księgowych

Źródło: Opracowanie na podstawie: K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji 
podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 62; J. Slemrod, Are Cor-
porate Tax Rates, or Countries, Converging?, "Journal of Public Economics" 2004, 
s. 1169-1186; M. A. Desai, D.  Dharmapala, Corporate Tax Avoidance and Firm Value, 
Copyright by the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts 
Institute of Technology 2009; B. Blaylock, T. Shevlin, R. J. Wilson, Tax avoidance, 
large positive temporary booktax differences, and earnings persistence, "Accounting Re-
view" 2012 s. 110.
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W jednostkach gospodarczych zobligowanych przepisami prawa do po-
noszenia obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, war-
tość podatku obciążającego wynik finansowy brutto wynika z zeznania po-
datkowego CIT. Bieżące obciążenia jednostki gospodarczej z tytułu podatku 
dochodowego prezentowane są wraz z częścią podatku odroczonego, w ra-
chunku zysków i strat w pozycji podatek dochodowy. Natomiast w bilansie 
jednostki jest przedstawiona tylko różnica między podatkiem naliczonym 
a podatkiem zapłaconym. W sytuacji, gdy naliczony podatek dochodowy jest 
wyższej wartości od podatku zapłaconego za dany okres sprawozdawczy, na-
leży taką różnicę ująć w zobowiązaniach krótkoterminowych. Natomiast, gdy 
dokonano nadpłaty z tytułu podatku dochodowego, należy to ująć w pozycji 
należności krótkoterminowe z tytułu podatków. Ujęcie i prezentacja bieżących 
obciążeń z tytułu podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym przed-
stawia rysunek 18.

Rysunek 18. Alokacja bieżącego podatku dochodowego 
w sprawozdaniu finansowym

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy 
rachunkowości, Warszawa 2011, s. 125.  

Dokonując ujęcia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w księgach 
rachunkowych jednostki gospodarczej, konieczne staje się określenie:
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	podatku księgowego, 
	bieżącego zobowiązania podatkowego,
	występujących różnic pomiędzy podatkiem księgowym a bieżącym 

zobowiązaniem podatkowym.

Ustalenie i wykazanie odroczonego podatku dochodowego związane jest 
z koniecznością międzyokresowego rozliczania w księgach rachunkowych po-
datku dochodowego, co jest następstwem występowania w bieżącym okresie 
różnic pomiędzy wartością księgową podatku dochodowego, a kwotą bieżące-
go zobowiązania z tytułu podatku dochodowego2. Alokacja podatku dochodo-
wego jest związana z ujawnieniem jej skutków w sprawozdaniu finansowym. 
Efekty ujęcia alokacji znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych elementach 
sprawozdania finansowego jednostki, między innymi w rachunku zysków 
i strat, informacji dodatkowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym. Szcze-
gólnie prezentacja odroczonego podatku dochodowego w bilansie odzwiercie-
dla różnokierunkowy oraz złożony wpływ alokacji na sprawozdanie finanso-
we. Ujęcie bilansowe rozliczania podatku dochodowego w czasie, polegające 
na identyfikacji różnic przejściowych w uznawaniu kosztów za poniesione, 
a przychodów za osiągnięte pomiędzy prawem bilansowym a prawem po-
datkowym związane jest z prezentowaniem aktywów lub rezerw na podatek 
dochodowy3. Rozliczenie odroczonego podatku dochodowego związane jest 
z ustaleniem wartości podatkowej dla aktywów i pasywów. Definicja wartości 
podatkowej została zawarta w Ustawie o rachunkowości, bowiem odroczo-
ny podatek dochodowy stanowi kategorię sprawozdawczą w rachunkowości,  
a nie jest w żaden sposób regulowany przez prawo podatkowe4. Ustalenie 
wartości bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów zostało przedstawione 
w tabeli 25.

2  B. Gierusz, Odroczony podatek dochodowy a podatek do zapłaty, [w:] Zarządzanie 
w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia, t. 1, red. 
W. Golnau, Sopot 2003, s. 135–141.  
3  B. Gierusz, T. Martyniuk, Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech 
sprawozdania finansowego, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, In-
formacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, (red.) J. Turyna, W. 
Szczęsny, Warszawa 2007, s. 72–82. 
4  I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2011, s. 305.
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Tabela 25. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów

Wartość 
bilansowa 
aktywów 

Oznacza wartość aktywów opartą na liczbach 
zawartych w sprawozdaniu finansowym. Od-
nośnie aktywów, ich wartość bilansowa to ich 
koszt nabycia/zakupu pomniejszony o depre-
cjację lub amortyzację.

Wartość 
bilansowa 
pasywów   

To wartość danego składnika ustalona zgodnie 
z zasadami rachunkowości i wynikająca z ksiąg 
rachunkowych.

Wartość 
podatkowa 
aktywów 

Wartością podatkową aktywów jest kwota 
wpływająca na pomniejszenie podstawy ob-
liczenia podatku dochodowego w przypadku 
uzyskania z nich w sposób pośredni lub bezpo-
średni korzyści ekonomicznych. Ściślej mówiąc, 
wartość podatkowa służy w rachunkowości do 
ustalenia odroczonego podatku dochodowego.

Wartość 
podatkowa aktywu 
= koszt uzyskania 

przychodu 

Wartość 
podatkowa 
pasywów 

Jest to wartość księgowa pomniejszona o kwo-
ty, które w  przyszłości pomniejszą podstawę 
podatku dochodowego.

Wartość 
podatkowa 
pasywów = 

wartość księgowa 
pasywu – 

koszt uzyskania 
przychodu   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Olchowicz, Rachunkowość podat-
kowa, Warszawa 2011, s. 305–319; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 37, Międzynarodowy standard rachunkowości 12 – po-
datek dochodowy (Dz. U. UE, 29–11–2008), §5, Komunikat nr 13 Ministra Finansów 
z dnia 22.06.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowo-
ści w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Po-
datek dochodowy".
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Ujęcie w księgach rachunkowych bieżącego okresu, kwoty przyszłego 
zobowiązania podatkowego nazywane jest rezerwami na odroczony podatek 
dochodowy. Rezerwa na odroczony podatek występuje wówczas, gdy w bieżą-
cym okresie wartość ustalonego księgowego podatku dochodowego jest wyż-
sza od bieżącego zobowiązania podatkowego. Różnicę taką należy rozliczyć 
w czasie poprzez utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Sche-
mat ustalenia dodatnich różnic przejściowych zaprezentowano na rysunku19.

Rysunek 19. Schemat ustalenia przejściowych dodatnich różnić 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gierusz, Odroczony podatek docho-
dowy a podatek do zapłaty, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach i jednostkach samorzą-
du terytorialnego. Wybrane zagadnienia, t. 1, red. W. Golnau, Sopot 2003, s.135–141.; 
B. Gierusz, T. Martyniuk, Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech 
sprawozdania finansowego, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospo-
darczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF 
(red.) J. Turyna, W. Szczęsny, Warszawa 2007, s. 72–82; B. Gierusz, T. Martyniuk, 
Odroczony podatek dochodowy a rezerwy w rachunkowości – istotność oraz problemy wyce-
ny, [w:] Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, 
red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wrocław 2003, s. 98–103; E. Walińska, U. Wójcicka, 
R. Wójcicki, Rezerwy z tytułu podatku dochodowego jako kategoria objaśniająca wartość 
rynkową spółki – wyniki badań empirycznych, [w:] Rachunkowość krajów w drodze do 
Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wro-
cław 2003, s. 407–423.J.E.  Smith, W.A. Raabe, D.M. Maloney, South-western federal 
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taxation: Taxation of business entities Mason, "OH: South-Western Cengage Learning" 
2011; I. A. Strebulaev. Do tests of capital structure theory mean what they say?, "Journal 
of Finance" 2007 s. 1747-1787; R. J. Wilson,  An examination of corporate tax shelter 
participants. “Accounting Review” 2009, s. 969-999; A. V.  Ovtchinnikov, Capital 
structure decisions: Evidence from deregulated industries, “Journal of Financial Econom-
ics” 2010, vol. 95, s. 249-274.

Różnica dodatnia występująca między wartością bilansową i wartością 
podatkową po stronie aktywów i pasywów odzwierciedla się zwiększeniem 
podstawy obliczania podatku dochodowego w przyszłości. Występowanie 
dodatnich różnic przejściowych związane jest z tworzeniem i wykazywaniem 
rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Wyso-
kość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostaje usta-
lona poprzez przemnożenie kwoty dodatniej różnicy przejściowej przez 
stawkę podatku dochodowego. Wartością podatkową aktywów jest kwota 
wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 
w przypadku uzyskania z nich w sposób pośredni lub bezpośredni korzyści 
ekonomicznych. Ściślej mówiąc, wartość podatkowa służy w rachunkowości 
do ustalenia odroczonego podatku dochodowego. Ustalenie i ujęcie aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego powinno następować w wysoko-
ści kwoty, jaka została przewidziana do doliczenia w przyszłości. Związane jest 
ze zmniejszaniem w przyszłości zobowiązania podatkowego o wartość podat-
ku, jaką jednostka poniosła w bieżącym okresie, a wynikającą z odmiennego 
ujmowania przez prawo bilansowe i prawo podatkowe kosztów i przychodów 
wykazywanych przez jednostkę. 

Występowanie różnic ujemnych między wartością bilansową i warto-
ścią podatkową, zarówno po stronie aktywów jednostki jak i pasywów, ozna-
cza zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
Z występowaniem różnic ujemnych wiąże się wykazywanie aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Wysokość aktywów z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego zostaje ustalona poprzez przemnożenie kwoty 
ujemnej różnicy przejściowej przez stawkę podatku dochodowego. Wartością 
podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które 
w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. Schemat ustalenia 
ujemnych różnic przejściowych został przedstawiony na rysunku 20. 
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Rysunek 20. Schemat ustalenia przejściowych ujemnych różnić

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Gierusz, Odroczony podatek docho-
dowy a podatek do zapłaty, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach i jednostkach samorzą-
du terytorialnego. Wybrane zagadnienia, t. 1, red. W. Golnau, Sopot 2003, s.135–141; 
B. Gierusz, T. Martyniuk, Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech 
sprawozdania finansowego, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji go-
spodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/
MSSF (red.) J. Turyna, W. Szczęsny, Warszawa 2007, s. 72–82; J. M. Poterba, 
R. Nirupama, J.K. Seidman, Deferred Tax Positions and Incentives for Corporate Be-
havior Around Corporate Tax Changes  NBER Working Paper No. w12923 Posted: 
23 Feb 2007; B. Gierusz, T. Martyniuk, Odroczony podatek dochodowy a rezerwy 
w rachunkowości – istotność oraz problemy wyceny, [w:] Rachunkowość krajów w dro-
dze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, 
Wrocław 2003, s. 98–103; E. Walińska, U. Wójcicka, R. Wójcicki, Rezerwy z tytułu 
podatku dochodowego jako kategoria objaśniająca wartość rynkową spółki – wyniki ba-
dań empirycznych, [w:] Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy 
w rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wrocław 2003, s. 407–423; 
E. Altman, Predicting financial distress of companies: Revisiting the z-score and zeta 
models. Working paper, New York University 2000.; B. C., Ayers. J. Jiang. S.K.  
Laplante, Taxable income as a performance measure, "The effects of tax planning and 
earnings quality. Contemporary Accounting Research" 2009, 26, s. 15-54; L.A. Rob-
inson, Do Firms Incur Costs to Avoid Reducing Pre-Tax Earnings? Evidence from the 
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Accounting for Low-Income Housing Tax Credits, "The Accounting Review" 2010, vol. 85, 
s. 637-670;  S. A. Douglas, J. Slemrod, J. M. Sallee, Financial Reporting, Tax, and Real 
Decisions: A Unifying Framework, University of North Carolina working paper 2009.

Ujęcie i prezentowanie odroczonego podatku dochodowego w bilansie 
jednostki gospodarczej związane jest z dokonaniem ujawnienia aktywów i re-
zerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego5. Rezerwy i aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie i zo-
stają wykazane w następujących pozycjach6:

Pozycja Aktywa

A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Pasywa

B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w rachunku zysków 
i strat występuje w pozycji podatek dochodowy wraz z bieżącym zobowiąza-
niem podatkowym. Oznacza to ujęcie w wyniku finansowym części bieżącej 
zobowiązania podatkowego oraz części odroczonej. Ujawnianie odroczonego 
podatku dochodowego w bilansie oraz rachunku zysków i strat przedstawiono 
na rysunku 21. 

5  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), 
art. 37
6  Ibidem, załącznik nr 1. 
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Rysunek 21. Alokacja odroczonego podatku dochodowego 
w sprawozdaniu finansowym. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Godlewska, Podatek dochodowy, 
[w:] Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, red. J. Godlewska, Warszawa 2011, 
s. 48–55. 

W tabeli 26. zostały przedstawione relacje zachodzące pomiędzy wartością 
podatkową a wartością bilansową składników aktywów oraz pasywów. Relacje 
te opierają się na określeniu wartości: mniejsza/większa, w stosunku do wartości 
bilansowej. Na podstawie tak określonych wartości zostaje ustalona różnica, jaka 
występuje pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową składników 
aktywów oraz pasywów, która może być dodatnia lub ujemna. Różnice te mają 
kluczowe znaczenie przy ustalaniu podstawy opodatkowania, bowiem decydują  
o zwiększeniu podstawy opodatkowania w przypadku różnic dodatnich lub 
zmniejszeniu podstawy opodatkowania, jak to się dzieje dla różnic ujemnych.   
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Tabela 26. Różnice przejściowe w relacjach wartości bilansowej i podatkowej 

Składnik Wartość bilansowa 
Wartość 

podatkowa 
Różnica 

Wpływ na pod-
stawę 

opodatkowania

Aktywa Mniejsza Większa Ujemna Spadek 

Aktywa Większa Mniejsza Dodatnia Wzrost 

Pasywa Większa Mniejsza Ujemna Spadek 

Pasywa Mniejsza Większa Dodatnia Wzrost 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), art. 37.

