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Wstęp

Większość przedsiębiorstw działających na polskim rynku to przedsię-
biorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jest to dyna-
micznie rozwijający się sektor generujący znaczące wpływy budżetowe z ob-
ciążeń podatkowych. Przedsiębiorstwa działające w sektorze MSP muszą się 
liczyć ze znacznymi obciążeniami z tytułu podatków. 

Tematem niniejszej monografii są podatki w działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw z sektora MSP. Autor dokonał wyboru tematu ze względu 
na liczne tytuły podatkowe obciążające prowadzenie działalności gospodar-
czej. Celem niniejszej monografii, o charakterze teoretyczno-empirycznym, 
było przeprowadzenie analizy możliwych form opodatkowania prowadzonej 
działalności dla jednostek gospodarczych działających w sektorze MSP. Przed 
zrealizowaniem tego celu autor postawił sobie cele pomocnicze takie jak: zde-
finiowanie sektora MSP, określenie znaczenia tego sektora dla gospodarki 
oraz wykorzystanie jego barier rozwoju, analiza podstawowych form obciążeń 
podatkowych dochodu z działalności gospodarczej, oraz pozostałych obciążeń, 
jakie ponosi przedsiębiorstwo działające w sektorze MSP. Zakres pracy obej-
mował lata 2020-2021 prowadzenia działalności badanych przedsiębiorstw. 

Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym 
zostały przedstawione uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia 
działalności gospodarczej a następnie omówione możliwe formy organizacyj-
no-prawne prowadzenia i rejestrowania przedsiębiorstw. W końcowej części 
rozdziału przedstawiono zakres obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej. 

W rozdziale drugim zostały zawarte podstawowe informacje o małych  
i średnich przedsiębiorstwach. Wskazano także znaczenie, jakie odgrywają  
w rozwoju gospodarki. W dalszej części tego rozdziału wyodrębniono i obja-
śniono bariery rozwoju sektora MSP oraz ich ograniczenia funkcjonowania  
w tym sektorze. W rozdziale tym zostały zawarte również informacje dotyczą-
ce ewidencji operacji gospodarczych w sektorze MSP.
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Rozdział trzeci został poświęcony obciążeniom dochodu z działalności 
gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszej części rozdziału 
autor omówił zagadnienia dotyczące opodatkowania przedsiębiorstwa podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych z podziałem na podatek progresywny 
i liniowy. Druga część rozdziału została poświęcona uproszczonym formom 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z podziałem na 
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. 

W rozdziale czwartym autor przedstawił informacje dotyczące opodatko-
wania przedsiębiorstwa, a w szczególności podatku od towarów i usług oraz po-
datkowania przedsiębiorstwa podatkami i opatami lokalnymi, wśród których 
znajdują się podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. 

W rozdziale piątym będącym rozdziałem metodycznym przedstawiono 
przedmiot i cel przeprowadzonych badań, problemy badawcze oraz hipote-
zy badawcze, zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. W dru-
giej części rozdziału scharakteryzowano obszar badań oraz wskazano przebieg  
i sposób ich organizacji. Rozdział piąty jest rozdziałem empirycznym, w któ-
rym dokonano analizy obciążeń podatkowych. W rozdziale tym dokonano 
analizy możliwych form opodatkowania działalność gospodarczej w zależno-
ści od jej formy pranej. W dalszej kolejności przedstawiono źródła czerpania 
informacji na temat obowiązków podatkowych.

W niniejszej pracy zostały wykorzystane materiały bibliograficzne doty-
czące bezpośrednio działalności przedsiębiorstwa w sektorze MSP, polityki 
rachunkowości, prognoz finansowych oraz prawa podatkowego. Zostały wy-
korzystane akty prawne takie jak: Rozporządzenie Ministra Finansów, Ustawa 
o rachunkowości z 29 września 1994r, Ustawa  o swobodzie działalności go-
spodarczej z dnia 2 lipca 2004r, Ustawa z 26 lipca 1991r.  o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od to-
warów i usług, Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 
Ustawa  z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ustawa z dnia  
27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz Wyrok NSA 
z dnia 29 listopada 1994r., sygn. akt SA/Wr1242/94 oraz strony internetowe 
ministerstwa finansów i ministerstwa gospodarki. 

Stan prawny obowiązywania prawa podatkowego na dzień 31.12.2021r.
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Rozdział 1

Uwarunkowania prawno-
organizacyjne prowadzenia 
działalności gospodarczej

1.1 Prawne uregulowania działalności 
gospodarczej i przedsiębiorcy 

Pojęcie działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym ma swo-
je umocowanie w kilku aktach prawnych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
przedsiębiorców za działalność gospodarczą uznaje się: „zorganizowaną dzia-
łalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”1, nie-
mniej przepisy prawa podatkowego mogą odmiennie definiować pojęcie dzia-
łalności gospodarczej. Definiowanie działalności gospodarczej poprzez system 
podatkowy przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Zdefiniowanie działalności gospodarczej w systemie podatkowym

Ustawa Definicja

Ordynacja 
podatkowa 

Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu 
przepisów prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, 
a także inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na 
własny rachunek lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają 
tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką 
działalność do przedsiębiorców. 

O podatkach 
dochodowych 
CIT; PIT 

Działalność gospodarcza – oznacza działalność zarobkową, wytwórczą, bu-
dowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 
i wydobywaniu kopalin ze złóż, wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości nie-
materialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu 
na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przycho-
dy nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

1 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). 
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O podatku 
od towarów i 
usług 

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, han-
dlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby na-
turalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawo-
dy. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające 
na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych  
w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

O podatkach 
i opłatach 
lokalnych 

Działalność gospodarcza –
działalność, o której mowa 
w ustawie z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo
przedsiębiorców 

Za działalność gospodarczą w rozumieniu 
ustawy nie uważa się: 
1) działalności rolniczej lub leśnej; 
2) wynajmu turystom pokoi gościnnych  
w budynkach mieszkalnych znajdujących się 
na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym 
miejscem pobytu w gminie położonej na tym 
terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do 
wynajęcia nie przekracza 5;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z 26 lipca 1991r. (Dz.U. 1991r. nr 80 poz. 350, art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9); Ustawa 
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr. 177, poz. 1054); 
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 
613); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926).

Zdefiniowanie przedsiębiorcy, podobnie jak działalności gospodarczej 
jest różne mając na względzie obowiązujące akty prawne. Podstawowe okre-
ślenie przedsiębiorcy jest zawarte w Ustawie Prawo przedsiębiorców według 
której przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną, wykonująca działalność gospodarczą2. Przedsiębiorcami są również 
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej3.

Zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców określają również, by przed-
siębiorca prowadził działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji, poszanowaniem obyczajów, interesów konkurencji i klientów. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest również do poszanowania i ochrony praw  
i wolności człowieka. Prawo przedsiębiorców określa zakres możliwych dzia-
łań jakie przedsiębiorca może podjąć oraz wskazuje na te które są zakazane 
przepisami prawa4.

2 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
3 K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne, 
Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgo-
wych, Warszawa 2020, s. 10.
4 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
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1.2 Forma organizacyjno-prawna 
prowadzenia działalności gospodarczej  
i obowiązki ewidencyjne

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej 
w zależności od swoich potrzeb i preferencji może dokonać wyboru formy 
prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas taka działal-
ność może być prowadzona jako: 

 indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną,
 spółka cywilna,
 spółka handlowa – osobowa lub kapitałowa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najprostszych form 
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również bardzo po-
pularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rozpoczęcie 
prowadzenia dzielności w tej formie prawnej wymaga złożenia przez przedsię-
biorcę wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis 
albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osoba-
mi fizycznymi. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień 
podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku5.

Drugą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest wybór 
spółki cywilnej której funkcjonowanie i zasady jej tworzenia zostały uregulo-
wane w tytule XXXI Spółki K.C. Spółka cywilna powstaje na mocy umowy 
pomiędzy wspólnikami spółki. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osią-
gnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,  
w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładami mogą być własności  
w postaci środków pieniężnych lub niepieniężnych. Wspólnicy za zobowiąza-
nia spółki odpowiadają solidarnie6.

Trzecią możliwą formą prowadzenia działalności gospodarczej są spółki 
handlowe, uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Cechą charaktery-
styczną spółek jest to, że są to podmioty prawa i mogą we własnym imieniu 

5 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398, art. 14. Ust. 1). 
6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 tj. art. 860). 
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nabywać prawa, zaciągać zobowiązania a także pozywać i być pozywanymi7. 
Kodeks spółek handlowych wyróżnia8:

 Spółki osobowe spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową  
i spółkę komandytowo-akcyjną;

 Spółki kapitałowe – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą 
spółkę akcyjną i spółkę akcyjną;

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej wyma-
ga zaangażowania osobistego wspólników w sprawy spółki. Spółki osobowe 
powstają z chwilą wpisu do KRS, oznacza to, że spółka osobowa może we wła-
snym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółki osobowe są 
to przedsiębiorstwa nie posiadające osobowości prawnej natomiast posiadają 
zdolność prawną9.

Spółka jawna jest jedną z spółek osobowych, która prowadzi przedsię-
biorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska 
lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko, albo firmę (nazwę) 
jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna” 
lub „sp. j.”. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ogranicze-
nia całym swoim majątkiem solidarnie. Umowa spółki powinna być zawarta 
na piśmie pod rygorem nieważności. Możliwe jest również zawarcie umowy 
spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy przy wy-
korzystaniu wzorca wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego  
w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym10.

Spółka partnerska jest drugą spółka osobową, tworzoną przez wspólni-
ków (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki partnerskiej powinna zawie-
rać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” 
bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawo-
du wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu 

„sp.p.”. „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz skrótu 
„sp.p.” może używać tylko spółka partnerska. Partnerami w spółce mogą być 
wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, 

7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 
2320, art. 1). 
8 Ibidem, art. 4.
9 Ibidem, art. 8.
10 Ibidem, art. 22.
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określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie. Partnerami w spółce mogą 
być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, 
aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera 
ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, 
doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza we-
terynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, 
rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej 
stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powsta-
łe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu 
w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub 
zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub 
innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera 
przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki11.

Spółka komandytowa jest również spółką osobową mającą na celu pro-
wadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia 

- jest to komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólni-
ka została ograniczona, wspólnikiem tym jest komandytariusz. Firma spółki 
komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplemen-
tariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Kodeks spółek 
handlowych dopuszcza również stosowanie w obrocie skrótu „sp.k.”. W przy-
padku objęcia stanowiska komplementariusza przez osobę prawną, firma spół-
ki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie nazwy tej osoby prawnej 
z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Zgodnie z paragrafem 
§ 4. KSH nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie 
spółki. Umieszczenie nazwiska lub nazwy komandytariusza w firmie spółki, 
oznacza, iż komandytariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak 
komplementariusz12.

Ostatnią spółką osobową jest spółka komandytowo-akcyjna mająca na 
celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wie-
rzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez 
ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjo-
nariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna jest o tyle odmienna dlatego, że  

11 Ibidem, art. 86-96.
12 Ibidem, art. 102-110.
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w sprawach nieuregulowanych w dziale IV KSH do spółki komandytowo-ak-
cyjnej stosuje się przepisy13: 

 w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między 
sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także 
do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na 
kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej; 

 w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyj-
nej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkła-
dów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. 

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jed-
nego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka ko-
mandytowo-akcyjna”. Przepisy KSH w art. 127 § 2 dopuszczają używanie  
w obrocie skrótu „S.K.A.”. Objęcie stanowiska komplementariusza przez oso-
bę prawną, wiąże się z wskazaniem by firma spółki komandytowo-akcyjnej 
zawierała pełne brzmienie firmy- nazwy tej osoby prawnej z dodatkowym 
oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Cechą charakterystyczną dla 
tej spółki osobowej jest również określenie w KSH minimalnej wysokości ka-
pitału zakładowego wynoszącego 50 000 zł. Podobnie jak w przypadku spółki 
komandytowej nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie 
spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy – nazwy akcjonariu-
sza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak 
komplementariusz14. 

Drugą grupą spółek handlowych uregulowanych w KSH są spółki ka-
pitałowe. Decydujące znaczenie dla tej grupy spółek ma kapitał – majątek 
spółki. Cechą charakterystyczną dla tych spółek jest również posiadanie oso-
bowości prawnej. Osobowość prawna oznacza wyodrębnienie majątku spółki 
od majątku osobistego właściciela spółki oraz to, że spółka odpowiada za swo-
je zobowiązania do wysokości posiadanego majątku15. 

Pierwszą ze spółek kapitałowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Jest to również najpopularniejsza spółka kapitałowa. Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób 
w każdym celu prawnie dopuszczalnym, lecz nie może być zawiązana wyłącz-
nie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prze-
pisy KSH w art.154. określają, iż kapitał zakładowy spółki powinien wynosić 

13 Ibidem, art. 110-125.
14 Ibidem, art. 125-128.
15 Ibidem, art. 151–200.
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co najmniej 5000 złotych natomiast wartość nominalna udziału nie może 
być niższa niż 50 złotych. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna 
jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością” lub używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. Sprawy spółki  
z o.o. prowadzi zarząd jak również reprezentuje on spółkę. Zarząd składa się  
z jednego albo większej liczby członków, do zarządu mogą być powołane oso-
by spośród wspólników lub spoza ich grona16.

Drugą spółką kapitałową jest prosta spółka akcyjna, która może być 
utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopusz-
czalnym, lecz nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze zobowiązani są jedynie do 
świadczeń określonych w umowie spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za 
zobowiązania spółki. W spółce tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza 
się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 
§ 1. Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Umowa prostej 
spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Firma spół-
ki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznacze-
nie „prosta spółka akcyjna” lub „P.S.A.”. Wkłady powinny zostać wniesione 
do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru. Ak-
cje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego  
w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi17.

Trzecią spółką kapitałową jest spółka akcyjna zawiązać spółkę może jedna 
albo więcej osób, natomiast spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie 
przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki 
może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie 

„spółka akcyjna” lub skrót „S.A.”. Wysokość kapitału zakładowego spółki ma 
stanowić równowartość co najmniej 100 000 złotych a wartość nominalna 
akcji nie może być niższa niż 1 grosz18.

Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospo-
darczej i związana z tym forma opodatkowania podatkiem dochodowym  
w znaczymy stopniu decydują o obowiązkach ewidencyjnych. Prowadzona 
ewidencja może przybrać postać19: 

 ewidencji przychodów,

16 Ibidem.
17 Ibidem, art. 300.
18 Ibidem, art. 301-368.
19 J. Pfaff (red.), Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego, Katowice 2014, s. 36.
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 księgi przychodów i rozchodów, 
 ksiąg rachunkowych. 

Zależność pomiędzy formą organizacyjno-prawną, opodatkowaniem po-
datkiem dochodowym a obwiązkami ewidencyjnymi przedstawiono w tabeli 
poniżej.

Tabela 2. Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorstw 

Forma  
organizacyjno- 
prawna 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym 
Rodzaj  
prowadzonej 
ewidencji 

Działalność  
gospodarcza  
osób prawnych 

Podatek dochodowy od osób prawnych Księgi rachunkowe

Działalność  
gospodarcza  
osób  
fizycznych 

Podatek dochodowy od niektó-
rych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne 
Ryczałt ewidencjonowany 

Karta podatkowa 
Brak obowiąz-
ku ewidencji 
podatkowej 

Tylko ewidencja 
przychodów 

Podatek 
dochodowy 
od osób

W sytuacji, 
gdy osiągnięte 
przychody za 
poprzedni rok 
obrotowy nie 
przekraczają 
równowartości 
2 000 000 euro

Skala podatkowa

Podatkowa księga 
przychodów i
rozchodów Podatek liniowy 

W sytuacji, 
gdy osiągnięte 
przychody 
za poprzedni 
rok obrotowy 
przekraczają 
równowartości 
2 000 000 euro

Zasady ogólne Księgi rachunkowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. 
(Dz.U. z 2002r, Nr 76 poz. 694. z późn. zm.).

Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospo-
darczej pomiędzy działalnością gospodarczą jako osoba prawna lub fizycz-
na wskazuje, którą ustawę należy zastosować do opodatkowania dochodów  
z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadząc działalność gospodarczą 
jako osoba prawna zastosowanie ma ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych i prowadzone są księgi rachunkowe. Natomiast decydując się na 
prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna w formie spółki 
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osobowej lub jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwość do-
konania wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym pomiędzy ustawą  
o podatku dochodowym od osób fizycznych a ustawą o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne.