III.2 Klasyfikacja i założenia koncepcyjne 
alokacji podatku dochodowego  w rachunkowości

Alokację odroczonego podatku dochodowego należy traktować jako pro-
cedurę obowiązującą w systemie rachunkowości mającą swoje uregulowania 
w nadrzędnych zasadach rachunkowości. Alokacja stanowi jedno z narzę-
dzi wykorzystywane do kreowania wyniku finansowego, jak również obrazu 
i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa7. Termin alokacji odroczonego podatku 
dochodowego związany jest przyporządkowywaniem8, rozmieszczaniem9, pro-
cesem podziału wartości10 (tabela 27). 

7  E. Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, 
Łódź 2004, s. 192.  
8  Leksykon PWN, Warszawa 2004, s. 43. 
9  Leksykon finansowo-bankowy, Warszawa, s. 16.
10  R. Koch, Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki, od A do Z, 
Kraków 1997, s. 18. 
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Tabela 27. Definicje alokacji odroczonego podatku dochodowego 

Autor Definicja 

G. Dytko
Alokacja odroczonego podatku dochodowego jest to proces po-
działu wartości i przyporządkowanie jej poszczególnych części do 
okresu sprawozdawczego 

R. Patterson 

Alokację odroczonego podatku dochodowego przedstawiać moż-
na jako „stosowane w rachunkowości memoriałowej reklasyfikacji 
transakcji pieniężnych dotyczących momentu zaliczenia poniesio-
nego wydatku do kosztów”.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Dytko, Leksykon Rachunkowości 
„Monitor Rachunkowości i Finansów” 1999, nr 4, s. 49, B. Gierusz, Modele alokacji 
podatku dochodowego, w teorii i praktyce rachunkowości, Gdańsk 2005; R. Patterson, 
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, War-
szawa 2002, s. 371. 

Źródła alokacji wywodzą się z nadrzędnych zasad rachunkowości, jakimi 
są zasada memoriałowa i zasada współmierności. Zachowanie współmierności 
osiągniętych przychodów z poniesionymi kosztami lub uznanie kosztów na 
podstawie związku, jaki zachodzi z wykazywanymi w sprawozdaniu finan-
sowym przychodami, związane jest z dokonaniem alokacji kosztów, dla któ-
rych nie wystąpił jeszcze odpowiadający im przychód. Alokacja jest również 
związana z rozliczaniem w czasie przychodów. Przychody osiągane przez 
jednostkę gospodarczą uwarunkowane są zewnętrznymi czynnikami okre-
ślonymi w zawartych umowach handlowych. Dokonanie alokacji związane 
jest z memoriałowym rozpatrywaniem zdarzeń gospodarczych uwzględnia-
jącym zmiany majątkowo-finansowe. Zachodzące zmiany majątkowo-finan-
sowe zostają uwzględniane w chwili ich faktycznego zaistnienia, co nie jest 
związane z przepływem środków pieniężnych. Skutek pieniężny ma tutaj 
drugorzędne znaczenie. Dokonanie alokacji związane jest z zaistnieniem sy-
tuacji podlegających alokacji. W pierwszym przypadku alokacji podlegają 
pozycje bilansowe, które w trakcie ich rozliczania zostają odniesione do ra-
chunku zysków i strat. Druga sytuacja dotyczy alokacji pozycji wynikowych 
początkowo ujmowanych jako pozycje bilansowe11. Dokonanie alokacji dla 

11  K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, War-
szawa 2013, s. 71.
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pierwszej sytuacji związane jest z początkowym ujmowaniem składników 
w bilansie, gdzie alokacji podlegają pozycje składników aktywów oraz pasy-
wów. Zasada rozliczania składnika aktywów jak i pasywów jest identyczna, 
bowiem w pierwszej fazie, w wyniku zaistnienia zdarzenia, powstaje katego-
ria bilansowa, następnie rozliczana w czasie. Dokonana alokacja związana jest 
z ujęciem części lub całości pozycji bilansowej w rachunku zysków i strat12. 
W drugim przypadku dokonanie alokacji pozycji wynikowych związane jest 
z odwróceniem procedury, jaka występuje podczas dokonania alokacji pozycji 
bilansowych. W wyniku zaistnienia zdarzenia gospodarczego powstaje kate-
goria wynikowa nieuznawana za przychód bądź koszt okresu, lecz zostaje ona 
ujmowana jako pozycja bilansu sporządzanego na koniec okresu13. Dokonanie 
alokacji podatku dochodowego zostało sprowadzone do dwóch możliwości 
działania, mianowicie14:

	alokacji wewnątrzokresowej podatku dochodowego, 
	alokacji międzyokresowej podatku dochodowego. 

Problematyka związana z ustalaniem oraz pomiarem kategorii podatku 
dochodowego odroczonego może być rozpatrywana na gruncie dwóch róż-
nych koncepcji: 

	podejścia wynikowego – w którym ustalenie wysokości zobowiąza-
nia z tytułu podatku odroczonego następuje poprzez porównanie przychodów 
i kosztów danego okresu wpływających na bieżący wynik księgowy oraz podsta-
wę opodatkowania. Różnice w prawie bilansowym oraz prawie podatkowym 
dotyczące odmiennego momentu uznania przychodu za osiągnięty, a kosztu 
za poniesiony prowadzą do powstania międzyokresowej alokacji podatku do-
chodowego. Zgodnie z założeniami podejścia wynikowego za podstawę ustala-
nia odroczonego podatku dochodowego zostają przyjęte wartości wykazywane 
w rachunku zysków i strat. W podejściu wynikowym wartość podatku docho-
dowego zostaje wyliczona zgodnie z regulacjami podatkowymi opierającymi 
się na wyznaczonej różnicy pomiędzy przychodami i kosztami danego okresu,  
 
 

12  E. Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, 
Łódź 2004, s. 195.  
13  K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, War-
szawa 2013, s. 72.
14  B. Gierusz, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, 
Gdańsk 2005, s. 72. 
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a nie różnicy, jaka występuje pomiędzy wartością majątku netto na początek  
i na koniec okresu sprawozdawczego15,

	podejścia bilansowego – w którym wyznaczenie podatku odrodczego 
opiera się na aktywach i zobowiązaniach, z którymi powiązane są korzyści eko-
nomiczne, jakie jednostka osiągnie, lub wydatki, jakie poniesie w przyszłości. 
Istotą podejścia bilansowego jest analizowanie skutków podatkowych zdarzeń 
gospodarczych mających wpływ na pozycje wykazywane w bilansie jednostki. 
W podejściu tym została zmieniona procedura ustalania kwoty odroczonego 
podatku dochodowego. Odroczony podatek dochodowy stanowi zmianę sta-
nu aktywów i pasywów16.

Zarówno w podejściu bilansowym jak i wynikowym rozliczenie odroczo-
nego podatku dochodowego, jego ustalenie i ujęcie w księgach rachunkowych 
może nastąpić przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod17: 

	pełna alokacja – w której występuje całkowita alokacja podatku do-
chodowego w księgach rachunkowych. Podstawowym założeniem pełnej alo-
kacji podatku dochodowego do wyznaczania wartości odroczonego podatku 
dochodowego jest przyjęcie założenia, że każda różnica czasowa zostanie od-
wrócona, nawet jeśli horyzont czasowy takiego odwrócenia jest odległy,

	częściowa alokacja – w sprawozdaniu finansowym zostają ujęte tylko 
te różnice, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich rozliczenia 
w bliskiej przyszłości.  

Na wypracowanie zasad alokacji podatku dochodowego w sprawozdaniu 
finansowym potrzeba było czasu. Pierwszą metodą alokacji podatku dochodo-
wego była metoda netto. Następnie wprowadzono i zaczęto stosować metodę 
odraczania, która została zastąpiona przez metodę zobowiązań. Przedstawienie 
tych metod zostało zawarte w tabeli 28.  

15  E. Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, 
Łódź 2004, s. 219.  
16  B. Gierusz, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, 
Gdańsk 2005, s. 219.
17  K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, War-
szawa 2013, s. 76.
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Tabela 28. Metody alokacji podatku dochodowego 

Metoda Opis

Netto 

W metodzie tej rozliczanie podatku dochodowego podlega-
ło alokacji międzyokresowej, lecz skutki takiego rozliczenia 
nie zostawały ujawnione w bilansie w odrębnych pozycjach, 
lecz korygowały te pozycje bilansowe, które powodowały 
zmiany podatkowe.   

Odraczania 

Metoda ta jest zorientowana na rachunku zysków i strat, 
przez co opiera się na zasadzie współmierności. W meto-
dzie tej ma zastosowanie zasada kosztu historycznego oraz 
uwzględnianie bieżącej stopy podatkowej przy ustalaniu 
wysokości podatku odroczonego. 

Zobowiązań 

Główny nacisk w tej metodzie położony jest na wierny 
i rzetelny obraz przepływów środków pieniężnych. Ponad-
to metoda zobowiązań jest skoncentrowana na ustalaniu 
odroczonego podatku dochodowego na podstawie różnic 
przejściowych między wartościami bilansowymi a podat-
kowymi aktywów i pasywów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Zasiewska, Ewolucja metod aloka-
cji podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 71; E. Walińska, Wartość 
bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Łódź 2004, s. 221; B. Gie-
rusz, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Gdańsk 
2005, s. 75.

Zaprezentowane i omówione procedury ujawniania, jak i rozliczania od-
roczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych, zostały graficz-
nie przedstawione na rysunku 22. 
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Rysunek 6. Klasyfikacja procedur rozliczania i ujawniania 
odroczonego podatku dochodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Zasiewska, Ewolucja metod aloka-
cji podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 71; E. Walińska, Wartość 
bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Łódź 2004, s. 221; B. Gie-
rusz, Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Gdańsk 
2005, s. 75; W.H. Mateer, Tax Allocation: A Marco Approach, "The Accounting Re-
wiew" 1965, vol. 40, no, 3, s. 583-586. 

MSR 12 dopuszczał wszystkie koncepcje oraz metody alokacji – kon-
cepcję pełną i częściową oraz metodę zobowiązań i odraczania – do roku 
1996. Znowelizowane regulacje wprowadziły obowiązek stosowania kon-
cepcji pełnej alokacji i metody zobowiązań bilansowych, a także podejście 
bilansowe. Takie rozwiązanie również jest stosowane w polskiej rachunko-
wości. Regulacje dotyczące odroczonego podatku dochodowego obejmują-
ce polskie podmioty zapisane są w MSR 12, UoR i KSR 2. Obecnie obo-
wiązującym podejściem do ustalania odroczonego podatku dochodowego 
jest podejście bilansowe. Podejście to jest odpowiedzią Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości na sposób ustalania odroczonego podatku do-
chodowego. W podejściu bilansowym za podstawę alokacji odroczonego po-
datku dochodowego przyjęto różnice przejściowe, które zostają ustalone nie  
w kategorii zysków lub strat, lecz w pozycjach bilansowych aktywów i pa-
sywów. Różnice przejściowe wyznaczane są na podstawie interpretacji zmian 
wartości pozycji bilansowych na wskutek ujęcia nieuznawanych przejściowo 
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przychodów i kosztów. Wraz z wprowadzeniem i przyjęciem do stosowania 
podejścia bilansowego do alokacji podatku dochodowego został wprowadzo-
ny do rachunkowości nowy parametr wykorzystywany do wyceny bilansowej, 
określany jako wartość podatkowa aktywów i zobowiązań. Parametr ten jest 
niezwykle istotny, ponieważ powstająca różnica pomiędzy wartością księgową 
a wartością podatkową aktywów i zobowiązań, wyliczana na koniec okresu 
sprawozdawczego, daje możliwość ustalenia stanu różnic przejściowych na 
dzień bilansowy w jednostce gospodarczej. Ustalenie stanu aktywów i zobo-
wiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywanego na dzień 
bilansowy następuje na podstawie stanu różnic przejściowych. Wartość po-
datku dochodowego odroczonego wyliczona w tym podejściu, mająca wpływ 
na zysk lub stratę, ewentualnie kapitał własny, jest uznawana za zmianę stanu 
aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego między 
końcem i początkiem okresu sprawozdawczego. Zaletą podejścia bilansowe-
go jest zachowanie informacji na temat wszystkich różnic przejściowych od 
momentu ich wystąpienia18. Wraz z wprowadzeniem i przyjęciem metody 
bilansowej, celem ustalania wartości odroczonego podatku dochodowego 
zrezygnowano z wykazywania różnic trwałych. Eliminacja tych różnic uza-
sadniona była twierdzeniem, że różnice trwałe nie rodzą przyszłych skutków 
podatkowych, przez co nie są wykazywane w bilansie. Do wyznaczania po-
datków odroczonych w podejściu bilansowym zastosowanie ma wartość po-
datkowa składników bilansowych19. Poprzez wartość podatkową aktywów  
zostaje określona kwota wpływająca na zmniejszenie podstawy do obliczenia 
podatku dochodowego w sytuacji uzyskania z takich aktywów korzyści eko-
nomicznych, które wpłyną do jednostki gospodarczej w momencie zrealizo-
wania składnika aktywów20. Wartość bilansową aktywów  należy rozpatrywać 
w odniesieniu do przyszłych skutków podatkowych, jakie będą się wiązały  
z realizacją składnika aktywów. Możliwe są następujące przypadki przedsta-
wione w tabeli 29.

18  E. Hendriksen, F. M. van Breda Teoria rachunkowości, Warszawa 2002, s. 705. 
19  MSR 12 Podatek dochodowy, par. 5, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczo-
ści Finansowej, Londyn 2011. 
20  MSR 12 Podatek dochodowy, par. 7, [w:] ibidem.
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Tabela 29. Realizacja wartości bilansowej aktywów  

1. Gdy realizacja, rozliczenie składnika aktywów, wywoła skutki podatko-
we, pomniejszając podstawę opodatkowania, będzie stanowiła koszty podatkowe 
(KUP) lub pomniejszy przychody podatkowe.  

a) WBA → PKUP

Np. część wartości początkowej 
środka trwałego lub wartości niema-
terialnej i prawnej, która – zgodnie  
z przepisami podatkowymi – nie 
została jeszcze zużyta, czyli wartość 
niezamortyzowana podatkowo; na-
byte towary oraz wytworzone wy-
roby będą kosztami podatkowymi  
w momencie sprzedaży.  

b) WBA → POPP

Np. ujemne różnice kursowe powstałe przy 
wycenie należności wyrażonych w walu-
tach obcych podlegają odliczeniu od przy-
chodów podatkowych; taka zasada obowią-
zywała w Polsce do 2006 r. 

gdzie:
 WBA wartość bilansowa składnika aktywów,
 PKUP  przyszłe koszty podatkowe,
 POPP  przyszłe odliczenia, zmniejszenia od przychodów podatkowych. 

2. Gdy realizacja składnika aktywów wpłynie na podstawę opodatkowania 
przez jej zwiększenie. Tak przedstawiona realizacja składnika aktywów może wystą-
pić w dwóch przypadkach, gdy: w przyszłości zwiększone zostaną przychody podat-
kowe lub zmniejszeniu ulegną koszty uzyskania przychodów.

a) WBA → PPP

Np. naliczone lecz niezapłacone od-
setki od należności z tytułu dostaw, 
których realizacja spowoduje wzrost 
przychodów podlegających opodat-
kowaniu. 

b) WBA → POKUP

Np. zapłata zobowiązania wyrażonego 
w walucie obcej z rachunku dewizowego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami do 
końca 2006 r. 

3. Gdy realizacja składnika aktywów nie wpłynie na podstawę opodatkowa-
nia, nie będzie wywoływać skutków podatkowych. W sytuacji tej poprzez wartość 
bilansową aktywów należy rozumieć jego wartość podatkową. 

a) WBA = WPA

Np. wartość udzielonej pożyczki w zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:K. Zasiewska, Ewolucja metod aloka-
cji podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 71
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Poprzez wartość podatkową zobowiązań należy rozumieć wartość bilan-
sową zobowiązania pomniejszonego o wszystkie kwoty, będące w przyszłych 
okresach uznawane za koszt uzyskania przychodów, danego składnika pasy-
wów. Ustalenie wartości podatkowej zobowiązań może nastąpić w jednym 
z trzech przypadków zaprezentowanych w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja składnika zobowiązań

 Gdy realizacja składnika zobowiązań zmniejszy w przyszłości podstawę 
opodatkowania. W tym przypadku zostaną zwiększone koszty podatkowe lub 
zostaną dokonane odliczenia od przychodów podatkowych. 

a) (WBz - WPz ) → POKUP

Np. naliczone, lecz niezapłacone odsetki od 
zobowiązań z tytułu dostaw, oszacowana 
wartość zużytej energii eklektycznej, utwo-
rzone z prawem bilansowym rezerwy. 

b) (WBz - WPz ) → POPP

Np. opłacone z góry odsetki

Gdzie:
 WBz – wartość bilansowa składnika zobowiązań,
 WPz  – wartość podatkowa składnika zobowiązań, 
 POKUP – przyszłe koszty podatkowe,
POPP – przyszłe odliczenia od przychodów podatkowych. 

 Gdy realizacja składnika zobowiązań spowoduje zwiększenie podstawy 
opodatkowania. Następuje to poprzez zwiększenie przyszłych przychodów podat-
kowych lub poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów.

a) (WPz - WBz ) → PPP

Np. wycena na dzień bilansowy zobowią-
zań wyrażonych w walutach obcych.

b) WPz - POKUP

Np. dodatnie różnice kursowe 
powstałe przy wycenie zobowiązań, 
które zmniejszają koszty uzyskania 
przychodów. Zasada ta obowiązywa-
ła w Polsce do końca 2006 r.   

Gdzie:
PPP – przyszłe przychody podatkowe,
 POKUP – przyszłe odliczenia od kosztów podatkowych. 
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 Gdy realizacja składnika zobowiązań nie wpływa na podstawę opodatko-
wania. Nie zostaną wywołane skutki podatkowe, w takiej sytuacji wartością bilan-
sową składnika zobowiązań jest jego wartość podatkowa, 

a) WBz = WPz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Zasiewska, Ewolucja metod aloka-
cji podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 104. 

Przedstawione w tabeli 29. i 30. relacje wartości bilansowej składnika ak-
tywów i składnika zobowiązań będą wywoływały skutki podatkowe oddziału-
jące na zwiększanie, zmniejszanie lub niemające wpływu na podstawę opodat-
kowania. Skutki, jakie zostaną wywołane, zostały przedstawione na rysunku 
23.  

Rysunek 23. Skutki podatkowe wynikające z realizacji 
składnika aktywów i zobowiązań

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji 
podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2013, s. 102.
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III.3 Uzasadnienie alokacji odroczonego podatku dochodowego w czasie 

Przyczyną, której efektem finalnym jest odroczony podatek dochodowy, 
są różnice pomiędzy regulacjami prawa bilansowego a prawa podatkowego. 
Występujące rozbieżności cechuje trwały lub przejściowy charakter. Alokacji 
podatku dochodowego wymagają jedynie występujące różnice przejściowe. 
Istota podatku dochodowego wywodzi się z zasady memoriałowej, zgodnie 
z którą obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym nie znaczy 
to samo co płatność z tytułu tego podatku, ponieważ wynik finansowy brut-
to powinien zostać obciążony współmierną wartością podatku dochodowego. 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa bilansowego jednostka powin-
na ujmować skutki podatkowe powstałych zdarzeń gospodarczych według ta-
kiego samego sposobu jak zostały ujęte te zdarzenia. Oznacza to, że sposób 
ujęcia i rozliczenia odroczonego podatku dochodowego uwarunkowany jest 
charakterem operacji gospodarczej. Jeśli operacja gospodarcza związana jest 
z rachunkiem zysków i strat, to podatek odroczony powinien być rozliczo-
ny z wynikiem finansowym. Natomiast gdy operacja gospodarcza ma skutki 
w kapitale własnym, to podatek odroczony również powinien zostać roz-
liczany kapitałowo. W kapitale własnym jednostki zostaną ujęte te aktywa 
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane: 

a) ze zmianą zasad rachunkowości, występowaniem błędów podstawo-
wych – rozliczenie następuje z kapitałem z aktualizacji wyceny,

b) ze skutkami wyceny inwestycji długoterminowych według wartości 
godziwej oraz aktualizacją wyceny środków trwałych – rozliczenie następuje 
z kapitałem z aktualizacji wyceny. 

 Powstanie odroczonego podatku dochodowego związane jest ze spełnia-
niem jednocześnie dwóch warunków:

a) powstanie przychodu lub kosztu,
b) powstały przychód lub koszt musi być częściowo nieuznawany za 

przychód lub koszt podatkowy rysunku 24.  
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Rysunek 24. Zdarzenie gospodarcze i jego skutek podatkowy 
ze wskazaniem miejsca różnic przejściowych w sprawozdaniu finansowym jednostki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka, 
MSR 12 Podatek dochodowy, Warszawa 2007, s. 84; K. Zasiewska Ewolucja metod 
alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, Warszawa 2012, s. 106.

Dokonując uzasadnienia alokacji podatku dochodowego w czasie, nale-
ży pamiętać, że występuje on jedynie, gdy pojawiają się czasowe rozbieżności 
w uznawaniu przychodów lub kosztów w prawie bilansowym i prawie podat-
kowym. Powstałe rozbieżności dotyczą przychodów jak i kosztów w następu-
jących przypadkach: 
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a) w odniesieniu do przychodów:
	gdy w danym okresie przychód został uznany bilansowo, lecz nie jest 

uznawany przez prawo podatkowe,
	gdy w danym okresie przychód zostaje uznany podatkowo, lecz nie 

stanowi przychodu według prawa bilansowego.
b) w odniesieniu do kosztów:
	gdy koszt zostaje uznany dla celów bilansowych, ale nie jest honoro-

wany przez prawo podatkowe,
	gdy koszt zostaje uznany w prawie podatkowym, lecz nie stanowi 

kosztu dla celów bilansowych. 

Rozpatrując poszczególne warianty i rozbieżności pomiędzy prawem bi-
lansowym a prawem podatkowym dotyczące uznawania przychodów i kosz-
tów, możemy przedstawić cztery rodzaje różnic, dla których zostaje dokonana 
alokacja podatku dochodowego, w następujących przypadkach: 

a) dla przychodów:
	różnice dodatnie o charakterze przejściowym – bilansowo-podatkowe,
	różnice ujemne o charakterze przejściowym – podatkowo-bilansowe.
b) dla kosztów: 
	różnice ujemne o charakterze przejściowym – księgowo-podatkowe,
	różnice dodatnie o charakterze przejściowym – podatkowo-bilansowe.

Pierwsza z przedstawionych różnic o charakterze przejściowym – bi-
lansowo-podatkowa występuje, gdy w pierwszej kolejności przychód zosta-
je uznany przez prawo bilansowe w wyniku finansowym, natomiast w wy-
niku podatkowym następuje to w okresach następnych. Uznanie przychodu 
w rachunkowości pociąga za sobą najpierw brak skutków podatkowych w bie-
żącym zobowiązaniu podatkowym, wskutek czego pojawia się kategoria od-
roczonego podatku dochodowego. Jednostka gospodarcza wykaże w bilansie 
skutki odroczonego podatku dochodowego jako zobowiązanie – rezerwę z ty-
tułu odroczonego podatku dochodowego. Zobowiązanie to będzie się cecho-
wało charakterem niepieniężnym, ponieważ w następnych okresach sprawoz-
dawczych, w których dojdzie do uznania przychodu, jednostka gospodarcza 
zostanie zobligowana do zapłaty tego zobowiązania. Rozbieżność ta zostaje 
zakończona z chwilą uznania przychodu przez prawo podatkowe. Uznanie 
przychodu przez prawo podatkowe w tym przypadku związane jest z nalicze-
niem bieżącego zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to  nie obciąża wy-
niku finansowego bieżącego okresu, bowiem zostało one ujęte w poprzednim 
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okresie sprawozdawczym pod postacią odroczonego podatku dochodowego. 
Zachowanie zasady współmierności kosztów i przychodów wymaga zneutra-
lizowania bieżącego zobowiązania podatkowego poprzez rozwiązanie rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rysunek 25). 

Rysunek 25. Różnice przejściowe bilansowo-podatkowe 
w przychodach oraz skutki alokacji podatku dochodowego 

Źródło: A. Wencel Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – 
 krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012, s. 85. 

W drugim przypadku powstała różnica występująca w przychodach okre-
ślana jest jako podatkowo-bilansowa. Oznacza to w pierwszej kolejności ujęcie 
przychodu w wyniku podatkowym jednostki, natomiast w wyniku finanso-
wym przychód ten znajdzie odzwierciedlenie w okresach następnych. Wystę-
powanie takiej przejściowej różnicy pociąga za sobą określone konsekwencje. 
W wyniku finansowym jednostki gospodarczej zostaje już uznany skutek po-
datkowy przychodu, który nie jest uznany jeszcze przez prawo bilansowe. Brak 
uznania skutku podatkowego w wyniku finansowym występuje do momentu 
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ujęcia przychodu w wyniku finansowym jednostki, co jest zgodne z zasadą 
współmierności. Skutkiem tej różnicy jest aktywowanie podatku dochodowe-
go bieżącego jako poniesionego, lecz nieuznanego. W bilansie jednostki zo-
staje to wykazane jako aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego. 
Pozycja ta przy jej rozliczeniu przyjmuje charakter niefinansowy, ponieważ 
wydatki z tytułu podatku dochodowego miały już miejsce w chwili uznania 
przychodu przez prawo podatkowe (rysunek 26). 

Rysunek 26. Różnice przejściowe podatkowo-bilansowe w przychodach 
oraz ich skutki alokacji podatku dochodowego. 

Źródło: A. Wencel, Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – 
krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012, s. 85; 
A. Barton,  Company Invome Tax and Interperiod Allocation, "Abacus" 1970, vol. 6.

Powstanie różnic czasowych przejściowych pomiędzy wynikiem księgo-
wym a wynikiem podatkowym występuje nie tylko – jak to przedstawiono 

– po stronie przychodów, ale również po stronie kosztów. Pierwszą różnicą wy-
stępującą po stronie kosztów jest różnica określana jako księgowo-podatkowa. 
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W tym przypadku następuje uznanie kosztu w wyniku finansowym jednostki 
wraz z jego skutkiem podatkowym. Brak ujęcia kosztu w podstawie opodatko-
wania spowoduje, że nie wystąpi podatek dochodowy bieżący, przez co w wy-
niku finansowym zostanie ujęta nieosiągnięta korzyść podatkowa jako podatek 
dochodowy odroczony. Zostanie on wykazany w bilansie jednostki w grupie 
Aktywa w pozycji rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. Pozycja ta cechuje się charakterem pieniężnym, po-
nieważ w momencie jej zakończenia koszty pomniejszą podstawę opodatko-
wania. Przedstawiona różnica w momencie jej rozliczania zmniejszy wynik po-
datkowy, nastąpi uznanie kosztu podatkowego, lecz nie będzie mieć wpływu 
na wynik finansowy jednostki gospodarczej. Różnice te zostały przestawione 
na rysunku 27. 