1.3 Zakres obowiązku prowadzenia pełnej 
ewidencji rachunkowej

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, do 
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej20: 

 spółek handlowych oraz spółek cywilnych, a także innych osób praw-
nych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

 osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych 
osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób  
fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działa-
jących zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych  
z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), 
jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równo-
wartość 2 000 000 euro; 

 jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowe-
go, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o fundu-
szach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwe-
stycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub 
przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez 
względu na wielkość przychodów; 

 gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 
 a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 

budżetowych, 
 b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych; 

20 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz. 694. z póź. zm., 
art. 2).
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 jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, oddziałów 
i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsię-
biorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospo-
darczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1252);

 innych jednostek, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych do-
tacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, 
w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Ustawodawca w przepisach Ustawy o Rachunkowości wyróżnił również 
dwie grupy jednostek, do których zostały przypisane określone uproszczenia  
w przygotowaniu i sporządzaniu sprawozdań finansowych, są to21: 

 jednostki mikro,
 jednostki małe.

Jednostkami mikro w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości są22:

 spółki, handlowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli jed-
nostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finan-
sowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku 
jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym 
rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następują-
cych trzech wielkości: 

 a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 
obrotowego, 

 b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 
i produktów za rok obrotowy, 

 c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełne etaty; 

 związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przed-
stawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe or-
ganizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje 
samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, 

21 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz. 694. z późn. zm., 
art. 3 ust. 1a).
22 Ibidem, art. 3, ust. 1a.
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 osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób 
fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, 
spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli przychody net-
to tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finanso-
wych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 
000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro. 

Jednostkami małymi w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są23: 

 spółki, handlowe, osoby prawne, oraz oddziały przedsiębiorców zagra-
nicznych, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają 
sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, 
a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadze-
nie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obroto-
wym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachun-
kowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch 
z następujących trzech wielkości: 

 a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 
obrotowego,

 b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towa-
rów i produktów za rok obrotowy, 

 c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełne etaty.

Otrzymanie statusu jednostki mikro lub małej wiąże się z podjęciem 
uchwały przez organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe w spra-
wie przygotowywania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń 
zawartych w ustawie o rachunkowości. 

23 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz. 694. z póź. zm., 
art. 1b).
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Rola przedsiębiorczości w systemie 
małych i średnich przedsiębiorstw

2.1 Definicja małych i średnich przedsiębiorstw 

Obecnie w Polsce nie istnieje jeden obowiązujący parametr, który po-
zwoliłby na wyróżnienie mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.  
W tabeli 3 przedstawiono wybrane definicje przedsiębiorstw w Polsce.

Tabela 3. Definicje przedsiębiorstw w Polsce

Główny urząd statystyczny

 Mikroprzedsiębiorstwa - od 1 do 9 zatrudnionych,
 Małe przedsiębiorstwa - od 10 do 49 zatrudnionych,
 Średnie przedsiębiorstwa- od 50 do 250 zatrudnionych,
 Duże przedsiębiorstwa- powyżej 250 zatrudnionych. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

 Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnienie do 10 osób, roczny obrót poniżej 2 mln euro, suma 
aktywów od poniżej 2 mln euro,
 Małe przedsiębiorstwo - zatrudnienie od 10 do 49 osób, roczny obrót od 2 do 10 mln euro, 
suma aktywów od 2 do 10 mln euro, 
 Średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 osób, roczny obrót nie przekracza 
50 milionów euro, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro,
 Duże przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 250 osób, roczny obrót przekracza 50 milionów 
euro, roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów euro.

Ustawa o rachunkowości 

 Mikroprzedsiębiorstwa - jednostka, która nie osiągnęła dwóch z trzech wymienionych 
wielkości:

- zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób,
- suma aktywów nie przekroczyła w walucie polskiej równowartości 2 mln euro,
- przychody netto nie były większe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.
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 Małe przedsiębiorstwa - jednostka, która nie osiągnęła dwóch z trzech wymienionych 
wielkości:

- zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób,
- suma aktywów nie przekroczyła w walucie polskiej równowartości 2,5 mln euro,
- przychody netto nie były większe niż równowartość w walucie polskiej 5 mln euro.

Źródło: H. Zadrora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarzadzania, C.H. 
Beck, Warszawa 2009, s. 17.

 
Podstawą podziału przedsiębiorstw jest wyróżnianie organizacji dużych, 

średnich, małych oraz mikro przedsiębiorstw1. 

Rysunek 1. Wyróżnienie występujących organizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Mikołajczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, 
Difin, Warszawa 2001, s. 13.

Sektor MSP jest różnie definiowany, rozbieżności te wynikają od pod-
miotu, który dokonuje identyfikacji MSP. Podstawowym kryterium zalicze-
nia przedsiębiorstwa do grupy małych i średnich jest wielkość zatrudnienia2.

Za podstawę definiowania MSP przyjmuje się ilościowe kryteria, któ-
re wykorzystują bezwzględne miary wielkości między innymi: liczba zatrud-
nianych pracowników, wielkość rocznych obrotów. Za wykorzystaniem tych 
kryteriów przemawia mierzalność oraz łatwość ich wykorzystania do porów-
nań statystycznych3. 

W Polsce obowiązuje podział zgodnie z tekstem ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, która wyszczególnia: mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa4.

1 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
2 Ibidem, s. 16. 
3 A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju techno-
logii, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 13.
4 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. 2010 nr 220 
poz. 1447).
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Tabela 4. Podział przedsiębiorstw według Ustawy prawo przedsiębiorców

Nr. 
art.

Wielkość 
przedsiębiorstwa Treść Ustawy

Art. 
7

Mikro 
przedsiębiorca 

przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowar-
tości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilan-
su sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art . 
7

Mały 
przedsiębiorca 

przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro-
czyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art . 
7

Średni 
przedsiębiorca 

przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów  
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekro-
czyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162).

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa MSP weszła w życie 1 
stycznia 2005 r. na mocy rozporządzenia Komisji WE Zgodnie z rozporzą-
dzeniem nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. wyodrębnia się następujące 
kategorie przedsiębiorstw5: 

 duże przedsiębiorstwo:
 zatrudnia powyżej 250 pracowników oraz jego roczny obrót prze-

kracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 
milionów euro;

 średnie przedsiębiorstwo: 
 zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie prze-
kracza 43 milionów euro;

 małe przedsiębiorstwo: 
 zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

5 http://www.mg.gov.pl/node/14952 [dostęp: 08.02.2013 r.].
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przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie prze-
kracza 10 milionów euro;

 mikro przedsiębiorstwo:
 zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekra-
cza 2 milionów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły trwałe miejsce w współczesnej 
literaturze ekonomicznej oraz naukach o zarządzaniu. Dlatego możemy je 
zdefiniować za pomocą ich cech jakościowych oraz ilościowych. Cechy jako-
ściowe to6:

 samodzielność ekonomiczna i prawna,
 kreacja klimatu społecznego przedsiębiorstwa,
 jedność własności zarządzania,
 prosta czytelna struktura organizacyjna.

Cechy ilościowe7:

 zatrudnienie,
 obrót.

Tabela 5. Cechy wyróżniające małe i średnie przedsiębiorstwa od przedsiębiorstw dużych

Cechy MSP Cechy dużego przedsiębiorstwa

Działanie na podstawie własnej intuicji wła-
ściciela lub wynajętego menedżera

Wykorzystanie nowoczesnych metod  
i technik zarządzania

Relatywnie niski poziom wykształcenia kadry Wysoki poziom wykształcenia kadry 

Przewaga decyzji operacyjnych Przewaga decyzji strategicznych 

Możliwość funkcjonowania bez osobowości 
prawnej 

Posiadanie osobowości prawnej

Częste łączenie funkcji właściciela i 
menedżera 

Zarządzanie przez wynajętą kadrę 
menadżerską 

Podejmowanie decyzji znaczących dla przed-
siębiorstwa przez właściciela lub menedżera 

Podejmowanie decyzji na podstawie opinii 
zespołu doradców 

Prowadzenie działalności na małą skalę w 
przewarzającej części na rynku lokalnym 

Duży wolumen sprzedaży i zasięg,  
co najmniej ogólnopolski 

Niezależność firmy od innych podmiotów Liczne powiązania organizacyjne i kapitałowe

Brak dostępu do źródeł finansowania imma-
nentnych dla rynku kapitałowego

Możliwość wykorzystania różnych instrumen-
tów rynku kapitałowego

Względnie mały udział w rynku Znaczący udział w rynku 

6 H. Zadrora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarzadzania, Wydawnic-
two C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 17.
7 Ibidem.
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Nisko kapitałochłonny rozwój Inwestycje wysokonakładowe

Mała dbałość o image firmy wynikająca z 
wielu przypadkach z braku wiedzy z zakresu 
marketingu 

Wykorzystanie nowoczesnych technik tworze-
nia wizerunku firmy 

Źródło: A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju 
technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 19-20.

2.2 Znaczenie małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Do lat 70 powszechnie uważano, że sektor MSP nie odgrywa znaczącej 
roli, a nawet wysuwano wnioski, że rola ta będzie się z czasem marginalizować. 
W latach 70 ekonomiści byli przekonani, że kapitał oraz praca najefektyw-
niej są wykorzystywane w produkcji na ogromną skalę. Myślenie to uległo 
drastycznym zmianom w drugiej połowie lat 70 ubiegłego wieku. Zmiany te 
zostały zapoczątkowane w krajach wysoko rozwiniętych. Zmiany te zostały 
wywołane w wyniku kryzysu, który przełożył się na8: 

 wzrost cen i spadek popytu globalnego,
 ograniczenie pomocy rządowych dla dużych przedsiębiorstw,
 zaostrzenie konkurencji oraz cięcia kosztów.

Zadanie, jakie współcześnie spełniają małe i średnie przedsiębiorstwa na 
wolnym rynku przekłada się na stały wzrost ich znaczenia w strukturze pol-
skiej gospodarki. Współcześnie małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegane są 
jako podstawa współczesnej gospodarki9. 

Jedną z istotnych cech sektora MSP jest jego występowanie, bowiem wy-
stępuje wszędzie tam, gdzie są dogodne warunki do dalszego rozwoju. Do 
podstawowych cech tego sektora zalicza się jego elastyczne dostosowanie do 
zmieniających się potrzeb na rynku przy ponoszeniu niewielkich kosztów  
w celu przestawienia się na nową, pożądaną produkcję10. 

Kolejną cechą charakterystyczną cechą tego sektora jest to, że jest on po-
pularyzatorem nowoczesności oraz postępu technicznego. Istotną cechą, któ-
ra bezpośrednio oddziałuje na pozycję i rozwój MSP jest duże rozproszenie  
w śród lokalnych przedsiębiorców, co pozwala na11:

8 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, s. 9.
9 Ibidem, s. 10.
10 W. Grzywacz, Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 258-259. 
11 A. Drab-Kurowska, A. Sokół, Małe i Średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju techno-
logii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 21. 
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 redukcję kosztów transportu,
 szybsze zwiększanie lub zmniejszanie produkcji danego wyrobu,
 ograniczenie kosztów przechowywania,
 indywidualizowanie kontaktów między pracownikami a klientami,
 kształtowanie lojalności wobec marki oraz firmy. 

Znaczenie przedsiębiorstw działających jako MSP może być oceniane 
według różnych kryteriów. Mogą to być zarówno ekonomiczne jak i poza 
ekonomiczne kryteria. Do podstawowych efektów makroekonomicznych 
związanych z funkcjonowaniem MSP zalicza się12:

Tabela 6. Podstawowe efekty makroekonomiczne związane z funkcjonowaniem przedsię-
biorstw sektora MSP

Efekt produkcyjny mniejsze przedsiębiorstwa dla tej samej wielkości produkcji potrze-
bują z reguły mniej kapitału niż duże przedsiębiorstwa,

Efekt zatrudnienia koszt utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw jest niższy w porównaniu do większych korporacji. 
Większa jest również pewność utrzymania istniejących miejsc pracy, 
szczególnie w okresie recesji czy spowolnienie gospodarczego, 

Efekt postępu 
technicznego

powiązany jest z istotną rolą małych przedsiębiorstw w bezpośred-
nim urzeczywistnianiu innowacji i nowości, co jest warunkiem ich 
konkurencyjność, 

Efekt regionalnej 
decentralizacji 

polega na wspieraniu przez mniejsze przedsiębiorstwa terenów mniej 
rozwiniętych. Przedsiębiorstwa działające jako MSP mają charakter 
lokalny, są również bardziej elastyczne w wyborze lokalizacji, co jest 
pomocne w polityce dekoncentracji, 

Efekt mobilizacji 
kapitałów

dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom angażowane są kapitały, 
które pozostawałyby niewykorzystywane. Efekt ten sprzyja zwięk-
szaniu kapitału ogólnogospodarczego, 

Efekt ekologiczny wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko naturalne 
jest mniej agresywny i zdecentralizowany, co przekłada się na mniej-
sza szkodliwość oddziaływania na środowisko,

Efekt stabilizacyjny powiązany jest z przekonaniem o skutecznym radzeniu sobie przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa z recesją, kryzysem gospodarczym 
lub załamaniem koniunktury, 

Efekt 
transformacyjny 

powiązany jest z neutralizowaniem przez firmy z sektora MSP ne-
gatywnych skutków reform, wspieraniem nowych wartość, nowych 
strategii zachowań rynkowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju re-
gionalnego, „Ekonomista” 1992, nr 3, s. 463; D. Tłoczyński, Charakterystyka małych i średnich 
przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1998, nr 6, s. 10.

 

12 M. Matejun (red.), Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 
2012, s. 27.
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Najważniejszą cechą sektora mikro i małych przedsiębiorstw jest możli-
wość samozatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy. Małe i średnie przed-
siębiorstwa powstają w znacznej mierze na lokalnych rynkach. Ich siedziby 
ulokowane są w 85% na obszarach wiejskich, co znajduje odzwierciedlenie 
powstawaniu nowych miejsc pracy13.

2.3 Bariery w rozwoju i ograniczenia 
w funkcjonowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Zarządzając małymi i średnimi przedsiębiorstwami należy zwrócić uwagę 
na wysoką wrażliwość tych przedsiębiorstw na wewnętrzne, oraz zewnętrzne 
warunki działania, które bardzo często przejawiają niesprzyjający charakter  
i utrudniają prowadzenie jak i rozwój przedsiębiorstwa rys. 214. 

Rysunek 2. Dwie grupy barier pojawiających się w przedsiębiorstwie

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Matejun (red.), Zarzadzanie małą i śred-
nią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012, s. 35.

 
Przedsiębiorstwo funkcjonujące na dzisiejszym rynku napotyka znacznie 

liczniejszy wachlarz barier, które można podzielić według innych kryteriów 
wybrane z nich zamieszczono w tabeli poniżej.

13 K. Safin, Zarzadzanie małą firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 60
14 M. Matejun (red.), Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 
2012, s. 27.
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Tabela 7. Bariery rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP

Lp. Kryterium podziału Kategorie barier

1 2 3

1. Okres występowania w trakcie 
działalności gospodarczej

 bariery wejścia,
 bariery bieżącej działalność,
 bariery rozwoju,
 bariery wyjścia.

2. Kierunek występowania  bariery zewnętrzne o charakterze ogólnym,
 bariery zewnętrzne o charakterze 
konkurencyjnym,
 bariery wewnętrzne.

3. Kontekst rynkowy  bariery popytowe,
 bariery podażowe.

4. Kryterium podmiotowe według 
wielkości

 bariery mikroprzedsiębiorstw,
 bariery małych przedsiębiorstw,
 bariery średnich przedsiębiorstw,
 bariery dużych przedsiębiorstw.

5. Poziom  bariery na poziomie makro (globalne, międzyna-
rodowe, krajowe),
 bariery na poziomie mezo (sektorowe, branżowe, 
regionalne, lokalne),
 bariery na poziomie mikro.

6. Aktywność  bariery bierne (pasywne),
 bariery aktywne. 

7. Dynamika  bariery statyczne,
 bariery dynamiczne.

8. Sposób powstawania  bariery naturalne,
 bariery sztuczne.

9. Kryterium skuteczności  bariery możliwe do pokonania,
 bariery niemożliwe do pokonania.

10. Czas trwania  bariery długoterminowe,
 bariery średnioterminowe,
 bariery krótkoterminowe.

11. Kryterium rodzajowe  bariery rynkowe, kadrowe, społeczne, finansowe, 
polityczne, gospodarcze, prawne, związane z do-
stępem do rynku zamówień publicznych, technicz-
no-technologiczne, informacyjne i edukacyjne, śro-
dowiska naturalnego, międzynarodowe, związane  
z infrastrukturą, kompetencji, wiedzy i kwalifikacji, 
psychologiczne, innowacyjności, inne. 