Rysunek 27. Różnice księgowo-podatkowe w kosztach 
i skutki alokacji podatku dochodowego

Źródło: A. Wencel, Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości-  
krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012, s. 87. 
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W drugim przypadku różnica występująca po stronie kosztów okre-
ślana jest jako różnica podatkowo-bilansowa. Różnica ta ma miejsce wów-
czas, gdy koszt zostaje najpierw uznany podatkowo, natomiast nie zostaje 
uznany bilansowo w bieżącym okresie. Wówczas zachodzi sytuacja, w któ-
rej zostają zrealizowane skutki podatkowe w postaci podatku dochodo-
wego bieżącego ze względu na uznanie kosztu w podstawie opodatkowa-
nia. W tym przypadku podatek dochodowy odroczony jest prezentowany 
w bilansie jednostki po stronie pasywów jako rezerwa lub zobowiązania 
z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Pozycja ta cechuje się cha-
rakterem niefinansowym, ponieważ rzeczywisty skutek podatkowy wystąpił  
w momencie zaliczenia kosztu do podstawy opodatkowania, co przedstawiono 
na rysunku 28. 

Rysunek 28. Różnice bilansowo-podatkowe w kosztach 
oraz skutki alokacji podatku dochodowego

Źródło: A. Wencel, Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości-  
krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012, s. 88. 
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Podatek dochodowy odroczony jest efektem rozbieżności o charakte-
rze przejściowym zarówno w przychodach jak i w kosztach. Rozbieżności te 
mają początek w jednym okresie sprawozdawczym, natomiast ich rozliczenie 
i zakończenie następuje w okresach następnych. Różnice, których efektem 
w przyszłości jest wzrost podstawy opodatkowania, oznaczają dokonanie alo-
kacji podatku dochodowego w pasywach bilansu jednostki. Natomiast różni-
ce, które wiążą się w przyszłości ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania 
w jednostce gospodarczej, wiążą się z wykazywaniem skutków alokacji podat-
ku dochodowego w aktywach bilansu. Istotne jest również zwrócenie uwagi na 
charakter finansowy lub niefinansowy alokacji podatku dochodowego. Cha-
rakter finansowy posiadają te aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego wynikające z księgowego ich uznania w pierwszej ko-
lejności. Noszą one miano różnic przejściowych księgowo-podatkowych. Na-
tomiast w przypadku ujęcia kosztów lub przychodów w prawie podatkowym 
powodują najpierw powstanie aktywów lub zobowiązań z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego mających charakter niefinansowy, określanych jako 
różnice przejściowe podatkowo-księgowe21. Charakter finansowy lub niefinan-
sowy zaprezentowano w tabeli 31. 

21  E.Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, 
Łódź 2004, s. 216. 
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Tabela 31. Charakter finansowy i niefinansowy aktywów lub zobowiązań z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego 

Charakter
niefinansowy 

Rozliczenia między-
okresowe czynne 
z tytułu podatku 

dochodowego odro-
czonego od różnic 

przejściowych 
w przychodach –  

w bieżącym okresie 
przychód podatko-
wy w następnym – 

przychód bilansowy.

Zobowiązania z tytu-
łu podatku dochodo-

wego odroczonego od 
różnic przejściowych 

po stronie przycho-
dów w bieżącym 
okresie przychód 

bilansowy w następ-
nym – przychód po-

datkowy.

Charakter
finansowy 

Charakter
finansowy 

Rozliczenia między-
okresowe czynne 
z tytułu podatku 

dochodowego odro-
czonego od różnic 

przejściowych w 
kosztach – w bieżą-
cym okresie koszt 

bilansowy 
w następnym – 

koszt podatkowy.

Zobowiązania z tytu-
łu podatku dochodo-

wego odroczonego od 
różnic przejściowych 

po stronie kosztów 
w bieżącym okresie 

koszt podatkowy  
w następnym – koszt 

bilansowy. 

Charakter
niefinansowy 

Źródło: A. Wencel, Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości – 
krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Łódź 2012, s. 85.

III.4 Odroczony podatek dochodowy w decyzjach dotyczących oceny 
finansowej przedsiębiorstwa 

Rozpoznanie charakteru odroczonego podatku dochodowego ma kluczo-
we znaczenie dla kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie zarządzania 
operacyjnego, planowania przepływów pieniężnych jak i wyniku finansowego 
netto, oraz dla użytkowników zewnętrznych sprawozdań finansowych wyko-
rzystywanych przy ocenie dokonań jednostki oraz jej przyszłego potencjału. 
Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego w podejmowanych de-
cyzjach związane jest z umiejętnością osiągania korzyści dla przedsiębiorstwa 
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wynikających z różnic pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym. 
Kategoria odroczonego podatku dochodowego kształtująca wynik finansowy 
podmiotu gospodarczego jak i jego majątek, może mieć istotny wpływ na 
ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki. Prezentowanie aktywów 
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyraża przyszłe obciąże-
nia podmiotu gospodarczego. Rzetelne  dokonanie oceny rentowności wiąże 
się z określeniem zmian w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek 
dochodowy. Właśnie zmiany dotyczą ujmowania przychodu lub kosztu z ty-
tułu odroczonego podatku dochodowego prezentowanego w rachunku zysków 
i strat przedsiębiorstwa, dlatego przeprowadzając ocenę sytuacji finansowej 
i majątkowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową, należy uwzględnić zmia-
ny w stanie aktywów i rezerw ustalane na dzień bilansowy22. 

Istotą finansowania działań inwestycyjnych jednostki gospodarczej jest 
inwestycyjne wykorzystanie kapitałów. Zarządzanie finansami przedsiębior-
stwa polega na pozyskiwaniu źródeł finansowania jak i na lokowaniu kapi-
tałów w składniach majątkowych w celu osiągnięcia maksymalizacji korzyści 
przez podnoszenie zyskowności kapitałów własnych oraz optymalizowanie 
nadwyżki finansowej23. 

Prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej akty-
wa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią informację 
dla odbiorców sprawozdań finansowych. Odroczony podatek dochodowy po-
zwala stwierdzić, że wynik finansowy podmiotu gospodarczego został ustalony 
w wierny i rzetelny sposób, oraz że jest rzeczywiście wynikiem wypracowa-
nym przez jednostkę w danym okresie. Brak prezentowania w sprawozdaniu 
finansowym pozycji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego może prowadzić do istotnego zniekształcenia sprawozdania finanso-
wego jednostki. Analiza takiego sprawozdania może prowadzić do błędnych 
wniosków do podejmowania błędnych decyzji finansowych i inwestycyjnych24. 
Podejmowanie decyzji dotyczących prezentowania aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego wynika z prowadzonej przez jednostkę 
polityki bilansowej, w której przyjęto cel przedstawienia sytuacji przedsię-
biorstwa posiadającego odpowiednią rentowność lub płynność finansową. 
W jednostkach, w których główny nacisk został położony na rentowność, 

22  W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka, MSR 12 Podatek dochodowy, Warszawa 2007, 
s. 141. 
23  W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2002, s. 15.
24  M. Kutera, A. Hołda, S.T. Surdykowska, Oszustwa księgowe, teoria i praktyka, War-
szawa 2006, s. 116–117. 
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podejmowane są decyzje o wykazywaniu aktywów z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego. Tym samym wstrzymują się od wykazywania rezerw na 
odroczony podatek dochodowy. Jednostki, w których polityka rachunkowości 
ukierunkowana jest na płynność finansową dążą do minimalizacji wykazywa-
nia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, natomiast chęt-
nie będą wykazywać rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego25. 
Informacje dostarczane przez kategorię odroczonego podatku dochodowego 
jednostka może wykorzystać w prowadzeniu rachunkowości kreatywnej26. Ra-
chunkowość kreatywna nie niesie ze sobą negatywnego znaczenia, w odróżnie-
niu od rachunkowości agresywnej. Według E. Mączyńskiej27 :

	kreatywna rachunkowość jest to dokonywanie rejestracji, prowadze-
nie ewidencji, przetwarzanie oraz prezentacja zdarzeń gospodarczych przy 
zastosowaniu obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad 
rachunkowości w taki sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach 
wskazany, a który jest rezultatem pomysłowego, niestandardowego i twórcze-
go zastosowania przepisów i zasad rachunkowości, 

	agresywna rachunkowość jest to działanie świadome, zamierzone 
oraz celowe zmierzające do prowadzenia rejestracji, ewidencji, przetwarzania 
i prezentacji zdarzeń gospodarczych w sposób sprzeczny z przepisami i zasada-
mi rachunkowości. Prowadzenie agresywnej rachunkowości może zaszkodzić 
użytkownikom informacji księgowych poprzez prezentowanie fałszywej sytu-
acji jednostki. 

Możliwe są w związku z tym dwa podejścia do wykorzystania informacji 
o odroczonym podatku dochodowym:28

	prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym w sposób najko-
rzystniejszy dla jednostki, z naruszeniem obiektywizmu informacji, 

	kreowania zdarzeń gospodarczych w celu uzyskania określonego efek-
tu w sprawozdaniu finansowym.

25  M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnienia informacji, przez spółki giełdowe, PWN, 
Warszawa 2002, s. 133.
26  Zwykłe nadużycie czy narzędzia polityki?, „Rzeczpospolita - Dobra Firma” 2002, 
17 października.
27  E. Mączyńska, Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, „Rachunkowość” 2007, 
nr 9, s. 4.
28  I. Górski, Creative accouting, czyli „upiększanie sprawozdań finansowych”, „Ekspert” 
1998, nr 1, s. 85.
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W pozytywnym ujęciu rachunkowość kreatywna to proces manipulowa-
nia danymi, wykorzystania luk w obowiązujących zasadach rachunkowości 
oraz dokonanie takiego wyboru metod pomiaru i sposobu prezentacji infor-
macji w sprawozdaniu finansowym, by można było stworzyć pożądany wizeru-
nek finansowy i skłonić inwestorów do oczekiwanych zachowań29. 

Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji staje się ocena 
finansowa oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. Oce-
na taka jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsię-
biorstwa, ale również w procesach przekształceń własnościowych tych przed-
siębiorstw – do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. 
Działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy. 
Analiza ta powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczaso-
wa działalność dała zamierzone efekty, z drugiej zaś na określenie kierunków 
i sposobów doskonalenia dalszej działalności. Kreowanie sprawozdania poprzez 
odroczony podatek dochodowy może być  wykorzystane w celu pozyskania ze-
wnętrznych źródeł finansowania procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie. 
Wykorzystanie odroczonego podatku do kształtowania wyniku finansowego 
i kreowania wiarygodnej sytuacji finansowej umożliwiającej spłatę zobowiązań 
wraz z odsetkami w ustalonym terminie, może być prostą metodą mającą na 
celu wywarcie określonego, korzystnego wrażenia na odbiorcach sprawozdań 
finansowych  co do kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

29  Ibidem.
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IV.1 Przedmiot i cel badań 

Przedmiotem badania jest złożona i pracochłonna kategoria odro-
czonego podatku dochodowego, uregulowana w art. 37 ust. 1 Ustawy 
o rachunkowości. Zgodnie z jego treścią, w związku z przejściowymi róż-
nicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością akty-
wów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możli-
wą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Głównym celem badawczym jest ustalenie czy jednostki sektora wodo-
ciągowego wykorzystują informację o odroczonym podatku dochodowym 
w decyzjach dotyczących inwestycji oraz czy ma ona znaczenie w ocenie eko-
nomiczno-finansowej jednostki. 

Dla osiągnięcia tego celu ustalono następujące pytania badawcze:

1. Jaki wpływ na decyzje inwestycyjne ma wiarygodnie ustalony wynik 
finansowy?

2. Jaki skutek wywołują zmiany aktywów i rezerw na odroczony podatek 
dochodowy przy dokonywaniu oceny sytuacji finansowej i majątkowej jed-
nostki wodociągowej?

3. Jak ujęcie odroczonego podatku dochodowego wykazywanego 
w sprawozdaniu finansowym będzie oddziaływało na wskaźniki finansowe?
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4. Czy prezentowane informacje o odroczonym podatku dochodowym 
w sprawozdaniach finansowych jednostek poddanych badaniu wynikają jedy-
nie z ustawowego obowiązku nałożonego na jednostki, których sprawozdanie 
podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

IV.2 Problem i hipoteza badawcza

Problemem badawczym pracy jest użyteczność informacji dostarczanych 
przez system rachunkowości dla jej odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. 

W odniesieniu do sformułowanego problemu badawczego została sformu-
łowana następująca hipoteza badawcza: Uwiarygodnienie wyniku finansowe-
go przez alokację odroczonego podatku dochodowego pozwala na dokonanie 
wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki wodociągowej.

IV.3 Charakterystyka próby badawczej 

Jednostki wodociągowe w Polsce zobligowane są do prezentowania 
w sprawozdaniach finansowych odroczonego podatku dochodowego. Głów-
nym przedmiotem ich działania jest gospodarka wodna na którą składa się: pro-
wadzenie działalności w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi; zapew-
nienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanie ścieków itp. Jako 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, podejmują szereg działań mających 
na celu ochronę interesów odbiorców świadczonych usług, między innymi po-
przez politykę taryfową, obniżanie kosztów. Jedynymi udziałowcami jednostek 
wodociągowych w przypadku spółek akcyjny są prezydenci miast, np.: Wodo-
ciągi Warszawskie, Krakowskie, w przypadku spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością udziałowcami są jednostki lub jednostka samorządu terytorialnego, 
które zdecydowały się na przekształcenie gminnego lub miejskiego przed-
siębiorstwa komunalnego w spółkę kapitałową. Przeprowadzane inwestycje  
w jednostkach poddanych badaniu dotyczą majątku trwałego. Inwestycje 
niefinansowe prowadzą do powstania składnika majątkowego w jednost-
ce gospodarczej, którego okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 
12 następujących po sobie miesięcy i który będzie wykorzystywany na potrzeby 
podstawowej działalności jednostki gospodarczej.    