Źródło: M. Matejun, Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw 
[w:] Zarzadzanie strategiczne w praktyce i w teorii, A. Kaleta, A. Moszkowicz (red.), „Prace 
Naukowe UE we Wrocławiu” 2010, nr 116, s. 245. 
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2.4 Ewidencja operacji gospodarczych małych  
i średnich przedsiębiorstw 

Słowo document w języku Łacińskim poprzez zawarty w nim człon mens 
oznacza wyrażenie i przekazanie woli przez konkretną osobę15.

Pojęcie dokument księgowy jest znacznie szersze niż pojęcie dowód księgo-
wy, bowiem dokumenty księgowe odzwierciedlają treść zaistniałych zdarzeń 
gospodarczych, natomiast dowody księgowe odzwierciedlają tylko treść zaist-
niałej operacji gospodarczej. Należy zatem przyjąć stwierdzenie, że nie każdy 
dokument księgowy jest dowodem księgowym, lecz każdy dowód jest doku-
mentem księgowym, co zostało zaprezentowane na rys. 316. 

Rysunek 3. Dokumenty i dowody księgowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Tokarski, M. Tokarski, Księgowość w małej  
i średniej firmie uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 51.

Duże zróżnicowanie operacji gospodarczych, jakie występują w przedsię-
biorstwach powoduje, że do ich rzetelnego odzwierciedlenia stosuje się odpo-
wiednie dokumenty. Najczęściej dowody księgowe zostają skalsyfikowane we-
dług kryteriów przedstawionych w tabeli 8. Podział dokumentów, jaki został 
zawarty w ustawi o rachunkowości przedstawia rys. 4.

Tabela 8. Podział dokumentów księgowych i ich charakterystyka

Kryterium podziału Rodzaje Charakterystyki

Jednostka 
wystawiająca 

Własne Wystawiane przez jednostkę dokonującą księgowań 
na podstawie tych dokumentów,

Obce Wystawiane przez inny podmiot gospodarczy,

15 J. W. Wójcik, Fałszerstwa dokumentów publicznych: Twigger, Warszawa 2005, s. 11.
16 A. Tokarski, M. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone formy ewiden-
cji, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 51.
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Przeznaczenie Zewnętrzne Wystawiane z przeznaczeniem dla innych 
jednostek,

Wewnętrzne Wystawiane przez jednostkę na własne potrzeby,

Dyspozycyjne Zawierające polecenie dokonania operacji gospo-
darczej albo wykonania zapisu niewyrażającego fak-
tu dokonania operacji gospodarczej, 

Wykonawcze Zawierające informacje o przebiegu lub skutku do-
konanej operacji,

Kombinowane 
(dyspozycyjno- 
wykonawcze)

Dokumenty w pewnym okresie dyspozycyjne  
a następnie wykonawcze np. kwit rozrachunkowy, 

Podstawa 
sporządzania 

Źródłowe Pierwotnie sporządzane na podstawie operacji go-
spodarczych np.: KP, KW, 

Wtórne Wystawiane na podstawie dokumentów lub da-
nych księgowości,

Obowiązek 
księgowania

Podlegające 
księgowaniu

Ujmowane w księgach rachunkowych,

Niepodlegające 
księgowaniu

Np.: faktura pro forma, zamówienie dostawy,

Chronologia 
wystawienia

Przed dokona-
niem operacji

Zamówienia, umowy, zlecenia,

W trakcie 
operacji 
gospodarczej

Dokumenty obrotu materiałowego, 

Po operacji
gospodarczej

Np.: karty zarobkowe, arkusze wyceny zapasów, 

Postać Pojedyncze Dotyczą jednej operacji gospodarczej, 

Zbiorcze Dotyczą kilku operacji gospodarczych,

Rodzaj dokumen-
towanych operacji 
gospodarczych 

Obrót 
zapasami

Np.: Rw, faktóry,Pz, Zw, 

Środki 
pieniężne

Bankowe, kasowe,

Zakupu i 
sprzedaży 

Faktury VAT,

Płacowe 
i rozliczeń z 
pracownikami

Listy płac, listy zaliczek, listy obecności, 

Obrót 
środkami 
trwałymi

OT, LT, 

Rozrachunki Faktury, rachunki, noty, 

Źródło: M. Hass-Symotiuk, Jak zorganizować sprawny obieg dokumentacji księgowej w firmie, 
„Biuletyn Rachunkowości i Finansów” 2006, nr 5, s. 37-38. 
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Zgodnie z ustawą o rachunkowości podstawą ewidencji operacji gospo-
darczych w każdym przedsiębiorstwie jest dowód księgowy. Ma on pierwszo-
rzędne znaczenie dla prawidłowej rachunkowości, bowiem stwierdza dokona-
nie operacji gospodarczej17.

Należy pamiętać, że każdy dowód księgowy powinien zawierać, co 
najmniej18:

1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2. określenie stron dokonujących operacji gospodarczych,
3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także  

w jednostkach naturalnych,
4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną 

datą także datę sporządzenia dowodu, 
5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której 

przyjęto składniki aktywów.

Rysunek 4. Podział dowodów księgowych według ustawy o rachunkowości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. 
(Dz.U. z 2002r, Nr 76 poz. 694. z późn. zm.).

17 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz. 694. z póź. zm. 
art. 20).
18 Ibidem, art. 21.
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Dokumenty księgowe pełnią kilka ważnych ról19: 

 są podstawą rozstrzygania sporów z innymi przedsiębiorcami, 
instytucjami,

 są podstawą dokonywanej kontroli sprawozdania finansowego, 
 służą jako źródło analizy. 

Dokumentacja by spełniała przypisane jej zadania powinna opierać się 
na prawidłowo sporządzonych dowodach, które zgodnie z przepisami prawa 
powinny zawierać następujące informacje20: 

1. datę dokonania operacji gospodarczej,
2. określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego sta-

nowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od 
daty dokonania operacji,

3. zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, 
4. kwotę i datę zapisu,
5. oznaczenie kont, których dotyczy,
6. podpisy osób sporządzających, zatwierdzających,
7. dane identyfikacyjne jednostki. 

Przedsiębiorcy indywidualni, którzy rozpoczynają swoja działalność go-
spodarczą w Polsce mają prawo wyboru formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym. Natomiast przedsiębiorcom już prowadzącym działalność 
przysługuje możliwość dokonania zmiany wybranej formy opodatkowania. 
Dokonanie zmiany w wyborze formy opodatkowania wymaga poinformowa-
nia o tym właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia danego 
roku podatkowego. W Polsce istnieją trzy formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym21:

 karta podatkowa,
 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 zasady ogólne według stawek progresywnych lub stawki liniowej.

Tabela 9 zawiera informacje dotyczące rodzaju ewidencji dla poszczegól-
nych form opodatkowania podatkiem dochodowym.

19 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz. 694. z póź. zm. 
art. 21)
20 A. Tokarski, M. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone formy ewidencji, 
CeDeWu, Warszawa 2010, s. 19.
21 Ibidem, s. 21.
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Tabela 9. Rodzaje ewidencji dla poszczególnych form opodatkowania

Formy opodatkowania

Karta 
podatkowa* Ryczałt ewidencyjny

Zasady ogólne  
(wg. Stawek progresywnych lub liniowej)

Księga przychodów i
rozchodów

Księgi 
rachunkowe

Ewidencja 
zatrudnienia

Ewidencja przychodów Ewidencja przychodów Ewidencja 
przychodów

Karty 
wynagrodzeń
pracowników

Karty wynagrodzeń
pracowników

Ewidencja zakupów Ewidencja 
zakupów

Ewidencja 
wartości
sprzedaży

Wykaz środków 
trwałych i wartości
niematerialnych i
prawnych 

Ewidencja wydatków Ewidencja 
kosztów 

Przechowywanie 
wszystkich  
rozrachunków  
z tyt.sprzedaży

Ewidencja wyposażenia Karty wynagrodzeń 
pracowników

Ewidencja 
rozrachunków  
z odbiorcami  
i dostawcami

Ewidencja dla potrzeb
VAT

Ewidencja ilościowo
wartościowa i zużycia
środków trwałych oraz
wartości niematerialnych 
i prawnych 

Ewidencja 
środków 
pieniężnych 

Gromadzenie 
dowodów
zakupu towarów,
materiałów, 
wyrobów 
gotowych

Dodatkowe ewidencje
a) Wyposażenia
b) Przebiegu pojazdu
c) Sprzedaży
d) Pożyczek i 
e) zastawionych rzeczy 
f) Kupna i sprzedaży
wartości dewizowych

Karty wynagrodzeń 
pracowników

Ewidencja dla 
potrzeb
VAT

Ewidencja ilościowo
wartościowa i zużycia
środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych 
i prawnych 

Dodatkowa ewidencja 
a)przebiegu pojazdu

Ewidencja dla potrzeb
VAT

*obowiązuje dla nowych podatników rozpoczynających działalność do końca 2021 roku. Od 
01.01.2022 dostępna tylko dla podatników kontynuujących działalność. 

Źródło: T. Martyniuk, Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Wydaw-
nictwo ODiDK, Gdańsk 2005, s. 23.
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Przeprowadzona analiza obowiązków ewidencyjnych oraz sprawoz-
dawczych małych i średnich przedsiębiorstw ukazuje duże zróżnicowanie  
w zależności od form opodatkowania czy prowadzenia rejestrów ewidencji 
operacji gospodarczych22. 

Podatnicy mają potencjalnie do wyboru następujące formy opodatkowa-
nia swoich dochodów z działalności gospodarczej23:

Rysunek 5. Formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób 
fizycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.mf.gov.pl [dostęp: 26.04.2020].

Tabela 10 zawiera tylko podstawowe obowiązki ewidencyjne jak i spra-
wozdawcze podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność gospodar-
czą w Polsce. Dodatkowe obowiązki ewidencyjne jak i sprawozdawcze mogą 
się pojawić w zależności od24:

 potrzeb wewnętrznych, 
 specyfiki przedsiębiorstwa, 
 zakresu działalności.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą  
o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy przedsiębiorców, 
którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej w wysokości 2 000.000 Euro. Przedsiębiorczy prowadzą-
cy działalność mogą również skorzystać z uproszczonych form opodatkowania 

22 M. Matejun (red.), Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 
2012, s. 192.
23 G. Ziółkowski, Czas na wybór formy opodatkowania na 2010 r., „Monitor Księgowego” 
2010, nr 1, s. 21.
24 M. Matejun (red.), Zarzadzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 
2012, s. 195.
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zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wyróżnia dwie formy opodatko-
wania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z którego mogą skorzystać 
przedsiębiorcy, których przychody z działalności w poprzednim roku podat-
kowym nie przekroczyły 2 000.000 Euro. Kata podatkowa, w której podatek 
dochodowy mogą opłacać osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą 
jednoosobowo lub w ramach spółki cywilnej (z wyłączeniem spółek cywilnych 
świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usługi weteryna-
ryjne). Ponadto karta podatkowa ma zastosowanie w ściśle określonych rodza-
jach działalności. Każdy przedsiębiorca może wybrać formę opartą na zasadach 
ogólnych, czy podatku liniowym. Uproszczone formy rozliczania się z podatku 
dochodowego są przewidziane dla niektórych rodzajów działalności można wy-
brać kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Wybierając formę opodatko-
wania należy pamiętać, że każda z tych form ma swoje wady i zalety. Rozważając 
wybór formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę następujące czynniki25:

 rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (występują duże ograni-
czenia dla wielu działalności przy ryczałcie od przychodów ewidencjo-
nowanych i karcie podatkowej),

 poziom planowanych przychodów i kosztów (przy niskich kosztach  
i wysokich przychodach najkorzystniej wypadają uproszczone formy 
opodatkowania jak ryczałt i karta),

 poziom dochodu (przy wysokich dochodach lepiej wybrać podatek  
liniowy zamiast opodatkowania wg skali podatkowej),

 łatwość rozliczania się (dla części podatników obowiązki ewidencyjne są 
bardzo kłopotliwe, skorzystanie z uproszczonych form opodatkowania 
uwalnia podatników z konieczności prowadzenia ksiąg i ewidencji po-
datkowych, nie ponoszą oni kosztów obsługi finansowo-księgowej).

Tabela 10. Podstawowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze małych i średnich firm

Obszar merytoryczny Podstawowe obowiązki 
ewidencyjne

Podstawowe obowiązki 
sprawozdawcze

Dokumentacja wynagrodzeń oraz 
rozliczenia ZUS

 imienne karty wynagrodzeń 
pracowników,
 listy płac,
 rachunki do umów, zlecenia i 
 o dzieło,
 dokumenty zgłoszeniowe
ZUS,
 deklaracje rozliczeniowe
ZUS,

 dokumenty zgłosze-
niowe ZUS (ZUS ZUA, 
ZZA, ZWUA i inne),
 deklaracje rozliczenio-
we (ZUS, DRA, ZUS 
RCA, ZUS RZA),
 deklaracje wynikające 
z obowiązków płatnika: 
PIT- 4R, PIT- 11,

25 T. Martyniuk, Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo 
ODiDK, Gdańsk 2005, s. 29.
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P
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B

F
I
Z
Y
C
Z
N
Y
C
H

Z
A
S
A
D
Y

O
G
Ó
L
N
E

Podatkowa księga 
przychodów  
i rozchodów

 podatkowa księga przychodów  
i rozchodów,
 inne karty wynagrodzeń
pracowników,
 ewidencja ilościowo-
wartościowa i zużycia środków 
trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych,
 ewidencja wyposażenia,
 spis z natury,
 dodatkowe ewidencje, przebiegu 
pojazdu, pożyczek i rzeczy zasta-
wionych, kupna i sprzedaży warto-
ści dewizowych, 

 PIT- 36 zeznanie rocz-
ne wraz z załącznikami 
(skala podatkowa),
 PIT- 36L zeznanie 
roczne wraz z załącznika-
mi (stawka liniowa),

Księgi rachunkowe  opis stosowanych metod 
rachunkowości
 księgi rachunkowe (dziennik, 
księga główna, księgi pomocnicze, 
zestawienie obrotów i sald,
 ewidencja ilościowo- warto-
ściowa i zużycia środków trwałych 
i wartości niematerialnych i 
prawnych,
 spis z natury,
 wycena aktywów i pasywów,
 sprawozdawczość finansowa,
 ewidencja przebiegu pojazdu,

 PIT- 36 zeznanie rocz-
ne wraz z załącznikami 
(skala podatkowa),
 PIT- 36L zeznanie 
roczne wraz z załącznika-
mi (stawka liniowa),

F
O
R
M
Y

Z
R
Y
C
Z
A
Ł
T
O
W
N
E

Ryczałt od 
przychodów 
ewidencjonowanych

 ewidencja przychodów, 
 wykaz środków trwałych oraz 
wartości,
niematerialnych i prawnych, 
 ewidencja wyposażenia,
 książki zamówień,
 spis z natury,
 imienne karty wynagrodzeń 
pracowników,
 obowiązek posiadania i przecho-
wywania dowodów zakupu,

 PIT- 28 zeznanie rocz-
ne wraz z załącznikami, 

Karta podatkowa  ewidencja zatrudnienia,
 imienne karty wynagrodzeń 
pracowników,

 PIT- 16A informacja 
o wysokości zapłaconej 
odliczonej składki na 
ubezpieczenie zdrowotne,

Podatek od towarów i usług  obowiązek wystawiania faktur 
przez podatników VAT,
 ewidencja nabycia VAT,
 ewidencja dostawy VAT,
 ewidencja transakcji wewnątrz 
wspólnotowych,
 dzienne zestawienia sprzedaży 
lub rejestracja sprzedaży za pomocą 
kas rejestrujących, 
 raporty fiskalne dobowe  
i okresowe.

 VAT - 7 miesięczna 
deklaracja dla podatku od 
towarów i usług,
 VAT - 7K kwartalna 
deklaracja dla podatku od 
towarów i usług.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Martyniuk, Formy ewidencji podatkowej małych 
podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2004, s. 23; W. Markowski, ABC 
small businessu, Marcus, Łódź 2004, s. 57-150.
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Obciążenia dochodu  
z działalności gospodarczej 

małych i średnich przedsiębiorstw

3.1 Opodatkowanie przedsiębiorstwa podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych

Idea współczesnego podatku dochodowego została sformułowana przez 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Propozycja tego podatku została zawarta  
w jego dziele z 1551r. pt. O naprawie Rzeczypospolitej. A. Frycz Modrzewski 
zaproponował wprowadzenie stałego podatku obciążającego dochody wszyst-
kich obywateli z wyjątkiem chłopów, którego wysokość miała wynosić 5%1. 

Współczesne modele podatku dochodowego opierają się na pruskiej 
konstrukcji z 1891r. Od 1891r. podatek dochodowy stał się podatkiem glo-
balnym, a do podstawy opodatkowania zaliczany był cały dochód podatnika, 
który zgodnie z zasadą przyrostu czystego majątku ustalony był poprzez po-
mniejszenie dochodu o koszty jego uzyskania oraz kwotę wolną od podatku2. 

Podstawą prawną wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycz-
nych jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Ustawa wprowadziła powszechny podatek dochodowy od osób 
fizycznych3. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpiła pięć ustaw, 
które funkcjonowały do końca 1991r.:

1 J. Kulicki, Podatek dochodowy od osób fizycznych 2001, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2001, s. 19-20. 
2 Ibidem, s. 20.
3 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 71.
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Tabela 11. Zmiany wywołane wprowadzeniem Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych

Do 1991r. Po 1991r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o podatku 
od wynagrodzeń (Dz.U.Nr.7, poz. 41  
z późn.zm.)

Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2000r. Nr. 176 późn.zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
28 lipca 1983r. w sprawie podatku wy-
równawczego (tekst jedn.: Dz.U. z 1987r. 
Nr.8 poz.53 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972r. o podat-
ku dochodowym (tekst jedn.: Dz.U.  
z 1989r. Nr.27, poz. 147 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 28 lutego 1982r. o opodat-
kowaniu jednostek gospodarki społecznej 
(tekst jedn. Dz.U. z 1987r. Nr. 12, poz. 
77 z późn.zm.)

Ustawa z 15 listopada 1984r. o podat-
ku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. 
Nr.136, poz. 969 z późn.zm.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 71.

Podatek dochodowy do osób fizycznych to podatek bezpośredni, zwy-
czajny, obligatoryjny, posiadający charakter dochodowy i osobisty4. 

Jest również podatkiem osobistym, obejmującym wszystkie dochody 
osiągnięte przez podatnika 5.  

Artykuł 3 u.p.d.o.f. określa, że podatnikami podatku dochodowego od 
osób fizycznych (PIT) pozostają wyłącznie osoby fizyczne bez względu na 
obywatelstwo, które podlegają zarówno nieograniczonemu jak i ograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu6 :

	 nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych posiada-
jących miejsce zamieszkania na terytorium RP, co oznacza konieczność 
zapłaty podatku od całości osiągniętych dochodów,

	 ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych nie posia-
dających miejsca zamieszkania na terenie RP, co skutkuje koniecznością 
zapłaty podatku od dochodu osiągniętego tylko na terenie RP. 

4 Ibidem, s. 71.
5 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz do ustawy, 
TNOiK, Toruń 1996, s. 7.
6 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991r. (Dz.U. 1991r. nr 80 
poz. 350).
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Rysunek 6. Zakres obowiązywania Podatku dochodowego od osób fizycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Zbroińska, Aktywność podatkowa w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 14.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa, 
co zaliczamy do przychodów będących opodatkowani podatkiem dochodo-
wym oraz została wyodrębniona grupa przychodów, wobec których przepisów 
ustawy tej nie stosujemy, co zostało zaprezentowane w tabeli 12 i 137.

Tabela 12. Źródła przychodów wg. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1  stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo  
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, lub innej zajmującej się produkcja rolną, praca nakładcza, 
emerytura lub renta,

2  działalność wykonywana osobiście,

3  pozarolnicza działalność gospodarcza,

4  działy specjalne produkcji rolnej,

5  nieruchomości lub ich części,

6  najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa, oraz inne umowy o podobnym charakterze, 

7  kapitały pieniężne i prawa majątkowe,

8  odpłatne zbycie:  nieruchomości lub ich części oraz udziału  
w nieruchomości,
 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowe-
go lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego  
w spółdzielni mieszkaniowej,
 prawa wieczystego gruntów,
 innych rzeczy.

9  inne źródła.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych tekst jednolity z 26 lipca 1991r. (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176). 

7 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991r. (Dz.U. 1991r. nr 80 
poz. 350).
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Tabela 13. Wyszczególnienie przychodów, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy
Pr

ze
pi

só
w

 u
st

aw
y 

ni
 st

os
uj

e 
si

ę 
do

:  przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjal-
nych produkcji rolnej,

 przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o prze-
znaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

 przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,

 przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy,

 przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania 
lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej, oraz przychodów z tytu-
łu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub 
śmierci jednego z nich. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych tekst jednolity z 26 lipca 1991r. (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176).

Podatek dochodowy zostaje ustalony do podstawy opodatkowania wg. 
określonej skali podatkowej, która obecnie obejmuje dwie stawki podatko-
we. Obliczony w ten sposób kwota podatku nie musi stanowić podatku do 
zapłaty8.

Za podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych uznaje się zgodnie z art. 26 u.p.d.o.f.: sumę dochodów z poszczególnych 
źródeł, pomniejszoną o przewidziane odliczenia od dochodu przedstawione  
w tabeli poniżej9.

Tabela 14. Odliczenia od dochodu wg. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1  składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zapłacone bezpośrednio na własne 
ubezpieczenie podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczo-
ne w poczet kosztów uzyskania przychodu,

2  składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na poczet obowiąz-
kowego ubezpieczenia społecznego podatnika lub osób z nim współpracujących,

3  zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód 
podlegający opodatkowaniu,

4  wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepeł-
nosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, 

5  wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysoko-
ści nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,

8 H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Oficyna Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2008, s. 95.
9 Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 26).
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6  darowizny na cele:  określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r.o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. Nr. 96, poz. 873 z późn.zm.),
 kultu religijnego,
 krwiodawstwa realizowanego przez honorowych 
dawców krwi zgodnie z art.6 ustawy z 22 sierpnia 
1997r. o publicznej służbie krwi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 26); R. Wolański, System 
podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 80.

Całkowita suma darowizny w roku podatkowym nie może przekro-
czyć 6% kwoty stanowiącej podstawę podatku. Odliczeniu od podatku nie 
podlegają10:

	 darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych,
	 darowizny poniesione na rzecz osób prawych, jednostek organizacyj-

nych nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność 
gospodarczą, polegającą na:

 • wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tyto-
niowego, spirytusowego, winiarskiego.

Ustawodawca zastrzegł sobie, że by wydatek można było uznać za koszt 
muszą zostać spełnione warunki, zaprezentowane poniżej. Artykuł 22 ust. 
1 zawiera bardzo ogólną definicję kosztów uzyskania przychodu. Koszta-
mi uzyskania przychodu są wszystkie poniesione koszty w celu osiągnięcia 
przychodów11. 

	 I warunek celem poniesienia kosztu powinno być osiągnięcie przychodu,
	 II warunek wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art.. 23, 

która zawiera katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczane 
do kosztów uzyskania przychodów.

Następnym bardzo istotnym warunkiem zaliczenia wydatków w poczet 
kosztów by istniał miedzy wydatkiem a przychodem związek przyczynowo 
skutkowy. Nie będzie, więc kosztem uzyskania przychodu wydatek, który nie 
prowadzi do osiągnięcia przychodu ani też nie może mieć żadnego wpływu 
na uzyskany przychód bądź jego źródło. Istnieją jednak sytuacje, w których  
 

10 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 82.
11 Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 22).
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wymieniony związek przyczynowo- skutkowy nie jest oczywisty w takich sy-
tuacjach wydatki należy rozpatrywać o zasadę zdrowego rozsądku12. 

Rysunek 7. Zakwalifikowanie poniesionego wydatku w koszty osiągnięcia przychodu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 22); Wyrok NSA  
z dnia 29 listopada 1994r., sygn. akt SA/Wr1242/94; G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 146; B. Zbroińska, Aktywność podatkowa 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s.15.

Art. 23 ustawy zawiera wymienione wydatki, które nie mogą stanowić 
kosztów uzyskania przychodu, oraz wydatki, których część może być zaliczo-
na do tych kosztów13. 

Lista tych wydatków jest dość długa i szczegółowa i obejmuje między 
innymi:

Tabela 15. Uproszczone przedstawienie wydatków niebędących kosztami osiągniecia 
przychodu włości lub w części

1 wydatki na zakup gruntów, wieczystego prawa użytkowania gruntów, 
wydatki na zakup orz wytwarzanie lub przetwarzanie we własnym zakresie środków 
trwałych, oraz inne,

2 wydatki, które powstały z winy podatnika, odszkodowania z tyt. wypadków przy pracy, 
odszkodowania za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań, koszty egzekucyjne, odszkodo-
wania, grzywny, oraz kary i odsetki od tych zobowiązań, oraz inne,

3 wierzytelności odpisane, jako przedawnione w rozumieniu art. 23 ust.2, 

4 podatki, w szczególności podatki bezpośrednie, 
podatki akcyzowe,
podatek od towarów i usług, oraz inne, 

5 wydatki na spłatę pożyczek, kredytów, oraz innych zobowiązań,

6 wydatki na reklamę i reprezentację w części przekraczającej 0,25% przychodu14.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 23). 

12 Wyrok NSA z dnia 29 listopada 1994r., sygn. akt SA/Wr1242/94.
13 Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2000r. Nr. 176 późn.zm. art. 23).
14 K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróścielewski, Polskie prawo podatkowe, Difin, 
Warszawa 2003, s. 148. 
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Tabela 16. Cechy charakterystyczne obowiązujących form opodatkowania

Wyszczególnienie

Kata podatkowa Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych

Opodatkowanie  
wg. skali liniowej Zasady ogólne

C
ec

hy
 c

ha
ra

kt
er

ys
ty

cz
ne

brak ewidencji 
brak rocznych zeznań 
podatkowych 
podatnik opłaca stałą 
kwotę ustalona przez 
US, niezależnie od 
osiąganego dochodu,
brak możliwości 
uwzględnienia 
kosztów uzyskania 
przychodu,
brak możliwości ko-
rzystania z osobistych 
ulg podatkowych,
dopuszczalna 
wyłącznie dla tych 
przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą ściśle 
określony katalog 
rodzajów działalności 

opodatkowaniu podlega 
przychód niezależnie od 
prowadzonej działalności,
brak kosztów uzyskania 
przychodów,
podatnik prowadzi ewi-
dencje przychodów,
brak możliwości korzy-
stania z osobistych ulg 
podatkowych, 
przewidziana tylko dla 
niektórych rodzajów dzia-
łalności gospodarczej. 

opodatkowaniu 
podlega dochód 
rozumiany, jako 
różnica pomiędzy 
przychodami a kosz-
tami ich uzyskania,
obowiązuje jednolita 
stawka podatkowa 
niezależnie do wy-
sokości osiągniętego 
dochodu,
brak możliwości 
korzystania z 
osobistych ulg 
podatkowych, 
podatnik musi 
prowadzić księgi 
rachunkowe, skła-
dać deklaracje oraz 
zeznania podatkowe, 

opodatkowaniu 
podlega dochód 
rozumiany, jako 
różnica pomiędzy 
przychodami 
a kosztami ich 
uzyskania,
obowiązuje 
progresywna skala 
podatkowa,

- podatnik prowadzi 
księgę przychodów 
i rozchodów w celu 
ustalenia wysokości 
dochodu,

- zastosowanie mają 
ulgi odliczenia 
osobiste. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności go-
spodarczej, Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 34-36, Ustawa o podatku docho-
dowym od osób fizycznych tekst jednolity z 26 lipca 1991r. (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176).

W tabeli powyżej przedstawione zostały cechy charakterystyczne poszcze-
gólnych form opodatkowania. Poszczególne formy opodatkowania zostały 
ułożone od najprostszej, przy której nie wymaga się od podatnika prowadze-
nia żadnych ewidencji, obliczania podatku, żadnych zeznani czy deklaracji do 
najtrudniejszej, w której podatnik musi prowadzić księgi podatkowe, składać 
deklaracje, oraz zeznania roczne.

3.1.1 Podatek progresywny 

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogól-
nych to podstawowa forma opodatkowania przedsiębiorców15. 

Podatek od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych określa 
art. 27 ust. 1 u.p.d.f. Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych zawar-
tych w tym przepisie zobowiązani są do opłacania podatku według stawek 
progresywnych, które zwiększają się wraz ze zwiększaniem się dochodu16. Do 

15 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Unimex, 
Wrocław 2012, s. 57.
16 J. Kulicki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, 
s. 335-336.
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końca 2009r. obowiązywały 3 stawki, obecnie ustawodawca przewiduje tylko 
2 stawki podatkowe przedstawione w tabeli 17. 

Tabela 17. Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych*

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

Ponad Do

85.528 17% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02

85.528 14.839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85.528

Źródło: http://www.pit.pl/skala_podatkowa_pit_190.php [dostęp: 11.05.2013 r.].
*Obowiązuje do końca 2021r. 

 
Dochód podlegający opodatkowaniu zostaje pomniejszony o17:

	 koszty podatkowe od przychodów podatkowych.

W sytuacji, gdy poniesione koszty przewyższają osiągnięte dochody po-
wstaje strata podatkowa, w wyniku, której podatnik nie ponosi kosztu w po-
staci podatku. Wysokość dochodu lub straty zostaje ustalona na podstawie 
dokumentacji podatkowej, jaką prowadzi przedsiębiorca. Podatnik odprowa-
dza zobowiązanie podatkowe w formie zaliczek na podatek dochodowy, mogą 
to być:
	 zaliczki miesięcznych,
	 zaliczki kwartalne. 

Prawo wyboru do opłacania zaliczek w okresie kwartalnym przysługuje 
tylko małym podatnikom, za którego zgodnie z art. 44 ust. 3g u.p.d.o.f. art. 
5a pkt. 20 u.p.d.o.f. określa, kto może być rozumiany, jako mały podatnik18. 

Status małego podatnika przysługuje również podatnikom, którzy po raz 
pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazuje na to 
art. 44 ust. 7a-7i u.p.d.o.f 19.

Podczas obliczania wysokości zaliczki na podatek kluczowe jest uwzględ-
nienie przysługujących podatnikowi kwot do odliczenia, dlatego zaliczka po-
winna być obliczona według wzoru20: 

17 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity z 26 lipca 1991r. (Dz.U. 
z 2000r. nr 14, poz. 176, art. 24).
18 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Unimex, 
Wrocław 2012, s. 59.
19 H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 6, Oficyna Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2008, s. 160.
20 M. A. Pogoński, ABC Podatków…, op.cit., s. 60.
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Podatek = {[(P-K)-O]*stawka}- UbZdr

P - kwota przychodu podlegającego opodatkowaniu,
K - kwota kosztów podatkowych,
stawka- stawka podatkowa wynikająca z skali podatkowej,
O - odliczenia od dochodu,
UbZdr - składka na ubezpieczenie zdrowotne w części podlegającej odliczeniu (7,75% podsta-
wy wymiaru). 

Uwzględniając tylko stawki podatkowe, to opodatkowanie dochodu na 
zasadach ogólnych przede wszystkim będzie się opłacało podatnikom, którzy 
osiągają stosunkowo niskie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. 
Osiągając dochód poniżej 85.258 zł zastosowana będzie stawka 17%, która 
obecnie jest najniższa. W momencie przekroczenie kwoty 85.258 dochody 
ponad tę kwotę zostaną opodatkowane stawką 32%. Ważne jest by zapamię-
tać, że stawki podatkowe charakteryzuje czynnik kwotowo- procentowy, co 
przekłada się na to, iż nie cały dochód podlega wyższemu opodatkowaniu. 
Dla pełnego zobrazowania opłacalności opodatkowania za zadach ogólnych 
konieczne jest wzięcie pod uwagę inne czynniki, które wpływają na sytuację 
gospodarczą podatnika.

3.1.2 Podatek liniowy 

Podatek liniowy jako forma opodatkowania dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej została wprowadzona w 2004r. Podatek ten jest 
uregulowany przepisami art. 9a i 30c u.p.d.o.f 21.

Podatnikowi przysługuje prawo do wyboru pomiędzy opodatkowaniem 
według skali podatkowej, a według stawki liniowej. Aby podatnik mógł sko-
rzystać z takiego wyboru musi spełnić kilka warunków22: 

 podatnicy powinni zgłosić właściwemu naczelnikowi US oświadczenie  
o wyborze tej formy opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego,

 Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podat-
kowego skradają stosowne oświadczenia do dnia poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia tej działalności.