Badania zostały przeprowadzone w jednostkach wodociągowych bę-
dących spółkami kapitałowymi. Próbę badawczą stanowiło 77 przedsię-
biorstw wodociągowych z 16 województw. Badania zrealizowanow okresie od 
01.09. 2017 roku do 31.12.2017 roku za pośrednictwem strony 
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http://mysurveylab.com, na której został zamieszczony link do treści kwestio-
nariusza ankietowego. W trakcie przygotowań do przeprowadzenia badania 
stanowiącego przedmiot pacy zrealizowano badania pilotażowe w jednostkach 
wodociągowych województwa świętokrzyskiego, które zakończyły się w dniu 
12.07.2016 roku.

IV.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Najbardziej skutecznym sposobem osiągnięcia celu i weryfikacji hipotezy 
jest zdaniem autora wykorzystanie następujących metod:

	metoda studium literatury,
	metoda rachunkowości poznawczej,
	metoda sondażu diagnostycznego
	metoda analizy dokumentów.

Rachunkowość jest to uniwersalny, elastyczny, podmiotowy zdeter-
minowany metodą bilansową, ale zorientowany na potrzeby zarządzania 
i rozrachunku odpowiedzialny system1 informacyjno-kontrolny2, którego 
przedmiotem są skierowane retrospektywnie i prospektywnie: identyfikacja, 
pomiar, analiza zjawisk gospodarczych i komunikowanie o tych zjawiskach 
(przekazywanie informacji); oraz występujące między nimi relacje w zakresie 
całokształtu wartościowo-wymiernej działalności gospodarczej podmiotu3. 
Rachunkowość postrzegana jest jako system składający się z rachunkowości 
w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Kryterium wyodrębnienia tych 
dwóch – zintegrowanych ze sobą – części systemu rachunkowości stanowi 
czynnik czasu, który pozwala wskazać różne horyzonty systemu rachunko-
wości w przedsiębiorstwie i dla przedsiębiorstwa. W celu poznania zjawisk 
gospodarczych i zachowania właściwości zamkniętego systemu ewidencji 
gospodarczej, rachunkowość poznawcza4 wypracowała swoje specyficzne 
i niezmienne w czasie metody. T. Kotarbiński definiuje metody rachunkowo-
ści jako uświadomiony i systematyczny, zaplanowany dobór i układ działań 

1  System rachunkowości – seria kolejnych etapów polegających na analizie, zapisie, po-
miarze, sumowaniu, klasyfikowaniu, raportowaniu i interpretowaniu zdarzeń ekonomicznych 
i ich efektu na organizację oraz przygotowaniu sprawozdań finansowych; służy wewnętrznym 
użytkownikom, radzie nadzorczej, zarządzającym, administratorom.
2  E. Burzyn, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Warszawa 1980, s.13
3  M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, War-
szawa 2002, s. 21.
4  Działania myślowe - „skoncentrowane całkowicie i wyłącznie w świadomości pod-
miotu badającego”, def. J. Górski.
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rozpoczynający się od identyfikacji zjawiska (obserwacji), jego pomiaru, udo-
kumentowania i ujęcia (rejestracji), zjednoczonych wspólnym celem, którym 
jest odwzorowanie rzeczywistości zgodne z prawdą5. Metody (poznawcze) 
rachunkowości możemy również definiować jako rozumowanie i działanie 
mające na celu identyfikację oraz opis (wycenę) zasobów zjawisk występu-
jących w podmiocie rachunkowości. W ramach tej procedury wyróżnia się 
następujące etapy: obserwację, pomiar, dokumentację, ewidencję, prezentację 
informacji wyrażonych w mierniku pieniężnym, odzwierciedlających sytuację 
majątkowo-finansową tego podmiotu. Finalizacją metod (poznawczych) ra-
chunkowości jest przygotowanie i sporządzanie sprawozdania finansowego, 
którego celem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i zmianach 
położenia finansowego przedsiębiorstwa. W szczególności sprawozdania fi-
nansowe dotyczą: zysku (kryterium rentowności, efektywności działania), 
płynności finansowej (kryterium płynności), majątku własnego (kryterium 
bezpieczeństwa i niezależności). Sprawozdanie finansowe jest uporządko-
wanym, przetworzonym, usystematyzowanym zbiorem danych liczbowych 
o dokonaniach jednostki w danym czasie wyrażonych w mierniku pieniężnym, 
sporządzonym na podstawie ewidencji księgowej i kalkulacji. Sprawozdania 
finansowe stanowią formę agregacji danych w przedsiębiorstwie. Pełnią rolę 
narzędzia pomiaru wyniku i składników majątkowo-finansowych jednostki 
gospodarczej oraz stanowią podstawę do podejmowania decyzji i zarządza-
nia jednostką gospodarczą. Wybór metody rachunkowości poznawczej uza-
sadniony jest podstawowym celem rachunkowości polegającym na tworzeniu 
i dostarczaniu finansowych informacji dotyczących jednostki ekonomicznej 
i jej przedsięwzięć. Dostarczane informacje powinny być wykorzystane przez 
menedżerów przedsiębiorstwa oraz jego nadzór właścicielski w procesie podej-
mowania bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych, w tym dotyczących 
wysokości (poziomu) odroczonego podatku dochodowego oraz kontroli zgod-
ności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami. Metodą 
o charakterze uzupełniającym jest analiza dokumentów. Metody jak i techniki 
badawcze są to wskazane sposoby postępowania. Pomiędzy metodą a techniką 
badań występują różnice. Metoda zawiera ogólne dyrektywy, reguły postępo-
wania badawczego, natomiast technika zogniskowana jest na skonkretyzowa-
ne wskazania skupione na przebiegu organizowanego procesu badawczego. 

5  M., Remelin, Teoria a nauka rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 
2014, vol. 2, no. 4. 
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Technika badawcza jest podporządkowana określonej metodzie badań6. 
W części empirycznej pracy zostaną wykorzystane następujące techniki 

badawcze:

1. kwestionariusz ankiety,
2. analiza treści dokumentów. 

Wykorzystanie wymienionych technik pozwoli autorowi na uzyskanie 
informacji niezbędnych do realizacji celu pracy. Celem analizy dokumentów 
jest gromadzenie wstępnych opisowych, a także ilościowych informacji o ba-
danej instytucji, zjawisku oraz poznawanie opinii wyrażonych w dokumentach. 
Dzięki analizie dokumentów uzyskujemy wiedzę na temat podstaw formalno-
prawnych wszelkich działań realizowanych w jednostkach poddanych badaniu 
oraz podejmowanych decyzjach, w tym: administracyjnych, inwestycyjnych 
i zarządczych. Podstawowymi dokumentami źródłowymi w niniejszej pracy 
są sprawozdania finansowe umieszczane na stronach internetowych badanych 
jednostek oraz w bazach internetowych. Wykorzystanie metody analizy do-
kumentów pozwoli na wskazanie źródeł odroczonego podatku dochodowego 
oraz jego struktury. 

Wszystkie przedsiębiorstwa poddane badaniu działają w tej samej branży, 
dlatego obiecujących wyników można oczekiwać po przeprowadzeniu analizy 
porównawczej. Szczegółowych informacji dotyczących zjawisk zachodzących 
w jednostkach gospodarczych dostarczy ankieta, której kwestionariusz jest jed-
nym z podstawowych narzędzi badań. W badaniach zostanie wykorzystany 
kwestionariusz anonimowy, który zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania 
obiektywnych odpowiedzi. Kwestionariusz ankiety skierowano do osób decy-
zyjnych zajmujących stanowisko głównego księgowego lub dyrektora finan-
sowego, od których oczekuje się opinii o czynnikach, procesach i zjawiskach 
związanych z działaniami jednostek sektora wodociągowego w obszarze odro-
czonego podatku dochodowego.

6  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, 
s. 255. 
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V ANALIZA 
EMPIRYCZNA 

PRZEDMIOTU BADAŃ  

V.1 Analiza wyników badania ankietowego 

Przeprowadzone badanie podzielono na dwa etapy. Pierwszym etapem 
badania była analiza podstawowych informacji o podatku odroczonym, za-
wartych w sprawozdaniu finansowym. Drugi etap badania polegał na prze-
prowadzeniu badan ankietowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. 
Podmiotami objętymi badaniem zostały jednostki wodociągowe,  które  wyka-
zują  odroczony podatek dochodowy z tytułu dodatnich jak i ujemnych różnic 
przejściowych występujących pomiędzy wartością bilansową a wartością po-
datkową składników aktywów i pasywów badanej jednostki1. Powstanie różnic 
ujemnych związane jest z utworzeniem aktywów, natomiast różnice dodatnie 
wiążą się z utworzeniem rezerwy2. Specyfiką odroczonego podatku docho-
dowego jest jego potencjalna wartość wynikająca ze zdarzeń, jakie zaistniały 
w danym okresie sprawozdawczym, które przyczynią się do pomniejszenia  
bieżącego zobowiązania podatkowego lub zostaną zapłacone w następnych 
okresach sprawozdawczych3. 

1  A. Pokojska, Nie wszystkie spółki muszą rozliczać podatek dochodowy „Dziennik Gaze-
ta Prawna” 2011, nr 5 (2891), s. C14.
2  E. Radawiecka, Odroczony podatek dochodowy w rachunkowości, Koszalin 2008, 
s. 134. 
3  K. Lech, Kiedy tworzymy aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy „Rzeczpo-
spolita” 2009, Dobra firma, nr /1532/271 (8477), s. 4–6.
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W przeprowadzonym badaniu respondentom zadano szereg pytań zwią-
zanych z kategorią odroczonego podatku dochodowego. Na pytanie dotyczące 
wykorzystywania kategorii odroczonego podatku dochodowego w jednostce 
gospodarczej pozytywnie udzieliło odpowiedzi jedynie 31,6% badanych jed-
nostek. Podmioty stanowiące 68,4% (54 jednostki) wskazały, że zamieszczana 
informacja w sprawozdaniu finansowym o odroczonym podatku dochodowym 
wynika jedynie z ustawowego obowiązku prezentowania i wykazywania kategorii 
odroczonego podatku dochodowego, oraz że nie wykorzystują tych informacji  
w przedsiębiorstwie (tabela 32, rysunek 29).

Spośród 77 jednostek biorących udział w badaniu ankietowym, 25 to 
jednostki, w których liczba pracowników nie przekraczała 249 osób, natomiast 
w 52 jednostkach zatrudnienie wynosiło powyżej 250 osób. 

Dla 36% małych i średnich jednostek wodociągowych zamieszcza-
ne informacje w sprawozdaniu finansowym o wysokości odroczonego po-
datku dochodowego są wykorzystywane w jednostce gospodarczej, nato-
miast tylko 28,8% dużych przedsiębiorstw wodociągowych wskazało na 
wykorzystanie informacji z kategorii odroczonego podatku dochodowe-
go. Wskazania, że zamieszczane informacje w sprawozdaniu finansowym  
o wysokości odroczonego podatku dochodowego wynikają jedynie z ustawo-
wego obowiązku wykazywania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym 
i braku jej wykorzystania w jednostce wodociągowej dokonało 64% jedno-
stek wodociągowych, w których liczba pracowników nie przekracza 249 osób 
i 71,2% jednostek zatrudniających powyżej 250 osób. 

Na pytanie, co decyduje o braku wykorzystywania informacji o odro-
czonym podatku dochodowym w przedsiębiorstwie, 51,5% badanych jedno-
stek wskazało na zawiłość i niezrozumiałość obowiązujących przepisów prawa, 
41,2% wskazało na częste zmiany prawa podatkowego, natomiast 7,2% wska-
zało na brak wykwalifikowanej kadry (tabela 33 i  rysunek 30).
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Tabela 32. Ocena wykorzystywania przez przedsiębiorstwa 
informacji o odroczonym podatku dochodowym

 Pytanie 
Warianty 

odpowiedzi 

Zatrudnienie

Liczba 
odpowiedzi do 249 osób

250 
i więcej 

osób

Czy kategoria 
odroczonego 
podatku 
dochodowego 
jest wykorzysty-
wana w przedsię-
biorstwie, które 
Pan/Pani repre-
zentuje?
  

Zamieszczane 
informacje 
w spra-
wozdaniu 
finansowym 
o wysokości 
odroczonego 
podatku do-
chodowego są 
wykorzystywa-
ne w jednostce 
gospodarczej

Liczebność 9 15 24

% 
z wielkości 

próby 
36,0 28,8 31,2

Zamieszczane 
informacje w 
sprawozdaniu 
finansowym 
o wysokości 
odroczonego 
podatku do-
chodowego 
wynikają jedy-
niez ustawowe-
go obowiązku 
wykazywania 
oraz % z wiel-
kości próby

Liczebność 16 37 53

% 
z wielkości 

próby

64,0 71,2 68,8

Ogółem
% z wielkości próby 

Liczebność 25 52 77

% 
z wielkości 

próby
100,0 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Rysunek 29. Wykorzystywanie informacji 
o odroczonym podatku dochodowym w jednostkach poddanych badaniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Na pytanie, co decyduje o braku wykorzystywania informacji o odro-
czonym podatku dochodowym w przedsiębiorstwie, 51,5% badanych jedno-
stek wskazało na zawiłość i niezrozumiałość obowiązujących przepisów prawa, 
41,2% wskazało na częste zmiany prawa podatkowego, natomiast 7,2% wska-
zało na brak wykwalifikowanej kadry ( tabela 33 i  rysunek 30).
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Tabela 33 Przyczyny niewykorzystywania informacji 
o odroczonym podatku dochodowym

Przyczyny niewykorzystywania 
informacji o odroczonym podatku 

dochodowym

Liczba przedsiębiorstw 
wg wielkości zatrudnienia

Ogółem

do 249 osób
250 i więcej 

osób

Brak 
odpowiednio 

wykwalifikowa-
nej kadry

Ilość wskazań 
odpowiedzi 
wg wielkości 
zatrudnienia 

3 4 7

% Ilości wskazań 
odpowiedzi wg wiel-
kości zatrudnienia

12,5% 5,5%

Zawiłość 
i niezrozumia-
łość przepisów

Ilość wskazań 
odpowiedzi 
wg wielkości 
zatrudnienia

14 36 50

% Ilości wskazań 
odpowiedzi 
wg wielkości 
zatrudnienia

58,3% 49,3%

Częste 
zmiany prawa 
podatkowego

Ilość wskazań 
odpowiedzi 
wg wielkości 
zatrudnienia

7 33 40

% Ilości wskazań 
odpowiedzi 
wg wielkości 
zatrudnienia 

29,2% 45,2%

Ogółem Udzielone odpowiedzi 24 73 97

% ogółem 
wskazanych odpowie-
dzi z podziałem wg 

wielkości zatrudnienia 
24,7% 75,3% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Rysunek 30. Przyczyny niewykorzystania informacji 
o odroczonym podatku dochodowym w przedsiębiorstwie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Jako przyczyny niewykorzystywania informacji o odroczonym podatku 
dochodowym wśród małych i średnich jednostek wodociągowych najczęściej 
wskazywano na zawiłość i niezrozumiałość przepisów (58,3%), zmiany pra-
wa podatkowego (29,2%) oraz na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
(12,5%). Wśród dużych jednostek jako główną przyczynę niewykorzystywania 
informacji o odroczonym  podatku dochodowym wskazano również zawiłość 
i niezrozumiałość przepisów (49,3% respondentów), jako drugą przyczynę 
podano częste zmiany prawa podatkowego (45,2%), brak wykwalifikowanej 
kadry dla tej badanej grupy to 5,5%. 