Opodatkowanie w formie podatku liniowego jest bardzo zbliżoną formą 
do opodatkowania na zasadach ogólnych, z tą różnicą, że zastosowana jest tu 

21 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity z 26 lipca 1991r. (Dz.U. 
z 2000r. nr 14, poz. 176).
22 H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 6, Oficyna Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2008, s. 161.
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jednolita 19% stawka. Forma ta jest niezwykle korzystna dla przedsiębiorców, 
których dochody podatkowe przekraczają I próg podatkowy. Podatek zosta-
je uiszczony w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, roczne rozli-
czenie podatkowe następuje poprzez złożenie zeznania rocznego PIT- 36L. 
Dla podatników podatku liniowego istnieje możliwość wyboru skorzystania  
z uproszczonej metody wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodo-
wy. Podatek ten zostaje ustalony na podstawie dochodu wykazanego w zezna-
niu złożonym w poprzednim roku podatkowym, poprzedzającym obecny rok 
podatkowy lub za lata poprzednie23. 

Korzystając z uproszczonej metody wpłacania zaliczek na podatek do-
chodowy podatek zostaje ustalony jako 1/12 podatku należnego, wyliczonego 
przy wykorzystaniu stawki 19% od dochodu, jaki został wykazany w zezna-
niach za poprzedni rok podatkowy. Warunkiem do skorzystania z uproszczo-
nej metody wpłacania zaliczek jest 24:

 poinformowanie US, najpóźniej do 20 lutego roku podatkowego  
o zmianie sposobu odprowadzania zaliczek,

 opłacanie zaliczek w tej formie przez cały rok podatkowy. 

Kwota podatku, zaliczki zostaje obliczona według jednolitej stawki 19%. 
Stawka podatkowa występuje tutaj w formie płaskiej, co skutkuje barkiem 
możliwości odliczenia od podatki kwoty wolnej. Takie rozwiązanie skutkuje, 
że podatnik w prosty sposób może obliczyć obciążenie podatkowe, stosując 
się do wzoru25: 

Podatek = {[( P-K) - UbSpoł]* 19%} - UbZdr

P - kwota przychodu podlegającego opodatkowaniu,
K - kwota kosztów podatkowych,
UbSpoł - składka na ubezpieczenia społeczne podlegające odliczeniu,
UbZdr - składka na ubezpieczenia zdrowotne w części podlegającej odliczeniu (7.75% podsta-
wy wymiaru).

Zaliczki należy uiszczać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
lub kwartale, za, który opłacona jest zaliczka. Zaliczka za ostatni miesiąc opła-
cana jest do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Lub jeżeli podatnik 
złoży do tego dnia roczne zeznaje podatkowe, wtedy uiszcza tylko ostateczne 

23 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Unimex, Wrocław 
2012, s. 53.
24 Ibidem, s. 54.
25 Ibidem.
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rozliczenie wynikające z rocznego zeznania podatkowego. Podatnicy, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą w różnych formach nie ma możliwości 
opodatkowania ich w różnych formach. Decydując się na opodatkowanie do-
chodów jednolitą 19% stawką to forma ta będzie obowiązywała w odniesieniu 
do wszystkich dochodów, jakie osiąga podatnik niezależnie od formy prawnej 
działalności26. 

Wybór podatku liniowego skierowany jest głównie do przedsiębiorców, 
którzy osiągają wysokie dochody z prowadzonej działalności. W momencie 
osiągnięcia dochodu przekraczającego 85.258 wówczas należy zastosować 
32% stawkę podatkową. W podatku liniowym niezależnie od wysokości osią-
gniętego dochodu zastosowanie ma tylko i wyłącznie stawka 19%. Głównym 
czynnikiem, wpływającym na opłacalność tej formy wpływa osobista sytuacja 
podatkowa podatnika oraz jego rodziny. Decydując się na tę formę należy 
pamiętać o braku możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem27.

3.2 Uproszczone formy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Do 1998r. opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ryczał-
tu miało swoje regulacje prawne w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Po roku 1998 nastąpiło rozdzielenie uproszczonych form opo-
datkowania i uregulowane ich w osobnej ustawie o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne28. 

Ryczałt jest to uproszczona forma opodatkowania, która opiera się na 
szacunkowym określeniu podstawy wymiaru w obowiązującym prawie po-
datkowym dla grupy płatników, którzy posiadają wspólne lub podobne od-
powiednie cechy29. 

Z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego 
mogą przede wszystkim korzystać podatnicy, którzy osiągają przychody z po-
zarolniczej działalności gospodarczej. Możliwość taka dotyczy także tych po-
datników, którzy pozarolniczą działalność prowadzą w formie spółki cywilnej 
lub spółki jawnej30.

26 Ibidem, s. 56.
27 Ibidem, s. 54.
28 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 150.
29 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 118.
30 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU. Nr. 144, poz. 930 z późn.zm.).
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Rysunek 8. Formy opodatkowania ryczałtowego osób prowadzących działalność 
gospodarczą

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 11.

Zarówno ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jak i karta podat-
kowa, są unormowane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne, DzU. Nr. 144, poz. 930 z późn.zm. zgodnie z art. 1 u.z.p.d.o.f. 
Rozwiązania te odnoszą się osób fizycznych, które31:

	 prowadzą działalność gospodarczą,
	 osiągają dochody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub in-

nych umów o podobnym charakterze, 
	 świadczą usługi niematerialne32, 
	 wykonują osobiście wolne zawody.
	 osiągnięte przychody nie przekraczają kwoty 2 000.000 euro.

Tabela 18. Ewidencja przychodów

……………………………… …………………………………….
Nazwa podmiotu gospodarczego Miesiąc, rok 

………………………………. ……………………………………..
Adres Strona 

Lp. Data 
wpisu 

Data 
uzyskania 
przychodu

Nr. Do-
wodu na 
podstawie, 
którego 
dokonano 
wpisu 

Kwota przychodu opodatkowana 
według stawki

Ogółem 
przy-
chody 

Kwota 
przy-
chodu 
opodat-
kowana 
wg. 
stawki 

Uwagi 

20% 17% 8,5% 3,0%  10%

zł gr zł gr zł gr zł gr

31 Ibidem.
32 Usługi te zostały ściśle określone w art.12 u.z.p.d.o.f.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Pod-
sumo-
wanie 
strony

Przeniesienie z poprzedniej 
strony

Suma przychodów od począt-
ku miesiąca……

Źródło: A. Tokarski, M. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie uproszczo-
ne formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 97.

Na potrzeby ustalenia wielkości przychodów podatnicy zryczałtowanego 
podatku od przychodów prowadzą ewidencję przychodów, w której ujmowa-
ne są wszystkie przychody związane z prowadzoną działalnością33. 

3.2.1 Ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
zostało wprowadzone w 1994 r. wraz zuchwaleniem rozporządzenia MF  
z dnia 23 grudnia 1993 w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób fizycznych34. 

Zgodnie z art. 6 u.z.p.d.o.f. opodatkowaniu podlegają przychody osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również takie przycho-
dy jak35:

	 Przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu,
	 Przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, 
	 Przychody z tytułu innych umów o podobnym charakterze.

Z opodatkowania dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego 
nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący już działalność gospodarczą, 
z której w roku poprzedzającym rok podatkowy zostały uzyskane przychody 
z działalności prowadzącej samodzielnie w wysokości, co najmniej 2 000 000 
euro. Przekroczenie powyższego limitu w roku podatkowym nie pozbawia 

33 B. Padurek, Ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, Wydawnictwo Bożena 
Padurek, Wrocław 2009, s. 42.
34 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 119.
35 Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr. 141, poz. 1183 z późn.zm.).
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podatnika do prawa rozliczenia się na zasadach ryczałtu. Podatnik w takim 
przypadku rozlicza się na dotychczasowych zasadach do końca roku podat-
kowego, a od przyszłego roku musi przejść na opodatkowanie na zasadach 
ogólnych lub podatkiem liniowym36. 

Zgodnie z art.12 u.z.p.d.o.f. zostały określone następujące stawki ryczał-
tu, które uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności wynoszą one37:

Ustawodawca przewidział również zwolnienia z opodatkowania ryczał-
tem przychody zawarte w art.10 u.z.p.d.o.f. zaliczamy do nich38:

	uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywają-
cym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
jeśli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5,

	pochodzące z między narodowych instytucji finansowych lub ze środ-
ków przyznanych przez obce państwa,

	dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsię-
wzięć realizowanych w ramach SAPARD,

	kwoty otrzymane od agencji rządowych wówczas, gdy agencje te 
otrzymały środki z budżetu państwa do przekazania na ten cel,

	wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń lub świadczeń częścio-
wo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych finansowych lub współfi-
nansowanych ze środków budżetu państwa JST, 

	oprocentowanie związane ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań po-
datkowych, i innych należności budżetowych, oraz oprocentowanie zwrotu 
różnicy podatku VAT w rozumieniu odrębnych przepisów,

	wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

36 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Unimex, 
Wrocław 2012, s. 43.
37 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr. 144, poz. 930 z późn.zm.).
38 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr. 144,poz. 930 z późn.zm.).
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Tabela 19. Wysokość stawek ryczałtu

Lp.
Stawka  
podatku 
w %

Kto jest opodatkowany według tej stawki

1 20 - dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 

2 17 ze świadczenia usług:
reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
pośrednictwa w:
sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez 
Internet (PKWiU 45.11.41.0)
pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 
45.11.49.0)
sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem moto-
cykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0)
pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłącze-
niem motocykli (PKWiU 45.19.49.0)
sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłącze-
niem motocykli (PKWiU 45.31.20.0)
sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)
pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem 
załącznika nr 2 do ustawy parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali 
wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich 
i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych 
(PKWiU ex 52.22.14.0)
związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika  
nr 2 do ustawy
związanych z wydawaniem:
pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publiko-
wania 
 gier komputerowych w trybie on-line
pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), 
z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 
62.02.10.0), związanych  
z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały 
oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem 
w zakresie oprogramowania  
(PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 
62.09.20.0), związanych  
z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)
przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizual-
nych przez Internet (PKWiU 63.11.2)
zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem 
załącznika nr 2 do ustawy
wynajmu i dzierżawy:
samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0)
pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy 
(PKWiU 77.12.1)
środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0)
środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0)
pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0)
kontenerów (PKWiU 77.39.12.0)
motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez 
kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z 
udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1)
przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 
79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), 
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przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem 
turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 
79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 
79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności 
(PKWiU 79.90.31.0)
obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu 
porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem za-
łącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0) 
fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy 
przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call 
center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z 
organizowaniem kongresów, targów  
i wystaw (PKWiU 82.30) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów eduka-
cyjnych 
(PKWiU ex 85.60.10.0)
pomocy społecznej:
bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych 
osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 
88.10.11.0) bez zakwaterowania  
w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez insty-
tucje o charakterze  
doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0)
bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepeł-
nosprawnych (PKWiU 88.10.13.0)
bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfiko-
wanych  
(PKWiU 88.99.11.0)
doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0)
bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezro-
botnych 
(PKWiU 88.99.13.0)

3 12,5 z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł

4 10 z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 
ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób  
fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona 
zgodnie  
z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 
1.500 zł,
składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 
lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niema-
terialnych i prawnych,
składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 
udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych

- bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane  
z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działal-
ności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
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5 8.5 - przychodów: a) osób fizycznych osiąganych z tytułu, umów 
najmu, dzierżawy i podobnych umów, wówczas 
gdy wysokość przychodów nie przekroczy 
4000euro. (ryczałt od nadwyżki ponad te kwotę 
wynosi 20%),
b) z działalności usługowej, działalności gastro-
nomicznej  
z zakresu przychodów ze sprzedaży napojów 
alkoholowych  
o zawartości alkoholu powyżej 1.5%.
c) związanych ze zwalczeniem pożarów i zapo-
bieganiu im.
d) ze świadczenia usług związanych z prowadze-
niem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych
e) ze świadczenia usług związanych z ogrodami 
botanicznymi oraz ogrodami zoologicznymi.
f) z działalności polegającej na wytwarzaniu 
przedmiotów  
z materiału powierzonego przez zamawiającego.
g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprze-
daży na podstawie umowy komisu.
h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na 
podstawie umowy o kolportaż prasy.

6 5.5 - przychodów: a) z działalności wytwórczej, robót budowla-
nych,  
lub w zakresie przewozu ładunków taborem 
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej 
w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów 
komunikacji miejskiej, znaczków: do biletów 
miesięcznych, pocztowych, żetonów  
i kart magnetycznych. 

7 3 - przychodów: a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem 
przychodów wymienionych w podpunkcie 3b.
b) z działalności usługowej w zakresie handlu

8 2 ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślin-
nych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których 
mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ze 
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których 
mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 120; M. A. Pogoński, ABC Podatków w działal-
ności gospodarczej, Oficyna Unimex, Wrocław 2012, s. 45; Podatki 2020, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2020, s. 315; Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr. 144, 
poz. 930), Meritum podatki, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa 2020, s. 361. 
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Do obliczania stawki podatku według ryczałtu ewidencyjnego wykorzy-
stywany jest następujący wzór39:

Podatek = [(P-O)*Stawka] – UbZdr

P – kwota miesięcznego lub kwartalnego przychodu ustalonego na podstawie ewidencji 
przychodów,
O – odliczenia od podstawy opodatkowania,
Stawka- Stawka podatku,
UbZdr – składna na ubezpieczenie zdrowotne w części podlegającej odliczeniu, (7,75% 
podstawy wymiaru).

Podatnik, który zadeklarował się rozliczać na zasadzie ryczałtu ewiden-
cjonowanego odprowadza miesięczne zobowiązanie do 20 dnia każdego mie-
siąca. Zobowiązanie za grudzień zostaje odprowadzane w terminie na złożenie 
rocznego zeznania podatkowego. Podatnik zobowiązany jest złożyć roczne 
zeznanie podatkowe do 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok podat-
kowy. Dla przedsiębiorców, których przychody z prowadzonej działalności 
w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej 
równowartość 25.000 Euro istnieje możliwość wybrania opłacania ryczałtu 
kwartalnie. Podatnicy wybierający tę formę zobowiązani są do 20 stycznia 
roku podatkowego o powiadomieniu właściwego naczelnika US o dokonaniu 
takiego wyboru40. 

Wybór takiej formy opodatkowania skierowany jest do podatników, 
którzy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie przewidują znacznych 
kosztów prowadzenia działalności. W momencie, gdy koszty prowadzenia 
działalności ulegną znaczącemu wzrostowi korzystniejsze z punktu widzenia 
wysokości opłacanego podatku może być zmiana formy opodatkowania. 

3.2.2 Karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej funkcjonuje od 1992r. Kar-
ta podatkowa została wprowadzona poprzez uchwalenie rozporządzenie Mini-
stra Finansów z 20 grudnia 1991r. w sprawie karty podatkowej Dz.U. Nr.124, 
poz.551. z późn.zm41. 

39 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Unimex, 
Wrocław 2012, s. 45.
40 Ibidem, s. 45.
41 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 119.
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Karta podatkowa jest najstarszą funkcjonującą formą opodatkowania 
działalności gospodarczej. Do opłacania podatku w formie karty podatkowej 
zostali dopuszczeni między innymi:

	 Stolarstwo, ślusarstwo, rzemiosło budowlane, usługi transportowe, nie-
które rodzaje produkcji, inne.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie 
karty podatkowej mogą również wybrać osoby fizyczne oraz spółki cywilne42. 

Szczegółowy wykaz działalności, przy których, jest dopuszczalna możli-
wość skorzystania z wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, zo-
stał zawarty w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym do 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wymienione zostały 
one w załączniku nr. 3 u.z.p.d.o.f., do zakresu opodatkowania kartą podatko-
wą zostały zaliczone następujące rodzaje działalności przedstawione w tabeli 
poniżej.

Tabela 20. Zakres przedmiotowy opodatkowania kartą podatkową

Lp. Zakres przedmiotowy opodatkowania kartą podatkową 

1 usługowa lub wytwórczo - usługowa,

2 usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytonio-
wymi, kwiatami, poza napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 1.5%,

3 usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami niebezpiecznymi,

4 gastronomiczna (gdy nie jest prowadzona sprzedaż alkoholu powyżej 1.5%),

5 usługi transportowe,

6 usługi rozrywkowe,

7 sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,

8 wolne zawody, polegające na świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia,

9 świadczenie usług weterynaryjnych,

10 opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi,

11 usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
Nr. 144, poz. 930 z późn.zm.).

Kolejnym istotnym kryterium niezbędnie wymaganym przy wyborze tej 
formy opodatkowania jest zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników. 
Limity zatrudnienia dotyczą:

42 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 152.
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	 działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej,
	 działalności gastronomicznej. 

Zgodnie z art.36 ust. 4 u.z.p.d.o.f. Przedsiębiorca ma możliwość zwięk-
szenia zatrudnienia w dwóch przypadkach, w których nie straci prawa do opo-
datkowania kartą podatkową43.

Rysunek 9. Warunki zwiększenia liczby pracowników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 125. 

Podatnik prowadzący określoną działalność gospodarczą będzie podle-
gał opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli dodatkowo zgodnie  
z art.25u.z.p.d.o.f. spełni warunki zamieszczone w tabeli 21:

Tabela 21. Warunki niezbędne do spełnienia w celu opodatkowania w formie karty 
podatkowej

1 Złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, wraz z określeniem prowadzo-
nej działalności,

2 Prowadząc działalność, nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podsta-
wie umowy o pracę z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem korzystania  
z usług specjalistycznych,

3 Nie prowadzi, poza swoim jedynym rodzajem działalności, innej działalności gospodarczej,

4 Nie wytwarza wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów o podatku 
akcyzowym,

5 Małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6 Działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  
(Dz. U. Nr. 144, poz. 930 z późn.zm. z art.25 u.z.p.d.o.f.). 

43 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU. Nr. 144, poz. 930 z późn.zm.).
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Karta podatkowa posiada dwie bardzo charakterystyczne cechy, które 
wyróżniają tę formę opodatkowania od pozostałych cechy te to44: 

	 podatnicy nie muszą składać rocznych zeznań podatkowych,
	 ustawodawca określił właściwość organów podatkowych według miejsca 

prowadzenia działalności a nie miejsca zamieszkania.

Wybierając opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik nie 
musi samodzielnie obliczać kwoty podatku i w związku tym zwolniony jest 
z prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania i składania deklaracji. 
Wyjątkiem od tej reguły jest obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia, 
którą podatnik jest zobowiązany prowadzić wówczas, gdy zatrudnia pracow-
ników. Wysokość karty uzależniona jest od45:

	 jej rodzaju,
	 liczby mieszkańców gminy, na terenie, której jest ona prowadzona,
	 liczby zatrudnionych pracowników,
	 liczby przepracowanych godzin. 

Sposób wyliczenia podatku na zasadach karty podatkowej jest niezwykle 
prosty. Od kwoty miesięcznego podatku wynikającej z decyzji US pozostaje  
jedynie odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jaką w danym miesiącu 
uiścił podatnik46. 

Podatek do zapłaty = Pod.- UbZdr

Pod. - kwota podatku określona w decyzji US.
UbZdr – składka na ubezpieczenie zdrowotne w części podlegającej odliczeniu (7.75% pod-
stawy odliczenia).

Podatnik ponosi koszt karty podatkowej w wysokości, jaka wynika z de-
cyzji US. Ustalającej wysokość podatku. Podatek opłacany jest, co miesiąc do 
7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatek za grudzień opłacany 
jest do 28 grudnia. Na wysokość karty nie ma wpływu przekroczenie tzw. 
Kwoty wolnej od podatku. Wybór tej formy opodatkowania opłaca się tylko 
tym podatnikom, którzy prowadzą prostą działalność oraz ich działalność nie 
generuje wysokich kosztów prowadzenia działalności47.

44 M. A. Pogoński, ABC Podatków w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Unimex, 
Wrocław 2012, s. 38.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 38.
47 Ibidem, s. 42.
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3.3 Opodatkowanie przedsiębiorstwa podatkiem 
dochodowym od osób prawnych

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. Przepi-
som tej ustawy podlegają48:

	 osoby prawne,
	 spółki kapitałowe w organizacji,
	 jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
	 grupy kapitałowe.

Za osobę prawną uważa się trwałe połączenie osób oraz środków mate-
rialnych z założenia ukierunkowane na realizację zamierzonego celu gospo-
darczego. Uregulowanie osoby prawnej zostało zawarte w Kodeksie cywilnym  
w którym zostały określone takie osoby prane jak: Skarb Państwa oraz jednost-
ki organizacyjne, którym ustawodawca w przepisach szczególnych przyznaje 
osobowość prawną. Osobowością prawną jest zdolność do posiadania praw 
oraz zaciągania zobowiązań. Jednostka nabywa osobowość prawną poprzez 
rejestrację – w szczególności dotyczy to spółek kapitałowych49. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód sta-
nowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu 
osiągniętego z innych źródeł przychodów. Dochodem zgodnie z zapisami 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka sumy przy-
chodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, 
osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekra-
czają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów50. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli mają siedzibę 
lub zarząd na terytorium RP wówczas podlegają nieograniczonemu obowiąz-
kowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich 
osiągania. Ograniczony obowiązek będzie dotyczył tych podatników, którzy 
nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wówczas opodatkowaniu 
będą podlegać dochody osiągnięte na terytorium RP. Za dochody osób praw-
nych na terytorium RP uważa się w szczególności dochody z51:

48 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 865).
49 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526).
50 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 7.
51 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 3.
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	 wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP,
	 położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej 

nieruchomości,
	 papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych 

niebędących papierami wartościowymi,
	 tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw  

i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

W art. 2 UPDoP ustawodawca wskazał wyłączenia przedmiotowe do 
których nie mają zastosowania przepisy ustawy52: 

	 Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów 
specjalnych produkcji rolnej,

	 Przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
	 Przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmio-

tem prawnie skutecznej umowy,
	 Przychodów opodatkowanych na podstawie przepisów ustawy o podat-

ku tonażowym.

Ustawodawca w przepisach dotyczących opodatkowania osób prawnych 
prowadzących działalność gospodarczą wskazał, iż rokiem podatkowym co 
do zasady generalnej jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi 
inaczej w statucie albo umowie lub innym dokumencie regulującym kwestie 
roku podatkowego wówczas rokiem podatkowym dla tych podatników jest 
okres dwunastu następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dają również możliwość 
dokonania zmiany roku podatkowego wówczas za pierwszy po zmianie rok 
podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakoń-
czeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo 
przyjętego. Bardzo ważne by okres ten nie był krótszy niż dwanaście i dłuższy 
niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące53. 

52 Ibidem, art. 2.
53 Ibidem, art. 8.
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Rysunek 10. Formy opodatkowania ryczałtowego osób prowadzących działalność 
gospodarczą

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 11.

Rysunek 11. Przychody i koszty w podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.  
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865. Art. 12-15). 
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W art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawo-
dawca wskazał również, iż koszty poniesione w walutach obcych mają zastać 
przeliczone na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia 
kosztu. Ponad to by wydatek był uznawany za koszt uzyskania przychodów 
nie może on być wskazany w art. 16 jako wydatki nieuznawane za koszty54.

Wykaz skróconych pozycji nie uznawanych za koszty uzyskania przycho-
dów na podstawie art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 22. Skrócona lista wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów

Lp. Wyszczególnienie

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

1 Wydatków na nabycie gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów

2 Odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych powyżej ustawowych limitów

3 Strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części 
pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych 

4 Strat powstałych w wyniku likwidacji w pełni zamortyzowanych składników majątku

5 Naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązania w tym 
również od pożyczek i kredytów 

6 Kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań 

7 Grzywien i kar pieniężnych 

8 Kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań. 

9 Wierzytelności odpisanych jako nieściągalne 

10 Rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności których nieściągalność została 
uprawdopodobniona

11 Strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich 
remontów powypadkowych, jeżeli nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym

Pełna lista wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów dla podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych znajduje się w art. 16 Ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych. 

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, art. 16). 

54 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15.
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Pozostałe obciążenia 
podatkowe małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce

4.1 Opodatkowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw podatkiem od towarów i usług 

Podstawą prawną Podatku od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr.54, poz. 535 z późn.zm. 
W Polsce podatek ten zaczął obowiązywać w 1993 r. Wprowadzenie podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym spowodowało wprowadzenie 
powszechnego obowiązku podatkowego. Podatek ten został oparty na opo-
datkowaniu wartości dodanej i zastąpił istniejący wówczas podatek pobierany 
przy sprzedaży towarów i usług przez ich producentów1. 

Podmiotem podatku od towarów i usług są osoby fizyczne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby prawnej jak  
i osoby wykonujące działalność gospodarczą samodzielnie2. 

Przedmiot podatku od towarów i usług zgodnie z art. 5 u.p.t.u. zo-
stał określony jako odpłatna dostawa towarów, oraz odpłatne świadczenie 
usług na terytorium Polski. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają3:

	 odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na teryto-
rium Polski,

	 eksport towarów, 

1 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 132.
2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).
3 R. Wolański, System podatkowy..., op.cit., s. 136.
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	 import towarów,
	 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na teryto-

rium Polski,
	 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa o podatku od towarów i usług w poczet podatników zalicza rów-
nież osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowo-
ści prawnej i osoby prawne, które spełniają warunki przedstawione w tabeli 
poniżej4.

Zgodnie z art. 113 u.p.t.u. istnieje możliwość uzyskania zwolnienia  
z podmiotowego w podatku VAT. Zwolnienie takie jest przyznawane osobom, 
których działalność gospodarcza wykonywana jest na niewielką skalę. Zgod-
nie z tym art. Zwolnienie dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży 
opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1, 
nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług 
zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów  
o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji5.

Tabela 23. Podatnicy podatku od towarów i usług

Lp Wyszczególnienie

1 - na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, 

2 - uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnienie czynne, 
odprawę czasową, 

3 - dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

4 - będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających 
siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania 
albo pobytu na terytorium RP, 

5 Nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium Polski jest podat-
nik nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego 
miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium RP,

Przepisów u.p.t.u nie stosujemy do podmiotów wykonujących czynności, które dotyczą:

1 - transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

2 - czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna 
Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 134; Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr. 177, poz. 1054 z późn.zm.).

4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr. 177, poz. 1054). 
5 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, art. 113).
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Zwolnienie traci swą moc w momencie przekroczenia przez podatni-
ka kwoty wymienionej w ustawie o podatku od towarów i usług. Wówczas 
powstaje obowiązek podatkowy, gdzie opodatkowaniu podlegają przychody  
z nadwyżki ponad kwotę określoną w przepisach6. 

Ustawodawca w Ustawie o podatku od towarów i usług szczegółowo 
określił, kto jest dostawcą towarów, na czym polega świadczenie usług, jak 
również import i eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  
i dostawa towarów, oraz zwolnienia przedmiotowe.

Przez dostawę towarów zgodnie. należy rozumieć przeniesienie prawa do 
rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również7: 

	 wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub innej 
umowy o podobnym charakterze, która zawarta jest na czas określony, 
lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa 
taka przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń zaplanowanych 
w tej umowie lub z chwilą zapłaty ostatniej raty zostanie przeniesione 
prawo własności.

	 wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy 
komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek 
komitenta,

	 wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem 
a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie 
trzeciej, 

	 oddanie gruntów do użytkowania wieczystego.

Ustawa o podatku od towarów i usług przedstawia szeroki zakres czyn-
ności, które traktowane są tak samo jak dostawa towarów na rzecz obcego 
podmiotu gospodarczego i podlegają tym samym opodatkowaniu. Dostawa 
towarów obejmuje zatem przekazanie przez podatnika towarów należących do 
jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego 
przedsiębiorstwem w szczególności8:

	 przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego 
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałow-
ców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, i ich domowników, człon-
ków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia -  
 

6 Ibidem.
7 Ibidem, art. 7.
8 Ibidem. 
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jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub 
w części,

	 wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególno-
ści darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia kwo-
ty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności,  
w całości lub w części.

Za dostawę towarów nie uznaje się przekazywania drukowanych mate-
riałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. 
Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się prze-
kazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów 
w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży 
opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym9.

Ustawa o podatku od towarów i usług za towar przyjmuje również rzeczy 
ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich 
części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz grunty10.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług pod 
pojęciem świadczenia usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby 
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadjącej osobo-
wości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również11: 

	 przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu 
na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

	 zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do to-
lerowania czynności lub sytuacji,

	 świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub pod-
miotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy 
prawa. 

Obowiązkowemu opodatkowaniu podlega również import oraz eksport 
towarów. Od 1 maja 2004r. zostały wprowadzone nowe przedmioty opodatko-
wania, są to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa  
 

9 Ibidem.
10 Ibidem. 
11 Ibidem, art. 8.
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dostawa towarów. Zgodnie z tym eksport oraz import dotyczą, zatem państw 
trzecich nienależących do Unii Europejskiej12. 

Opodatkowane zostają również towary własnej produkcji oraz towary, 
które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w przypadku13:

	 rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego niemającej osobo-
wości prawnej,

	 zaprzestania przez podatnika będącego osoba fizyczną wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu.

Art. 43 u.p.t.u. zawiera szereg towarów oraz usług, w stosunku do któ-
rych zastosowano zwolnienie ze stosowania podatku VAT w szczególności 
uwagę należy zwrócić na zwolnienia przedmiotowe mające zastosowanie do 
następujących czynności, zawartych w tabeli poniżej14:

Tabela 24. Towary i usługi zwolnione ze stosowania podatku VAT

1. usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy;

2. dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku 
do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również 
używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy 
najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;

3. dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, doko-
nywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika 
ryczałtowego;

4. dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, znaków skarbo-
wych i innych znaków tego typu;

5. dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego;

6. dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopo-
chodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami;

7. dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych, 
jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które 
uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwy-
kle używane, jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;

8. dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego;

9. dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone
pod zabudowę;

10. dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiek-
tów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnie-
nie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe;

12 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 138.
13 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 
art. 14).
14 Ibidem, art. 43.
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11. czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdziel-
cze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali 
mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami 
spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

12. usługi zarządzania:

a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - 
w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, 
lub ich częścią,

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 
działalności ubezpieczeniowej,

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym 
utworzonym na podstawie tych przepisów,

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracow-
niczych programach emerytalnych,

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 
utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone 
lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawar-
tych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w 
obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towaro-
wych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczenio-
wą w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności 
i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 
tymi systemami;

13. udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 
autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w od-
niesieniu do programu komputerowego – bez pobrania należności na rzecz placówek 
oświatowych, o których mowa w ust. 9.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, art. 43).

Ustawodawca zdefiniował w ustawie o podatku od towarów i usług po-
wstanie obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą wydania towaru 
lub wykonania usługi. Jest to ogólna zasada, od, której u.p.t.u. przewiduje 
szereg szczegółowych sposobów powstania obowiązku podatkowego ust. 2-21, 
art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 115.

	 jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie 
trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej 
z tych osób,

15 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 art. 19).
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	 jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 4, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez 
podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w terminie 
30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot,

	 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone 
fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, 
nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wy-
konania usługi.

Ustawodawca odrębnie zdefiniował również moment powstania obo-
wiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów  
i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. W myśl art. 20 u.p.t.u. W we-
wnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy to-
warów. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy 
powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia16. 

1 maja 2004 zostały wprowadzone nowe regulacje do u.p.t.u. dotyczące 
miejsca świadczenia usług. Rozwiązania te są zgodne z wymogami przyjętymi 
w VI dyrektywie Unii Europejskiej. Miejscem w przypadku dostawy towarów 
jest17: 

	 towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich 
dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym to-
wary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do 
nabywcy,

	 towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomie-
niem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot 
działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub 
montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności 
umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego to-
waru zgodnie z jego przeznaczeniem,

	 towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym 
towary znajdują się w momencie dostawy,

	 dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów  
w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium 
Wspólnoty – miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

16 Ibidem, art. 20.
17 Ibidem, art. 22.
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Podstawą opodatkowania w podatku VAT jest obrót netto szczegółowo 
zdefiniowanym, że obrotem netto jest kwota należna z tytułu sprzedaży, po-
mniejszona o kwotę należnego podatku VAT od tej sprzedaży. Kwota należna 
obejmuje całość świadczenia należnego nabywcy18. 

Podstawa opodatkowania wyraża się wzorem19 :

Pop = Ks – Kp
Gdzie:
Pop – podstawa opodatkowania (obrót),
Ks- kwota należna z tytułu sprzedaży,
Kp- kwota podatku przypadająca od tej sprzedaży.

Podstawa opodatkowania nie zawiera podatku, który nie jest integralną 
częścią ceny. Ponadto ustalając wysokość obrotu nie jest istotna kwota, którą 
podatnik rzeczywiście otrzymał, ale kwota „należna”. Pod pojęciem kwota 
należna należy rozumieć całość świadczenia należnego nabywcy20. 

Do wysokości obrotu zaliczone zostają również otrzymane dotacje, sub-
wencje, oraz inne dopłaty o podobnych charakterze, mający bezpośredni 
wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podat-
nika pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy pobra-
no zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzy-
manych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą 
od nich kwotę podatku. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, 
prawnie dopuszczalnych obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uzna-
nych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot 
nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dota-
cji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynika-
jących z dokonanych korekt faktur21 .