143

POTENCJAŁ DECYZYJNY ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W celu sprawdzenia związku pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa 
a obszarem decyzyjnym, w jakim są wykorzystywane informacje o odroczo-
nym podatku dochodowym, wykonano test niezależności chi-kwadrat4. Dla 
wszystkich badanych zmiennych stwierdzono, że widoczne różnice są nieistot-
ne statystycznie.

Respondenci, którzy udzieli odpowiedzi, że zamieszczane informacje 
o odroczonym podatku dochodowym są wykorzystywane w jednostce gospo-
darczej zostali poproszeni o wskazanie, w jakich decyzjach zostają wykorzy-
stywane informacje na temat odroczonego podatku dochodowego. Wśród 
badanych jednostek wykorzystujących te informacje są one wykorzystywane 
w decyzjach dotyczących planowania finansowego i decyzjach finansowych. 
(tabela 34).

W kolejnym etapie respondenci zostali poproszeni o wskazanie głównych 
źródeł czerpania informacji na temat podatku dochodowego, w tym – części 
dotyczącej odroczonego podatku dochodowego. Głównym źródłem pozyska-
nia informacji dotyczących podatku dochodowego wraz z częścią odroczoną 
są akty prawne stanowiące 30,8% wskazań. Popularnymi źródłami, z których 
jednostki czerpią informacje podatkowe to Internet, firmy doradcze, prasa 
branżowa (tabela 35). 

4  Test chi-kwadrat  (χ2,  test zgodności chi-kwadrat) – każdy test statystyczny, w któ-
rym statystyka testowa ma rozkład chi kwadrat, jeśli teoretyczna zależność jest prawdziwa. Test 
chi-kwadrat służy sprawdzaniu hipotez. Innymi słowy wartość testu oceniana jest przy pomocy 
rozkładu chi kwadrat. Test najczęściej wykorzystywany w praktyce. Możemy go wykorzystywać 
do badania zgodności zarówno cech mierzalnych, jak i niemierzalnych. Jest to jedyny test do 
badania zgodności cech niemierzalnych. Otrzymaną wartość znormalizowanego testu ocenia 
się przy pomocy rozkładu chi kwadrat. Polega to na obliczeniu prawdopodobieństwa otrzy-
mania wartości testu równej lub większej, niż otrzymanej przez nas. Ponieważ takie oblicze-
nia są dość skomplikowane, najczęściej korzysta się z danych zamieszczonych w odpowiednich 
tablicach. Mając odpowiednie prawdopodobieństwo, należy określić jego najmniejszą wartość, 
dla której jesteśmy w stanie zaakceptować hipotezę jako prawdę. Zbyt duże lub za małe praw-
dopodobieństwo świadczy o złym wyniku (lub o wyniku nieuczciwym). Wynika to z faktu, 
że dane podlegają pewnemu rozkładowi, więc bardzo mało prawdopodobne jest, aby wszystkie 
otrzymane wyniki tak dobrze pasowały do modelu teoretycznego. Test chi-kwadrat jest najważ-
niejszym testem nieparametrycznym. Znajduje zastosowania w rachunku błędu pomiarowego, 
ekonomii i naukach społecznych.
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Tabela 34. Obszary wykorzystywania informacji 
o odroczonym podatku dochodowym w %

Wskazany obszar % udzielonych odpowiedzi

Decyzje finasowe 25,3

Decyzje inwestycyjne 10,1

Decyzje dotyczące pozyskania kapitału 5,1

Decyzje dotyczące wyboru sposobu prze-
prowadzania amortyzacji 

17,7

Decyzje dotyczące planowaniafinansowego 27,8

Decyzje dotyczace zarządzania płynności 
przedsiebiorstwa

10,1

Decyzje związane z długoterminowymi 
strategiam ifinansowymi 

6,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tabela 35 Źródła uzyskiwania informacji o podatku dochodowym, 
w tym – części dotyczącej odroczonego podatku dochodowego

Źródło uzyskiwania 
informacji o podatku 
dochodowym w tym 

części odroczonej

Procentowe wskazanie 
odpowiedzi z podziałem 

na przedsiębiorstwa 
wg. wielkości zatrudnienia Ogółem

do 249 osób
powyżej 
250 osób

Akty prawne  15,9% 15,0% 30,8%
firmy doradcze  2,8% 9,3% 12,1%
Prasa branżowa  3,7% 8,4% 12,1%

Prasa specjalistyczna  3,7% 6,5% 10,3%
Prasa ogólnotematyczna  0,9% 0,0% 0,9%

Konferencje  4,7% 5,6% 10,3%
Spotkania nieformalne  0,0% 0,9% 0,9%
Spotkania branżowe 2,8% 3,7% 6,5%

Media/ Prasa codzienna  1,9% 1,9% 3,7%
Internet  3,7% 8,4% 12,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Zarówno jednostki zatrudniające do 249 pracowników, jak i jednostki 
powyżej 250 pracowników w porównywalnym stopniu korzystają z aktów 
prawnych, do których jest darmowy i nieograniczony dostęp. Rozbieżności 
w dostępie do źródeł informacji o odroczonym podatku dochodowym dotyczą 
firm doradczych, z usług  których korzysta tylko 2,8% małych przedsiębiorstw, 
a 9,3% dużych. Również duże jednostki częściej korzystają z informacji dostar-
czanych przez prasę branżową i prasę specjalistyczną. 

Jednostki wodociągowe poddane badaniu, deklarujące wykorzystanie in-
formacji o odroczonym podatku dochodowym jako cel tego wykorzystania 
wskazują zarówno na kreowanie wizerunku jednostki jako mniej rentownej, 
lecz stabilnej finansowo, jak również w kreowaniu wyników osiąganych przez 
jednostkę. Respondenci w jednostkach niewykorzystujących informacji na 
temat odroczonego podatku dochodowego podawali, że wykazywane aktywa 
lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są nieistotne dla jed-
nostki. Respondenci wskazywali również na brak merytorycznej wiedzy orga-
nów nadzorczych na ten temat. Jednocześnie nieujęcie pozycji dotyczących 
odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości podmiotu (jako 
korygującej bieżące obciążenia podatkowe) powodowałoby szereg wątpliwości 
co do prawidłowej wysokości podatku dochodowego w sprawozdaniach finan-
sowych. Z tego powodu prezentowanie tej kategorii w sprawozdaniu finanso-
wym wynika jedynie z ustawowego obowiązku.

Sprawdzając związek pomiędzy wielkością jednostki a wykorzystywaniem 
informacji o odroczonym podatku dochodowym do oceny ekonomiczno-fi-
nansowej, zastosowano test niezależności Chi-kwadrat = -0,554; p = 0,001. 
Test ten wykazał, że istnieje zależność pomiędzy zmiennymi. Analiza rozkładu 
zmiennych w tabeli krzyżowej ujawniła, że większe firmy częściej wykorzystują 
informację o odroczonym podatku dochodowym do oceny ekonomiczno-fi-
nansowej jednostki 88,9%, niż mniejsze jednostki 35,3%.

 W badaniu siły barier wykorzystywania informacji o odroczonym podat-
ku dochodowym posłużono się skalą pięciostopniową, gdzie 0 oznacza brak 
bariery, 5 oznacza bardzo istotną barierę. Na podstawie otrzymanych infor-
macji zwrotnych z badania ankietowego wynika, że głównymi barierami dla 
jednostek wykorzystujących informację pochodzącą z kategorii odroczonego 
podatku dochodowego są: częste zmiany prawa podatkowego, na co wskazało 
24,1% jednostek wodociągowych. Drugą istotną barierą według responden-
tów jest brak jednolitych interpretacji i skomplikowane przepisy prawa, na co 
wskazało 22,8% przedsiębiorstw. Trzecią znaczącą barierą jest brak spójności 
przepisów podatkowych, na co wskazało 15,2% jednostek biorących udział 
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w badaniu ankietowym. W celu sprawdzenia istnienia związku pomiędzy wska-
zanymi barierami wykorzystywania informacji dostarczanych przez kategorię 
odroczonego podatku dochodowego zastosowano współczynnik korelacji rang 
Spermana. Rho Spermana zastosowano z uwagi na małą liczebność jednostek 
biorących udział w badaniu. 

Na podstawie współczynnika korelacji rang Spermana stwierdzono, że 
istnieją wysokie zależności pomiędzy następującymi zmiennymi: 

	brakiem spójności przepisów podatkowych a koniecznością zapew-
nienia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych pozwalających na spełnienie 
wymogów przepisów podatkowych, 

	licznymi rozbieżnościami w zakresie ujemnych różnic w przychodach 
i kosztach, a koniecznością zapewnienia odpowiednich rozwiązań organizacyj-
nych pozwalających na spełnienie wymogu przepisów podatkowych,

	podwójną rachunkowością w zakresie przychodów i kosztów dla pod-
miotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a rozbieżnościa-
mi w zakresie dodatnich różnic w przychodach i kosztach

	rozbieżnościami w zakresie ujemnych różnic w przychodach i kosztach  
a rozbieżnościami w zakresie dodatnich różnic przejściowych w przychodach  
i kosztach.

Na podstawie wartości współczynnika stwierdzono istnienie przeciętnych 
zależności pomiędzy: 

 brakiem spójności przepisów podatkowych a brakiem dopasowania 
prawa podatkowego do warunków gospodarczych, 

 brakiem spójności przepisów podatkowych a koniecznością zapew-
nienia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych pozwalających na spełnienie 
wymogów przepisów podatkowych, 

 licznymi rozbieżnościami w zakresie ujemnych różnic w przycho-
dach i kosztach a koniecznością dostosowywania się do zmiennych przepisów 
podatkowych.

Respondenci biorący udział w badaniu wypowiedzieli się także w kwestii 
pracochłonności przygotowania odroczonego podatku dochodowego. Wśród 
jednostek poddanych badaniu 77% wskazało, że korzyści z wykorzystania in-
formacji wygenerowanych z kategorii odroczonego podatku dochodowego 
nie kompensują ponoszonego nakładu pracy. Opinię taką wyraziły zarówno 
jednostki zatrudniające do 249 osób, jak i te powyżej 250. Wśród podmio-
tów dużych zatrudniających 250 i więcej osób, 87% jednostek zgodziło się 
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z tym stwierdzeniem, natomiast w przypadku podmiotów mniejszych powyż-
sze stwierdzenie potwierdziło 58%. Zaznaczyć należy, że podmioty mniejsze 
zdecydowanie częściej nie potrafią zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwe-
stii (31%). W odpowiedzi na pytanie, czy stosowanie alokacji podatku docho-
dowego w podejściu bilansowym poprawia przydatność informacji, dla 68,4% 
ogółu badanych jednostek respondenci wskazywali, że stosowanie alokacji 
odroczonego podatku dochodowego w podejściu bilansowym ze względu na 
przydatność informacji jest bez znaczenia dla przedsiębiorstwa. Dla jednostek 
biorących udział w badaniu również dominującą odpowiedzią na pytanie, czy 
alokacja odroczonego podatku dochodowego ma wpływ na pracochłonność 
procedury dla 64,6% badanych respondentów wskazało na odpowiedź, jest 
bez znaczenia dla przedsiębiorstwa. Dla jednostek zatrudniających poniżej 
249 osób dominującą odpowiedzią jest stwierdzenie, że stosowanie alokacji 
odroczonego podatku dochodowego zwiększa pracochłonność procedury, na 
co wskazało 57,7% jednostek. Respondenci biorący udział w badaniu zostali 
poproszeni o udzielenie odpowiedzi, czy alokacja odroczonego podatku do-
chodowego poprawia rzetelność informacji. Dla 60,8% jednostek poddanych 
badaniu alokacja odroczonego podatku dochodowego jest bez znaczenia dla 
przedsiębiorstwa. Mniejsze jednostki zatrudniające do 249 osób wskazują na 
odpowiedź, że w ich opinii alokacja podatku dochodowego poprawia rzetel-
ność informacji, na co wskazało 38,5%. Natomiast podmioty zatrudniające 
powyżej 250 pracowników wskazują, że alokacja podatku dochodowego jest 
bez znaczenia dla jednostki, na co wskazało 71,7%. W pytaniu czy alokacja 
odroczonego podatku dochodowego poprawia jasność obrazu, zarówno pod-
mioty zatrudniające do 249 pracowników, jak i powyżej 250 pracowników 
wskazują, że jest to bez znaczenia dla przedsiębiorstwa, jednak jednostki duże 
wskazują tę odpowiedź częściej- 69,8% niż przedsiębiorstwa mniejsze - 42,3%.  

V.2 Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania 

W opinii respondentów reprezentujących jednostki wodociągowe na te-
mat znaczenia informacji o odroczonym podatku dochodowym w decyzjach 
przedsiębiorstw wodociągowych, kategoria odroczonego podatku dochodo-
wego prezentowana i wykazywana w sprawozdaniach finansowych jednostek 
w zdecydowanej większości wynika z ustawowego obowiązku jednostki. Zo-
stał on nałożony przez art. 64 Ustawy o rachunkowości wskazujący jednostki 
gospodarcze, które zobowiązane są do obowiązkowego poddania się badaniu  
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przez biegłego rewidenta. Równocześnie w Ustawie o rachunkowości dla jed-
nostek nieprzekraczających dwóch z trzech następujących wielkości:

	w przypadku sumy aktywów na koniec roku obrotowego nieprzekra-
czającej 17 000 000 zł,

	w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 
rok obrotowy poniżej 34 000 000zł, 

	w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 
etaty powyżej 50.

Ustawodawca w myśl art. 37 ust. 10 (UOR) przewidział możliwość za-
stosowania uproszczenia polegającego na zwolnieniu podmiotu z obowiązko-
wego ustalania aktywów oraz tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Przedsiębiorstwa poddane badaniu nie spełniały warunków, na 
podstawie których mogłyby korzystać z przewidzianego uproszczenia sporzą-
dzania sprawozdania finansowego. 

Główny cel badawczy niniejszej pracy polegał na ustaleniu, czy jednostki 
sektora wodociągowego poddane badaniu wykorzystują informację o odroczo-
nym podatku dochodowym w decyzjach dotyczących rodzaju inwestycji oraz 
czy informacje generowane przez kategorię odroczonego podatku dochodowe-
go mają znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej jednostki. Na podstawie 
przeprowadzonego badania sformułowano odpowiedzi na postawione pytania 
(wyniki zbiorcze zawarto w tabeli 36): 

1.   Czy prezentowane informacje o odroczonym podatku dochodowym 
w sprawozdaniach finansowych jednostek poddanych badaniu 
wynikają jedynie z ustawowego obowiązku nałożonego na jednostki, któ-
rych sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Otrzymane wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego wskazują, 
że w opinii respondentów generowana informacja o poziomie odroczonego 
podatku dochodowego dla 68,8% jednostek wynika jedynie z ustawowego 
obowiązku przedsiębiorstwa do wykazywania i prezentowania aktywów i re-
zerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Respondenci wskazując na 
ustawowy obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu finansowym informacji  
o wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego, informowali również, że nie wykorzystują tych informacji w decy-
zjach związanych z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej. Dla 31,2% 
respondentów biorących udział w badaniu zamieszczane informacje o 
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wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
w sprawozdaniu finansowym są wykorzystywane w jednostce gospodarczej 
w decyzjach związanych z: planowaniem finansowym, sposobem przepro-
wadzania amortyzacji, przeprowadzania inwestycji, zarządzaniem płynnością 
podmiotu oraz budowaniem strategii finansowych.

2.   Jaki wpływ na decyzje inwestycyjne 
ma wiarygodnie ustalony wynik finansowy?

Decyzje inwestycyjne zaliczane są do najistotniejszych i najważniej-
szych decyzji podejmowanych przez jednostki gospodarcze. Decyzje inwesty-
cyjne powinny być podejmowane i rozpatrywane w warunkach szczególnej 
ostrożności, ze szczegółową znajomością przedsięwzięcia inwestycyjnego. Od 
skutków decyzji inwestycyjnych zależy konkurencyjność jednostki, jej pozy-
cja na rynku oraz zdolność do generowania zysku. Warunkiem ograniczenia 
ryzyka w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest umiejętność progno-
zowania oraz dokonania oceny parametrów finansowych, które charaktery-
zują daną inwestycję. Podstawą racjonalnej decyzji o podjęciu inwestycji są 
wnioski wyciągnięte z rachunku efektywności finansowej inwestycji. Punk-
tem wyjścia do oceny ekonomicznej inwestycji jest wynik finansowy, będą-
cy jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, stanowiący różnicę 
pomiędzy wygenerowanymi przychodami a poniesionymi kosztami w celu 
osiągnięcia przychodów. Prezentowany wynik finansowy w sprawozdaniu fi-
nansowym jednostki stanowi efekt podejmowanych decyzji ekonomicznych 
przez jednostkę we własnym zakresie i na własny koszt. W kategorii wyni-
ku finansowego zawarte są informacje o zmianie kapitału własnego za dany 
okres, gdzie zmiana nie jest związana z wnoszeniem lub wycofaniem wkładów 
przez właścicieli. Wynik finansowy netto to różnica pomiędzy przychodami 
i kosztami pomniejszona o podatek dochodowy. Wynik finansowy jednostki 
ma dla jej zarządu kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyj-
nych. Jednostki wodociągowe poddane badaniu wykazują w sprawozdaniu 
finansowym kategorię odroczonego podatku dochodowego, która oddziału-
je jednocześnie na wynik finansowy jednostki jak i majątek, przez co może 
mieć znaczący wpływ na ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej. Oddzia-
ływanie odroczonego podatku dochodowego jest tym większe dla jednostki, 
im większy jest udział odroczonego podatku dochodowego w sumie bilan-
sowej i im silniejsze jest jego oddziaływanie na wynik finansowy. W jednost-
kach poddanych badaniu średni udział odroczonego podatku dochodowego 
w wyniku finansowym netto wynosił 2 496 122,17 zł. Po odrzuceniu skrajnych 
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wartości średni udział podatku odroczonego w wyniku finansowym wyniósł 
1 128 506,25 zł, mediana udziału podatku odroczonego w wyniku finanso-
wym wyniosła 215  329,00 zł. Procentowy udział rezerw z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego wahał się od 0,5% do 3,09%; natomiast udział 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sumie bilansowej 
wynosił od 0,25% do 0,96%. Oznacza to że pomimo znacznej wartości od-
roczonego podatku dochodowego w wyniku finansowym, tworzone aktywa 
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego pozostają na niskim 
poziomie, przez co mogą być marginalizowane i pomijane przy ocenie ekono-
miczno-finansowej jednostki oraz nieuwzględniane przy podejmowaniu decy-
zji inwestycyjnych. 

3.   Jaki skutek wywołują zmiany aktywów i rezerw 
na odroczony podatek dochodowy przy dokonywaniu oceny 
sytuacji finansowej i majątkowej jednostki wodociągowej?

W opinii respondentów wskazujących zarówno na ustawowy obowiązek 
jednostki do prezentowania kategorii odroczonego podatku dochodowego, jak 
i na wykorzystywanie informacji generowanych przez kategorię odroczonego 
podatku dochodowego i ujmowanie w bilansie jednostki aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, ujmowanych zgodnie z zasadą podwój-
nego zapisu po stronie pasywów (wyniku finansowym, kapitale własnym 
lub wartości przedsiębiorstwa) przekłada się na wzrost sumy bilansowej jed-
nostki. Natomiast ujęcie i prezentacja rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wykazywanych w grupie zobowiązania, które drugostronnie 
również prezentowane są po stronie pasywów (wyniku finansowym, kapita-
le własnym lub wartości przedsiębiorstwa), nie przekłada się na wzrost sumy 
bilansowej. Respondenci wskazywali, że rozliczanie podatku dochodowego 
w czasie ma znaczący wpływ na wartość kapitału podstawowego jednostki, 
będącego zarówno źródłem finansowania majątku podmiotu gospodarczego, 
jak i na wiarygodności podmiotu, stanowi gwarancję uregulowania zobowią-
zań jednostki i pokrycie strat. Wartość kapitału podstawowego może ulegać 
zmniejszeniu w sytuacji, gdy występują nadwyżki rezerw nad aktywami na 
odroczony podatek dochodowy, w odwrotnej sytuacji mamy do czynienia 
ze zwiększeniem wartości pozycji kapitału podstawowego. Na zmiany war-
tości kapitału podstawowego jednostki będą miały wpływ zarówno aktywa 
i rezerwy bezpośrednio ujęte w kapitale podstawowym, jak również aktywa 
i rezerwy rozliczane w rachunku zysków i strat jednostki, a następnie poprzez  
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kategorię wynik finansowy netto pośrednio mają wpływ na wartość kapitału 
podstawowego jednostki. 

4.   Jak ujęcie odroczonego podatku dochodowego wykazywanego 
w sprawozdaniu finansowym będzie oddziaływało na wskaźniki 
finansowe?

Prezentowanie i ujmowanie odroczonego podatku dochodowego w ra-
chunku zysków i strat jednostki może przełożyć się na poprawę lub pogor-
szenie osiąganych przez jednostkę wskaźników rentowności. Zmiana wartości 
wskaźników uzależniona jest od tego, jak zmieniają się aktywa i rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy, które zostały ujęte wynikowo:

a) w sytuacji, gdy wystąpi wzrost rezerw lub spadek aktywów będzie 
większy, niż zmniejszenie wartości rezerw lub wzrost aktywów, wówczas wy-
kazanie odroczonego podatku dochodowego pogorszy rentowność sprzedaży, 
majątku i kapitału jednostki,

b) w sytuacji, gdy w jednostce wystąpi silniejszy spadek rezerw lub wzrost 
aktywów niż wzrost rezerw lub spadek aktywów wówczas odroczony podatek 
dochodowy przyczyni się do korekty in plus wyniku brutto jednostki, co prze-
łoży się na poprawę oceny rentowności działań podmiotu gospodarczego. 

Ujmowanie w bilansie jednostki aktywów z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego przełoży się na zwiększenie udziału aktywów trwałych 
w majątku ogółem jednostki. Wpłynie to na pogorszenie wskaźników rentow-
ności majątku trwałego jednostki i rentowności jej aktywów. Ujmowanie i pre-
zentowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przełoży się na 
ocenę stopnia zadłużenia poprzez pogorszenie wskaźnika ogólnego zadłużenia, 
a w szczególności pogorszeniu ulegnie wskaźnik zadłużenia długoterminowego. 

Problemem badawczym niniejszej pracy jest użyteczność informacji do-
starczanych przez system rachunkowości dla jej odbiorców wewnętrznych 
i zewnętrznych. W odniesieniu do problemu badawczego sformułowano na-
stępującą hipotezę badawczą: uwiarygodnienie wyniku finansowego przez 
alokację odroczonego podatku dochodowego pozwala na dokonanie wiary-
godnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki wodociągowej. Na 
podstawie przeprowadzonych badań dotyczących opinii na temat znacze-
nia informacji o odroczonym podatku dochodowym w decyzjach przedsię-
biorstw wodociągowych stwierdzono, że zamieszczane informacje o odroczo-
nym podatku dochodowym w sprawozdaniach jednostek wodociągowych 
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poddanych badaniu wynikają z ustawowego obowiązku przedsiębiorstwa, 
nałożonego przez przepisy Ustawy o rachunkowości. W opinii 31,6 % re-
spondentów informacje na temat odroczonego podatku dochodowego są 
wykorzystywane w przedsiębiorstwie. W uzasadnieniu respondenci odpo-
wiadali, że wysokość odroczonego podatku dochodowego jest uwzględniana 
w planach budżetowych jednostki z uwagi oddziaływania tej kategorii na 
wynik finansowy podmiotu, jego urealnienie oraz oddziaływanie na klien-
tów zewnętrznych w tym: banki, i instytucje finanse. Dla 68,4% respon-
dentów biorących udział w badaniu prezentowane informacje o kategorii 
odroczonego podatku dochodowego nie są wykorzystywane w przedsiębior-
stwie. Jako główne przyczyny niewykorzystywania informacji o odroczonym 
podatku dochodowym respondenci wskazywali zawiłość i niezrozumia-
łość przepisów, częste zmiany prawa podatkowego; brak odpowiednio wy-
kwalifikowanej kadry oraz na brak merytorycznej wiedzy zarządu jednostki 
o znaczeniu i możliwościach wykorzystania informacji o odroczonym podatku 
dochodowym. Brak wykwalifikowanych kadr jest bardziej istotny dla małych 
mniejszych jednostek. Duże jednostki częściej korzystają z doradztwa przez 
co niezrozumiałość przepisów ma dla nich mniejsze znaczenie, natomiast 
w większym stopniu odczuwają zmienność regulacji prawnych. W uzasadnie-
niu do tych wskazań respondenci przykładowo udzielali odpowiedzi: 

aktywa lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są nieistotne 
dla firmy; brak merytorycznej wiedzy organów nadzorczych; tylko kadra 
księgowa wie, czym jest podatek odroczony, a generalnie właściciel i rada 
nadzorcza nie potrafią z tej informacji korzystać. 

W kontekście tych opinii pożądane jest podejmowanie ukierunkowanych 
działań umożliwiających kadrom finansowo-księgowym i zarządowi jednostki 
pogłębianie i zdobywanie wiedzy o możliwościach wykorzystania informacji 
dostarczanych przez kategorię dorocznego podatku dochodowego. 