W momencie, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w sto-
sunku do podstawy, zawartej w fakturze, podatnik morze dokonać obniżenia 
podstawy opodatkowania pod warunkiem posiadania przed upływem termi-
nu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym 
nabywca towaru otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty 
faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. 

18 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 art. 19).
19 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 146.
20 D. Kosacka- Łędzewicz, Podatek od towarów i usług. Poradnik praktyczny, Warszawa 2001, 
s. 71.
21 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 
art. 29).
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Uzyskując potwierdzenie o otrzymaniu przez nabywcę towaru lub usługi ko-
rekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres roz-
liczeniowy podatnikowi przysługuje uprawnienie do uwzględnienia korekty 
faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskano to potwierdzenie. Zasady 
te mają zastosowanie w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku 
na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwo-
tę podatku wyższą niż należna22. 

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty do 
faktury nie stosuje się23: 

	 w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towa-
rów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje 
się za granicami kraju,

	 wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii 
elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego usług telekomunikacyjnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług przedstawia nam następujące ro-
dzaje stawek podatkowych, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2011r24. 

	 Podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 23%,
	 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy 
	 5% dla większości towarów żywnościowych,

0% stawkę podatku stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towa-
rów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT. 
Ustawa o VAT określa także szczególne przypadki zastosowania stawki 0%.

Stawka 23% ma najszerszy zasięg, obowiązywania, co jest przejawem po-
wszechności obowiązywania tego podatku. Stawki tej nie stosujemy w stosun-
ku do eksportu towarów i usług, i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 
Natomiast ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, jeżeli w przepisach 
ustawy nie została dla nich zastrzeżona inna stawka. Na podstawie art. 41 ust. 
2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawkę 8% stosu-
je się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 z zastrzeżeniem art. 
41 ust. 12 i art. 114 ust. 1. Załącznik nr 3 obejmuje obszerną listę artykułów 
spożywczych, nawozów, towarów związanych z ochroną zdrowia, towarów 
przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej opodatkowanych stawką VAT 
8% (poz. 1-134). Obniżona do 5% stawka VAT obowiązuje na podstawie 

22 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 
art. 29).
23 Ibidem, art. 29.
24 Ibidem, art. 41.
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art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Lista towarów objęta tą stawką znajduje się  
w załączniku nr 10 ustawy o VAT. Art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę 
podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólno-
towej dostawie towarów, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 
ust. 5 i 6 oraz art. 42 tej ustawy. W art. 83 ustawy o VAT wymieniona jest 
szczegółowa lista towarów i usług objętych stawką 0%25.

Ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadził do 
powszechnego obowiązywania pojęcie podatku należnego i podatku nali-
czonego. Podatek należny jest to suma kwot podatku wynikająca z dostawy 
towarów lub świadczenia usług. Podatek naliczony to suma kwot podatku, 
jaka została określona w fakturach zakupu lub potwierdzających dokonanie 
przedpłaty. W myśl art. 86 ust. 1 u.p.t.u. podatnikowi przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to 
podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z art. 86,88 i 90 u.p.t.u. art. 
86 zawiera podstawowy rodzaj ograniczenia, który stwierdza, że obniżenia 
kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych 
towarów lub usług służących do dostawy towarów bądź świadczenia usług 
zwolnionych od podatku. Art. 86 u.p.t.u przewiduje możliwość by podat-
nik odliczył podatek naliczony bez względu na to czy, służył on czynnościom 
opodatkowanym. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego  
o kwotę podatku naliczonego. Podatnikowi przysługuje również prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli na-
byte lub importowane usługi i towary dotyczą czynności ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, bankowych i finansowych wykonywanych na terytorium 
Kraju. Kolejnym typem ograniczenia prawa do obniżenia podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego stanowi art. 86 u.p.t.u. dotyczy on nabywania 
samochodów. Ustawodawca ograniczył wysokość kwoty podatku naliczonego 
w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samo-
chodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony26. 

Kolejne ograniczenia prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego uregulowane są w art. 88 u.p.t.u. i dotyczą nabywanych 
przez podatnika27:

25 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 
164a, 114, 42, 83).
26 Ibidem, art. 86
27 Ibidem, art. 88.
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	 importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywa-
na bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienio-
nych w załączniku nr 5 do ustawy,

	 paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych 
do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodo-
wych, od nabycia których nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku 
naliczonego,

	 usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych 
posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących 
usługi przewozu osób,

	 towarów i usług, których nabycie nastąpiło w wyniku darowizny lub 
nieodpłatnego świadczenia usługi.

Następnym ważnym ograniczeniem jest ograniczenie w czasie. Ograni-
czenie powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w jakim podatnik otrzy-
mał fakturę lub dokument celny. Gdy podatnik nie otrzyma tych dokumen-
tów w powyższym wymaganym okresie, ma możliwość do obniżenia kwoty 
podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych 
okresów rozliczeniowych. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty po-
datku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższych terminach, ma 
możliwość obniżyć kwotę podatku należnego poprzez dokonanie korekty de-
klaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo przysługujące do 
obniżenia podatku należnego, lecz nie później niż w ciągu 5 lat licząc od 
początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego28. 

Wszystkie podmioty, które podlegają podatkowi VAT mają prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gdy kwo-
ta podatku należnego jest większa od kwoty podatku naliczonego, wówczas 
podatnik wpłaca różnicę do właściwego Urzędu skarbowego. W przypadku, 
gdy kwota podatku naliczonego przekracza wysokość podatku należnego  
w okresie rozliczeniowym, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia o tę 
różnicę kwoty podatku należnego za przyszłe okresy lub do zwrotu różnicy na 
rachunek bankowy29. 

Podatek VAT rozliczany jest za pomocom deklaracji VAT- 7. Prowa-
dzenie pełnej ewidencji dla podatku VAT jest podstawą służącą ustaleniu 

28 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 154.
29 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 art. 87).
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wielkości podatku należnego i podatku naliczonego, oraz obliczenia kwoty 
podatku do zapłaty lub do zwrotu. Pełna ewidencja powinna zawierać przede 
wszystkim30:

	 wielkość sprzedaży zwolnionej z VAT,
	 dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
	 wysokość podatku należnego,
	 kwotę podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, 
	 kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwro-

towi z tego urzędu,
	 inne dane służące do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej. 

Rozliczenie podatku VAT polega na prawidłowym sporządzeniu dekla-
racji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K o dane zawarte w prowadzonej ewi-
dencji 31. 

Podatnicy, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje po-
datkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 
po każdym kolejnym miesiącu, Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kaso-
wą, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne 
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwarta-
le32 .

Od 1 października 2020 czynni podatnicy podatku VAT mają obowiązek 
przygotowywania i przesyłania JPK VAT wraz z deklaracją. Jest to dokument 
tylko w wersji elektronicznej składający się z dwóch części przedstawionych 
na rysunku poniżej. Zapisy wprowadzające JPK VAT z deklaracją w ustawie  
o podatku od towarów i usług wskazuje, iż nie ma możliwości składania de-
klaracji VAT – 7 i VAT 7K w inny sposób niż przez JPK VAT. W nowym 
pliku JPK VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną dotyczy rozli-
czeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT7 i VAT 7K 33.

30 A. Tokarski, G. Voss, Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone formy ewidencji, CeDe-
Wu, Warszawa 2010, s. 173.
31 Ibidem.
32 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 
art. 99, 103).
33 Ibidem, art. 99.
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Rysunek 12. Plik JPK VAT z deklaracją

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, art. 99).

Od 1 lipca 2018 roku na podstawie przepisów zawartych w ustawie  
o podatku od towarów i usług w Polsce obowiązuje Mechanizm Podzielonej 
Płatności – MPP. W MPP płatność za nabyty towar lub usługę ma zostać 
zrealizowana poprzez wpłacenie wartości netto jako nabywca na rachunek 
rozliczeniowy dostawcy natomiast wartość VAT zakupu towaru lub usługi zo-
staje wpłacona na specjalnie wydzielony rachunek bankowy dostawcy- jest to 
tzw. Rachunek VAT. MPP od 1 listopada 2019 r. dotyczy wszystkich przed-
siębiorców w Polsce niezależnie od wielkości jednostki dla faktur o wartości 
powyżej 15. 000 zł brutto dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych wska-
zanych w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT34. Model podzielonej płatności 
przedstawiono na rysunku poniżej. 

34 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 art. 
99, 108).
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Rysunek 13. Model split peyment – Mechanizm Podzielonej Płatności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, art. 108).

4.2 Podatki i opłaty lokalne

Cechą charakterystyczną podatków i opłat lokalnych jest fakt, iż stano-
wią one w całości dochód budżetów gminnych W świetle art. 1 Ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych do tej grupy zaliczane 
są35:

	 podatek od nieruchomości,
	 podatek rolny,
	 podatek od środków transportowych,
	 podatek od posiadania psów (fakultatywny), 
	 opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, administracyjna.

4.2.1 Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości uważany jest za najważniejszy podatek lo-
kalny z punktu widzenia jego wydajności finansowej. Podatek ten ciąży na 
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych,  
w tym spółkach, niemających osobowości prawnej, które36:

35 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 
613, art. 1).
36 M. Maiszczuk, System Podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2009, s. 44.
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	 są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów 
budowlanych,

	 są użytkownikami wieczystymi gruntów,
	 są posiadaczami samoistnymi nieruchomości. 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają37:
	 grunty,
	 budynki lub ich części,
	budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel lub użytkownik 
nieruchomości. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają budynki lub ich 
części, które związane są prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodar-
czej. Podstawą służącą do określenia wielkości podatku jest38:

	 dla budynków- powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej stro-
nie ścian,

	 dla gruntów- ich powierzchnia,
	 dla budowli- ich wartość początkowa przyjmowana do amortyzacji.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, 
obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym. Jeżeli nieruchomość 
lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu 
dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na 
wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W przypadku wyodrębnio-
nej własności lokali, obowiązek podatkowy od gruntu oraz części budynku 
stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowia-
dającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użyt-
kowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku39.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przed-
miotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od 
której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo 
budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycz-
nia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona 
albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich 

37 R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, 
s. 209.
38 S. Owsiak, Finanse Publiczne Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 344.
39 Ibidem.
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ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy z kolei wygasa po upły-
wie miesiąca, w którym ustały przesłanki mające wpływ na powstanie zobo-
wiązania podatkowego40. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w formie uchwały 
rada gminy, z tym, że podatek ten nie może przekraczać rocznie stawek mak-
symalnych określanych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych41. 

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości42: 

	 osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiąz-
ku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
roku podatkowego, 

	osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne 
miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podat-
kowego - do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność może nastąpić przelewem na rachunek organu podatkowego 
lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa. 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określone są w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy, w drodze uchwały, określa 
wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą prze-
kroczyć rocznie43:

	 od gruntów:
	 	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62 17 
zł od 1 m2 powierzchni,

	 	pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 3,38 zł od 1 ha powierzchni,

	 	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,30 zł od 1 m2 powierzchni;

40 A. Hanusz, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2009, s. 28.
41 M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2009, s. 51-52.
42 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 
613, art. 5).
43 Ibidem, art. 5.
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	 od budynków lub ich części:
	 	mieszkalnych 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
	 	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

	 	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

	 	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

	 	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

	 od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3-7.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzają do po-
datku od nieruchomości dość liczną grupę zwolnień podatkowych, które 
można podzielić na dwie kategorie:

Rysunek 14. Obowiązujące zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Hanusz, Dochody jednostek samorządu terytorial-
nego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 43-55.

Stawki podatku od nieruchomości ogłaszane są systematycznie w rozpo-
rządzeniach Ministra Finansów. 
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4.2.2 Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika  
z PodOpLokU. Powstanie obowiązku podatkowego powodują44:

	 nabycie zarejestrowanego środka transportu,
	 zarejestrowanie środka transportu,
	 ponowne dopuszczenie środka transportu do ruchu drogowego.

Momentem zaistnienia zobowiązania podatkowego jest pierwszy dzień 
miesiąca po miesiącu, w którym miały miejsce zdarzenia powodujące powsta-
nie zobowiązania podatkowego. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem 
miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana 
została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu  
z ruchu. 

Zgodnie z art. 9. obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków 
transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących 
właścicielami środków transportowych. Ustawodawca za właścicieli środków 
transportu traktuje również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy 
środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną pod-
miotowi polskiemu45.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są46:

	 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony i poniżej 12 ton;

	 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-
szej niż 12 ton;

	 ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

	 ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton;

44 A. Ciąglweicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2010, s. 39-49. 
45 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 
613, art. 9).
46 Ibidem, art. 8.
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	 przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego;

	 przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego;

	 autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transporto-
wych są47: 

	 właściciel środka transportowego,
	 jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek 

transportowy został zarejestrowany. 

Ustawodawca dał możliwość ustalania wysokości stawek podatku do 
środków transportowych Radzie gminy z tym, że roczna stawka podatku od 
jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek 
określonych w art. 10 ustawy o podatku do środków transportowych, co zo-
stał zawarte w tabeli poniżej48.

Tabela 25. Obowiązujące maksymalne stawki podatku od środków transportowych

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa  
w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu:

Pow.3,5 tony do 5,5 
tony

810,87

Pow.5,5 tony do 9 ton 
włącznie

1.352,74

Powyżej 9 ton 1.623,28

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - - z tym że  
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych  
w załączniku nr 1 do ustawy;

3.097,68 

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 1.893,80 zł;

od ciągnika siodłowego lub balastowego,  
o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 
z tym że stawki podatku nie mogą być niższe od 
kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

do 36 ton włącznie 2.394,29 

powyżej 36 ton 3.097,68 

47 L. Entel, S. Presnartowicz, D. Grzegorz, Podatki i opłaty lokalne, Wydawnictwo, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008, s. 339.
48 Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 
613, art. 10).
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od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 1.623,28 

od przyczepy lub naczepy, o których mowa  
w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów: z tym że 
stawki podatku nie mogą być niższe od kwot 
określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

do 36 ton włącznie 1.893,80 

powyżej 36 ton 2.394,29 

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc 1.893,80 

równej lub wyższej niż 
30 miejsc

2.394,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, art.10) [w:] http://www.przepisy.gofin.pl/
przepisy,2,21,56,467,,20130101,ustawa-z-dnia-12011991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokal 
nych1.html.

W myśl art. 11 ustawodawca określił, że podatek od środków transpor-
towych, z płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego, w terminie49:

 do dnia 15 lutego,
 do dnia 15 września każdego roku.

Tabela 26. Terminy płatności podatku od środków transportowych

Jeżeli 
obowiązek 
podatkowy 
powstał:

po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września 
danego roku, podatek za ten rok płatny 
jest w dwóch ratach proporcjonalnie do 
czasu trwania obowiązku podatkowego w 
terminie:

w ciągu 14 dni od dnia po-
wstania obowiązku podatko-
wego - I rata,

do dnia 15 września danego 
roku - II rata;

od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, art. 11) [w:] http://www.przepisy.gofin.pl/
przepisy,2,21,56,467,,20130101,ustawa-z-dnia-12011991-r-o-podatkach-i-oplatach-lokal 
nych1.html.

Od 2003 r., na podatników został nałożony obowiązek do składania, de-
klaracji na podatek od środków transportowych do dnia 15 lutego każdego 
roku podatkowego, wraz z załącznikami o posiadanych środkach transporto-
wych. Deklaracja została opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 232, poz. 1969)50.

49 Ibidem, art. 11.
50 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 232, poz. 1969).
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W art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera szereg zwol-
nień podatkowych w podatku od środków transportowych. Z tych zwolnień 
korzystają przede wszystkim51: 

 środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw 
dyplomatycznych,

 środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne,
 pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych oraz po-

jazdy zabytkowe.

51 A. Ciąglweicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2010, s. 39-49.
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Obciążenia podatkowe jednostek 
sektora MSP poddanych badaniu

5.1 Metodologia badań 

Realizacja badań naukowych wymaga skonstruowania wieloetapowego 
procesu, mającego na celu zapewnienie dokładnego, obiektywnego oraz wy-
czerpującego poznania pewnego obszaru otaczającej nas rzeczywistości1. Roz-
poczęcie badania naukowego wymaga jasnego określenia celu wraz z przed-
miotem badania. Określenie celu wraz z przedmiotem badania pozwala na 
sformułowanie hipotez lub tez2.