153

POTENCJAŁ DECYZYJNY ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

T
ab

el
a 

36
. Z

bi
or

cz
e 

ze
sta

w
ie

ni
e 

w
yn

ik
ów

 p
rz

ep
ro

w
ad

zo
ne

go
 b

ad
an

ia
 

N
r 

Py
ta

ni
a

Tr
eś

ć 
py

ta
ni

a

Je
dn

os
tk

i z
at

ru
dn

ia
-

ją
ce

O
gó

łe
m

 
lic

zb
a 

je
d-

no
st

ek
Po

w
yż

ej
 

25
0 

pr
a-

co
w

ni
kó

w

D
o 

24
9 

pr
ac

ow
-

ni
kó

w

D
an

e 
w

 %

1
Za

m
ie

sz
cz

an
e 

in
fo

rm
ac

je
 są

 w
yk

or
zy

sty
w

an
e 

w
 je

dn
os

tc
e 

go
sp

od
ar

cz
ej

 
28

,8
36

31
,2

Za
m

ie
sz

cz
an

e 
in

fo
rm

ac
je

 w
yn

ik
aj

ą 
je

dy
ni

e 
z u

sta
w

ow
eg

o 
ob

ow
ią

zk
u 

i n
ie

 są
 

w
yk

or
zy

sty
w

an
e 

w
 je

dn
os

tc
e 

go
sp

od
ar

cz
ej

71
,2

64
68

,8

2
C

o 
de

cy
du

je
 o

 n
ie

w
yk

o-
rz

ys
ty

w
an

iu
in

fo
rm

ac
ji 

o 
od

ro
cz

on
ym

 
po

da
tk

u 
do

ch
od

ow
ym

 

Br
ak

 k
ad

ry
 

4,
1

3,
1

7,
2

Za
w

iło
ść

 p
rz

ep
isó

w
 

49
,3

58
,3

51
,5

C
zę

ste
 zm

ia
ny

 p
ra

w
a 

po
da

tk
ow

eg
o 

45
,2

29
,2

41
,2

3
W

 ja
ki

ch
 d

ec
yz

ja
ch

 
w

yk
or

zy
sty

w
an

e 
są

 in
-

fo
rm

ac
je

 o
 o

dr
oc

zo
ny

m
 

po
da

tk
u 

do
ch

od
ow

ym
:

In
w

es
ty

cy
jn

yc
h 

Ta
k

7,
5

15
,4

10
,1

N
ie

92
,5

84
,6

89
,9

Po
zy

sk
an

ia
 k

ap
ita

łu
 

Ta
k

5,
7

3,
8

5,
1

N
ie

94
,3

96
,2

94
,9

D
ot

yc
zą

cy
ch

 w
yb

or
u 

sp
os

ob
u 

pr
ze

pr
o-

w
ad

za
ni

a 
am

or
ty

za
cj

i 

Ta
k

15
,1

23
,1

17
,7

N
ie

84
,9

76
,9

82
,3



154

ROZDZIAŁ V

Pl
an

ow
an

ia
 fi

na
ns

ow
eg

o 
Ta

k
26

,4
30

,8
27

,8
N

ie
73

,6
69

,2
72

,2

Za
rz

ąd
za

ni
a 

pł
yn

no
śc

ią
 

Ta
k

11
,3

7,
7

10
,1

N
ie

88
,7

92
,3

89
,9

St
ra

te
gi

e 
fin

an
so

w
e 

Ta
ke

7,
5

3,
8

6,
3

N
ie

92
,5

96
,2

93
,7

 4
Z

 ja
ki

ch
 ź

ró
de

ł 
cz

er
pa

ne
 

są
 i

nf
or

m
ac

je
 o

 p
od

at
ku

 
do

ch
od

ow
ym

Ak
ty

 p
ra

w
ne

 
25

39
,5

30
,8

Fi
rm

y 
do

ra
dc

ze
 

15
,6

7
12

,1
Pr

as
a 

br
an

żo
w

a 
14

,1
9,

3
12

,1
Pr

as
a 

sp
ec

ja
lis

ty
cz

na
 

10
,9

9,
3

10
,3

Pr
as

a 
og

ól
no

-te
m

at
yc

zn
a 

0,
0

2,
3

0,
9

K
on

fe
re

nc
je

 
9,

4
11

,6
10

,3
Sp

ot
ka

ni
a 

br
an

żo
w

e 
6,

3
7,

0
6,

5
Sp

ot
ka

ni
a 

ni
ef

or
m

al
ne

 
1,

6
0,

0
0,

9
M

ed
ia

/p
ra

sa
 c

od
zie

nn
a 

3,
1

4,
7

3,
7

In
te

rn
et

 
14

,1
9,

3
12

,1
5

W
 ja

ki
m

 c
el

u 
zo

sta
ją

 w
y-

ko
rz

ys
ty

w
an

e 
in

fo
rm

ac
je

 
o 

po
da

tk
u 

od
ro

cz
on

ym
:

Po
pr

aw
y 

re
nt

ow
no

śc
i 

26
,3

16
,7

22
,6

K
re

ow
an

ia
 w

ize
ru

nk
u 

fir
m

y 
75

50
48

,3
8

K
re

ow
an

ia
 o

sią
ga

ny
ch

 w
yn

ik
ów

 je
dn

os
tk

i 
26

,3
33

,3
29

,0



155

POTENCJAŁ DECYZYJNY ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

6
C

zy
 o

tr
zy

m
yw

an
e 

in
fo

rm
ac

je
 o

 o
dr

oc
zo

ny
m

 p
od

at
ku

 d
oc

ho
do

-
w

ym
 są

 w
yk

or
zy

sty
w

an
e 

od
 o

ce
ny

 e
ko

no
m

ic
zn

o-
fin

an
so

w
ej

Ta
k

88
,9

35
,3

62
,9

N
ie

11
,1

64
,7

37
,1

9
C

zy
 p

ra
co

ch
ło

nn
oś

ć 
w

 p
rz

yg
ot

ow
an

iu
 o

dr
oc

zo
ne

go
 p

od
at

ku
 d

o-
ch

od
ow

eg
o 

ni
e 

ko
m

pe
ns

uj
e 

ko
rz

yś
ci

 z
 w

yk
or

zy
sta

ni
a 

in
fo

rm
ac

ji 
w

yg
en

er
ow

an
yc

h 
z k

at
eg

or
ii 

od
ro

cz
on

eg
o 

po
da

tk
u 

do
ch

od
ow

eg
o 

Tr
ud

no
 p

ow
ie

dz
ie

ć 

Ta
k

86
,8

57
,7

77
,2

N
ie

7,
5

11
,5

8,
9

Tr
ud

no
 

po
w

ie
-

dz
ie

ć

5,
7

30
,8

13
,9

10
C

zy
 S

to
so

w
an

ie
 a

lo
ka

cj
i 

po
da

tk
u 

do
ch

od
ow

eg
o 

w
 

po
de

jśc
iu

 b
ila

ns
ow

ym
:

Zw
ię

ks
za

Pr
zy

da
tn

oś
ć 

in
fo

rm
ac

ji 
18

,9
34

,6
24

,1
Z

m
ni

ej
sz

a
3,

8
15

,4
7,

6
Be

z z
m

ia
n 

77
,4

50
,0

68
,4

Zw
ię

ks
za

Pr
ac

oc
hł

on
no

ść
 p

ro
ce

du
ry

 

20
,8

57
,7

32
,9

Zi
m

ni
ej

sz
a

0,
0

7,
7

2,
5

Be
z z

m
ia

n 
79

,2
34

,6
64

,6

11
C

zy
 

Al
ok

ac
ja

 
po

da
tk

u 
do

ch
od

ow
eg

o:
Po

pr
aw

ia
 

R
ze

te
ln

oś
ć 

in
fo

rm
ac

ji
24

,5
38

,5
29

,1
N

ie
 p

op
ra

w
ia

 
3,

8
23

,1
10

,1
Be

z z
m

ia
n 

71
,7

38
,5

60
,8

Po
pr

aw
ia

 
Ja

sn
oś

ć 
ob

ra
zu

 p
rz

ed
się

bi
or

-
stw

a 

22
,6

26
,9

24
,1

N
ie

 p
op

ra
w

ia
 

7,
5

30
,8

15
,2

Be
z z

m
ia

n
69

,8
43

,3
60

,8

Ź
ró

dł
o:

 O
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e 

na
 p

od
sta

w
ie

 w
yn

ik
ów

 b
ad

ań
.





157

ZAKOŃCZENIE
Zawiłość i niezrozumiałość przepisów w interpretacji odroczonego po-

datku dochodowego sprawia trudność podatnikom w jego wykorzystaniu. 
Odroczony podatek dochodowy nie stanowi kwoty wymaganej do zapłaty 
w danym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczy przyszłych okresów sprawoz-
dawczych. Kalkulacja odroczonego podatku dochodowego przez jednostkę 
gospodarczą dokonywana jest z zachowaniem zasad rachunkowości, w tym: 

– zasady memoriału art. 6 ust. 1 UOR zakładającej ujmowanie w księgach 
rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych przychodów oraz poniesio-
nych kosztów dotyczących danego roku obrotowego bez względu na termin 
ich zapłaty1,

– zasady współmierności przychodów art. 6 ust. 1 UOR w celu zapewnie-
nia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub 
pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przycho-
dy dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdaw-
czy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione2,

– zasady ostrożnej wyceny art. 7 ust. 1 UOR, według której poszczególne 
składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich 
nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z uwzględnieniem realnej ich wartości moż-
liwej do uzyskania na dzień bilansowy3. 

Stosowane nadrzędne zasady rachunkowości mają jednolity charakter 
i cechują się równością obowiązywania względem wszystkich zdarzeń gospo-
darczych, które zostały zarejestrowane w systemie rachunkowości. Zasadom 
tym podporządkowana jest również kategoria podatku dochodowego, która 
stanowi kategorię fiskalną i wpływa na bieżącą sytuację finansową jednostki 
gospodarczej. Prawo bilansowe nie mając możliwości oddziaływania na sposób, 
jak i wysokość ustalania wysokości zobowiązań z tytułu podatku dochodo-
wego, uwzględnia oraz rozpatruje tę kategorię w ramach stosowanych zasad 

1  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, art. art. 6 ust. 1.
2  Ibidem
3  Ibidem, art. 7 ust. 1
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rachunkowości. Przeprowadzone studia i badania empiryczne potwierdziły, że 
uwiarygodnienie wyniku finansowego przez alokację odroczonego podatku 
dochodowego pozwala na dokonanie rzetelnej oceny sytuacji ekonomiczno-

-finansowej jednostki wodociągowej. Anonimowe badanie ankietowe w jed-
nostkach wodociągowych uzupełnione o indywidualne, niestandaryzowane 
wywiady bezpośrednie pozwoliły na identyfikację posiadanej wiedzy respon-
dentów o kategorii odroczonego podatku dochodowego i możliwościach wy-
korzystania informacji generowanych przez tę kategorię. Ujawniły one lukę 
wiedzy merytorycznej respondentów w zakresie możliwości wykorzystania 
informacji o odroczonym podatku. Osiągnięto cel pracy sprowadzający się 
do ustalenia czy jednostki sektora wodociągowego wykorzystują informację 
o odroczonym podatku dochodowym w decyzjach dotyczących rodzaju inwe-
stycji oraz czy mają one znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej jednostki. 
W części teoretycznej potwierdzona została hipoteza zakładająca, że uwiary-
godnienie wyniku finansowego przez alokację odroczonego podatku docho-
dowego pozwala na dokonanie wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno- 
finansowej jednostki wodociągowej. 

Rezultaty niniejszej pracy można rozpatrywać w następujących płaszczy-
znach: teoretycznej i empirycznej. Wartości poznawcze pracy obejmują analizę 
i systematyzację pojęć związanych z podjętą problematyką dotyczące podatku 
dochodowego w części odroczonej. W rezultacie studiów wykazano, że ka-
tegoria odroczonego podatku dochodowego stanowi złożoną i pracochłonną 
procedurę. Zasadniczym rezultatem pracy jest ocena wykorzystania przez jed-
nostki wodociągowe informacji dostarczanych przez kategorię odroczonego 
podatku dochodowego. Podatek dochodowy odroczony można wykorzystać 
w jednostce gospodarczej jako narzędzie do kreowania wyniku finansowego 
osiągniętego przez jednostkę, lecz jest to instrument złożony mało zrozumia-
ły dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, sprawozdania finansowego. 
Na podstawie wyników badań stwierdzono, że:

- jednostki zatrudniające powyżej 250 pracowników częściej wy-
korzystują informacje o odroczonym podatku dochodowym do oceny 
ekonomiczno-finansowej;

- większe jednostki częściej wskazują, że korzyści z wykorzystania od-
roczonego podatku dochodowego nie kompensują pracochłonności jego 
przygotowania;

- w opinii większych respondentów stosowanie alokacji odroczonego 
podatku dochodowego w celu zwiększenia przydatności informacji jest bez 
znaczenia; 
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- dla mniejszych jednostek stosowanie alokacji odroczonego podatku do-
chodowego w podejściu bilansowym zwiększa pracochłonność procedury, na-
tomiast w opinii większych podmiotów jest ona bez znaczenia;

- zarówno w opinii podmiotów zatrudniających do 249 jak i powyżej 250 
pracowników alokacja podatku nie poprawia jasności obrazu ekonomiczno-fi-
nansowego przedsiębiorstwa.

Informacja generowana przez kategorię odroczonego podatku dochodo-
wego nie jest wykorzystywana w jednostkach poddanych badaniu ze względu 
na brak merytorycznej wiedzy zarządu jednostki o znaczeniu i możliwościach 
jej wykorzystania Popularyzacja tej kategorii i dobrych praktyk jej stosowa-
nia stanowi wyzwanie dla naukowców, praktyków rachunkowości i finansów. 
Zaznaczyć należy, że informacja na temat odroczonego podatku dochodowe-
go zawarta w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej będzie miała 
znaczenie i wartość użytkową wówczas, gdy niezmienione pozostaną rozwiąza-
nia prawne funkcjonujące w momencie ich stosowania. Częste i liczne zmia-
ny prawa podatkowego w zakresie uznawania lub nieuznawania przychodów 
i kosztów niekorzystanie wpływają na użyteczność informacji i dezaktualizują 
jej wartość w zakresie odroczonego podatku dochodowego. 

Otrzymane wyniki z przeprowadzonych badań inspirują do podjęcia dal-
szej pracy badawczej dotyczącej problemów:

- oceny wpływu regulacji prawnych i ich zmian na procesy inwestycyjne,
- dostępności i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w realizacji in-

westycji infrastrukturalnych w sektorze wodnym,
- oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze wodnym na 

środowisko naturalne.
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