W literaturze przedmiotu można zauważyć, iż pojęcia metoda i technika 
badawcza bardzo często używane są zamiennie. Konsekwencją stosowania tych 
pojęć zamiennie są częste nieporozumienia interpretacyjne oraz wieloznacz-
ność zastosowanych terminów naukowych. Obecnie trudno jest jedną ogólnie 
stosowaną i powszechną definicję metody badawczej. Literatura przedmiotu 
wskazuje, iż można wskazać dwa znaczenia: jako metoda naukowa; metoda 
badawcza. W opinii S. Nowaka metody badawcze są definiowane jako po-
wtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, interpretacji i analizy danych 
empirycznych, które służą do uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania3. 

W opinii L. Gruszczyńskiego metoda badawcza to określony i powtarzal-
ny sposób, wzór pozyskiwania informacji o rzeczywistości wymaganych do 
realizacji problemu badawczego4.

1 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo IMPULS, 
Kraków 2010, s. 132.
2 S. Nowak, Metodologia badań empirycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012, s. 34.
3 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012, s. 22.
4 L. Gruszczyński, Elementy metod i technik badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwo Na-
ukowe, Tychy 2002, s. 40-41.



86

ROZDZIAŁ 5

Technika badawcza określona została jako sposób gromadzenia, pozy-
skania materiału empirycznego. F. Krzykała określił techniki badawcze jako 
pewne narzędzia, umiejętności, środki oraz procedury, które są stosowane  
w badaniach empirycznych na drodze metod i założeń metodologicznych5.

Pojęcie techniki badawczej zostało zdefiniowane jako sposób pozyski-
wania i gromadzenia materiału empirycznego. Technika badawcza stanowi 
instrukcję wskazującą jakie kroki należy wykonać i jakie środki zastopować  
w trakcie zbierania materiału do przeprowadzenia badań. Technika badawcza 
ma wynikać z przyjętej metody6. W badaniach naukowych jedną z najczęściej 
stosowanych technik jest technika ankiety. Technika ta klasyfikowana jest do 
technik standaryzowanych, ponieważ osoby biorące udział w badaniu trakto-
wane są w identyczny sposób oraz do każdej osoby skierowany jest identyczny 
kwestionariusz ankiety7. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem przy prowadzeniu badań naukowych 
jest określenie narzędzi badawczych. Narzędzia badawcze definiowane są jako 
przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań. Narzędzie badawcze 
ma znaczenie rzeczownikowe i wykorzystywane jest do technicznego groma-
dzenia danych z badań8.

Realizacja techniki badawczej wymaga zastosowania narzędzia badawcze-
go do którego możemy zaliczyć te elementy, które są przydatne w gromadze-
niu i rejestrowaniu badanych zjawisk, informacji. Do najczęściej stosowanych 
narzędzi badawczych możemy zaliczyć: 

 kwestionariusz ankiety,
 kwestionariusz wywiadu,
 arkusz obserwacyjny,
 test.

 Literatura przedmiotu wskazuje na dostępność dwóch podstawowych 
typów doboru próby badawczej. Pierwsza możliwość to dobór probabilistycz-
ny, który jest podstawową metodą dobierania dużych reprezentatywnych 
prób do badań społecznych. Druga możliwość to dobór nieprobabilistyczny 
wykorzystywany w badaniach społecznych w sytuacji, kiedy niemożliwe jest 
dobieranie prób probabilistycznych. Dobór próby probabilistyczny często na-
zywany jest również doborem losowym, który polega na tym, iż wszystkie 

5 F. Krzykała, Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 58. 
6 S. Nowak, Metodologia badań empirycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012, s. 55.
7 Ibidem, s. 58. 
8 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001, s. 42. 
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jednostki w danej populacji mają takie samo prawdopodobieństwo uczestnic-
twa w próbie badawczej. Zastosowanie doboru próby losowego wykorzystuje 
się w badaniach by uzyskać reprezentatywny wynik9. 

Wyróżniamy cztery podstawowe metody doboru probabilistycznego10: 

 Dobór losowy,
 Dobór warstwowy,
 Dobór systematyczny, 
 Dobór grupowy.

Dobór nieprobabilistyczny nazywany również doborem nielosowym, to 
taki wybór, w którym dobór jednostek do badań zależy od osoby przeprowa-
dzającej badanie. Dobór nie losowy jest to wybór subiektywny uzależniony 
od umiejętności wiedzy i poglądów przeprowadzającego badanie11. Możemy 
wyróżnić pięć metod doboru nielosowego12. 

 dobór oparty na dostępności danych,
 dobór celowy lub inaczej dobór arbitralny,
 metoda kuli śnieżnej,
 dobór kwotowy,
 wybór informatorów. 

W przeprowadzonych badaniach zastosowano dobór próby celowy, me-
todę badawczą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badaw-
czej w postaci ankiety z zastosowaniem narzędzia badawczego kwestionariusza 
ankiety udostępnionego drogą elektroniczną. 

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy możliwych form 
opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przez jednostki z sek-
tora MSP. 

W odniesieniu do sformułowanego problemu badawczego wyłoniono 
następujące problemy badawcze: 

P.1 Czy istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na rynku, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa?

P.2 Czy istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na rynku, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT?

9 G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 509. 
10 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007, s. 224-228. 
11 E. Wasilewski, Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2008, s. 30. 
12 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007, s. 204-208. 
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P.3 Czy istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku? 

P.4 Czy istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opo-
datkowania przedsiębiorstwa?

P.5 Czy istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a korzystaniem 
ze zwolnienia w podatku VAT?

P.6 Czy istnieje związek między branżą, a formą opodatkowania przedsię-
biorstwa? 

P.7 Czy istnieje związek między branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w po-
datku VAT? 

P.8 Czy istnieje związek między formą opodatkowania przedsiębiorstwa,  
a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT?

W odniesieniu do tak sformułowanych problemów badawczych przyjęto 
następujące hipotezy badawcze: 

H.1 Istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.

H.2 Istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

H.3 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa na rynku.

H.4 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opodatko-
wania przedsiębiorstwa.

H.5 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a korzystaniem ze 
zwolnienia w podatku VAT.

H.6 Istnieje związek między branżą, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.
H.7 Istnieje związek między branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku 

VAT.
H.8 Istnieje związek między formą opodatkowania przedsiębiorstwa, a ko-

rzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

W przeprowadzonych badaniach próbę badawczą stanowiło 241 jedno-
stek gospodarczych z 16 województw prowadzących działalność gospodar-
czą w sektorze MSP. Badania zrealizowano w okresie od 01.01.2020r. do 
31.12.2020r. za pośrednictwem strony mysurveylab.com na której został za-
mieszczony link do treści kwestionariusza ankietowego. 

W przeprowadzonym badaniu respondentom zadano pytania dotyczą-
ce wielkości jednostki, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, 
formy opodatkowania oraz wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych. 
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5.2. Wyniki badań własnych przeprowadzonych 
wśród jednostek sektora MSP na temat 
ponoszonych obciążeń podatkowych 

Największy odsetek badanych firm stanowiły firmy działające na rynku 
do 5 lat (42%), następnie 5-10 lat (34%), a najmniejszą grupę stanowiły firmy 
ze stażem 11 lat i więcej (23%).

Tabela 27. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku

 Częstość Procent Procent ważnych Procent skumulowany

Ważne

Do 5 lat 102 42,3 42,32% Ważne

5 - 10 lat 83 34,4 34,44% 76,8

11 lat i więcej 56 23,2 23,24% 100,0

Ogółem 241 100,0 100%
Źródło: Badanie własne.

Wykres 1. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 

Źródło: Badanie własne.

Mając na względzie wielkość przedsiębiorstwa, największy odsetek bada-
nych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (63%).
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Tabela 34. Wielkość przedsiębiorstwa w podziale MSP

 Częstość Procent Procent 
ważnych

Procent 
skumulowany

Ważne

Mikroprzedsiębiorstwo 
(do 9 pracowników) 151 62,7 62,66% 62,7

Małe przedsiębiorstwo 
(10 - 49 pracowników) 57 23,7 23,65% 86,3

Średnie przedsiębiorstwo 
(50 – 249 pracowników) 33 13,7 13,69% 100,0

Ogółem 241 100,0 100%

Źródło: Badanie własne.

Wykres 2. Wielkość przedsiębiorstwa w podziale MSP

Źródło: Badanie własne.

Badane firmy działają przede wszystkim w branżach usługi (38,59%),  
a następnie handel (18,67%), budownictwo (17,43%) oraz transport, łącz-
ność (14,94%).
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Tabela 44. Branża, w której funkcjonuje badana jednostka 

 Częstość Procent Procent ważnych Procent 
skumulowany

Ważne

Produkcja / przemysł 16 6,6 6,64% 6,64

Handel 45 18,7 18,67% 25,3

Usługi 93 38,6 38,59% 63,9

Usługi finansowe 9 3,7 3,73% 67,6

Budownictwo 42 17,4 17,43% 85,1

Transport, łączność 36 14,9 14,94% 100,0

Ogółem 241 100,0 100%
Źródło: Badania własne.  

Wykres 3. Branża, w której funkcjonuje badana jednostka

Źródło: Badania własne.

Badane firmy opodatkowane były przede wszystkim skalą podatkową 
PIT (58,1%).

Tabela 51. Formy opodatkowania badanych jednostek 

 Częstość Procent Procent  
ważnych

Procent 
skumulowany

Ważne

Skala podatkowa PIT 140 58,1 58,1% 58,3

Zasady liniowe 43 17,8 17,8% 76,3

Podatek dochodowy od 
osób prawnych CIT 57 23,7 23,7% 100,0

Ogółem 240 99,6 100%

Braki danych Systemowe braki danych 1 0,4

Ogółem  241 100,0

Źródło: Badania własne.  
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Wykres 4. Formy opodatkowania badanych jednostek

Źródło: Badania własne.  

Przechodząc do części właściwej kwestionariusza ankiety, pierwsza doty-
czyła badania związku między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.

Tabela 28. „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Forma opodatkowa-
nia przedsiębiorstwa”

 Skala podatkowa PIT Zasady 
liniowe

Podatek dochodowy  
od osób prawnych CIT Ogółem

Do 5 lat 87 13 1 101

5 - 10 lat 44 24 15 83

11 lat i więcej 9 6 41 56

Ogółem 140 43 57 240

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że większość przedsiębiorstw funkcjonujących na ryn-
ku do 5 lat (86%) częściej korzysta z formy opodatkowania przedsiębiorstwa 
jaką jest skala podatkowa PIT w porównaniu do przedsiębiorstw funkcjonu-
jących na rynku od 5 do 10 lat (53%) i przedsiębiorstw funkcjonujących na 
rynku 11 lat i więcej (16%). Dodatkowo przedsiębiorstwa funkcjonujące na 
rynku 11 lat i więcej (73%) często korzystają z formy opodatkowania jakim 
jest podatek dochodowy od osób prawnych CIT w porównaniu do przedsię-
biorstw funkcjonujących na rynku od 5 do 10 lat (18%) i przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku do 5 lat (1%).
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Wykres 5. „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Forma opodatkowa-
nia przedsiębiorstwa”

Źródło: Badania własne.

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,  
a formą opodatkowania przedsiębiorstwa, Chi2 (4, N=240)=120,443; p<0,05.

Tabela 29. Test Chi2 dla „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Forma 
opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi-kwadrat Pearsona 120,443a 4 ,000

Iloraz wiarygodności 122,172 4 ,000

Powiązanie liniowe
przez liniowe 108,146 1 ,000

N poprawnych
obserwacji 240

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 0 (0,0%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to 10,03.
Źródło: Badania własne.   

Związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a for-
mą opodatkowania przedsiębiorstwa jest silny. Potwierdzają to wartości współ-
czynnika kontyngencji C= 0,578 oraz współczynnika V-Cramera V= 0,501.  
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Tabela 30. Miary symetryczne: „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku”  
vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,708 ,000

V Cramera ,501 ,000

Współczynnik kontyngencji ,578 ,000

N ważnych obserwacji 240

Źródło: Badania własne.  

  
W związku z powyższym można stwierdzić, że hipoteza została zwery-

fikowana, co oznacza, że istnieje związek między okresem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.

Kolejna kwestia dotyczyła badania związku między okresem funkcjono-
wania przedsiębiorstwa na rynku, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku 
VAT?

Tabela 31. „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Korzystanie ze zwol-
nienia w podatku VAT”

 Tak – zwolnienie 
przedmiotowe

Tak – zwolnienie 
podmiotowe Nie Ogółem

Do 5 lat 1 76 25 102

5 - 10 lat 1 13 69 83

11 lat i więcej 2 2 52 56

Ogółem 4 91 146 241

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że większość przedsiębiorstw funkcjonujących na ryn-
ku od 11 lat i więcej (93%) częściej nie korzysta ze zwolnienia w podatku 
VAT w porównaniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od 5 do 
10 lat (83%) i przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 5 lat (25%). Do-
datkowo przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku do 5 lat często korzystają 
ze zwolnienia podmiotowego podatku VAT (75%) w porównaniu do przed-
siębiorstw funkcjonujących na rynku od 5 do 10 lat (16%) i przedsiębiorstw 
funkcjonujące na rynku 11 lat i więcej (4%).
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Wykres 6. „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Korzystanie ze zwol-
nienia w podatku VAT”

Źródło: Badania własne.

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, 
a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT, Chi2 (4, N=241)=104,676; 
p<0,05.

Tabela 32 Test Chi2 dla „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku” vs. „Korzy-
stanie ze zwolnienia w podatku VAT”

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi-kwadrat Pearsona 104,676a 4 ,000

Iloraz wiarygodności 115,216 4 ,000

Powiązanie liniowe przez liniowe 46,701 1 ,000

N poprawnych obserwacji 241

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 3 (33,3%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność ocze-
kiwana to 0,93.

Źródło: Badania własne.

   
Związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,  

a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT jest silna. Potwierdzają to war-
tości współczynnika kontyngencji C= 0,550 oraz współczynnika V-Cramera 
V= 0,466. 
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Tabela 33. Miary symetryczne: „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku”  
vs. „Korzystanie ze zwolnienia w podatku VAT” 

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,659 ,000

V Cramera ,466 ,000

Współczynnik kontyngencji ,550 ,000

N ważnych obserwacji 241

Źródło: Badania własne.   

Można zatem stwierdzić, że istnieje związek między okresem funkcjono-
wania przedsiębiorstwa na rynku, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku 
VAT.

Następna kwestia dotyczyła badania związku między wielkością przed-
siębiorstwa, a okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku?  
 
Tabela 35 „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa

 Do 5 lat 5 - 10 lat 11 lat i więcej Ogółem

Mikroprzedsiębiorstwo  
(do 9 pracowników) 98 43 10 151

Małe przedsiębiorstwo 
 (10 - 49 pracowników) 4 40 13 57

Średnie przedsiębiorstwo  
(50 – 249 pracowników) 0 0 33 33

Ogółem 102 83 56 241

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że większość średnich przedsiębiorstw (50 - 249 
pracowników) (100%) częściej funkcjonuje na rynku od 11 lat i więcej  
w porównaniu do małych przedsiębiorstw (10 - 49 pracowników) (23%) 
i mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) (7%). Dodatkowo małe przed-
siębiorstwa (10 - 49 pracowników) (70%) często funkcjonują na rynku od  
5 do 10 lat w porównaniu do mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) (28%)  
i średnich przedsiębiorstw (50 - 249 pracowników) (0%).   
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Wykres 7. „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Okresem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa”

Źródło: Badania własne.

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa na rynku, Chi2 (4, N=241)=184,628; p<0,05.

Tabela 36. Test Chi2 dla „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Okresem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi - kwadrat Pearsona 184,628a 4 7,56120004366144E - 39

Iloraz wiarygodności 180,742 4 5,1655214935834E - 38

Powiązanie liniowe przez liniowe 128,478 1 8,82242359312035E - 30

N poprawnych obserwacji 241

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 0 (0,0%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to 7,67.

Źródło: Badania własne.       

Związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku jest silny. Potwierdzają to wartości współczynnika 
kontyngencji C= 0,659 oraz współczynnika V - Cramera V= 0,619. 
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Tabela 37. Miary symetryczne: „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Okresem funkcjono-
wania przedsiębiorstwa

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,875 7,56120004366144E - 39

V Cramera ,619 7,56120004366144E - 39

Współczynnik kontyngencji ,659 7,56120004366144E - 39

N ważnych obserwacji 241

Źródło: Badania własne.

Można stwierdzić, że istnieje związek między wielkością przedsiębior-
stwa, a okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

Kolejna kwestia dotyczyła badania związku między wielkością przedsię-
biorstwa, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.  

Tabela 38. „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Formą opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Skala podatkowa 
PIT

Zasady 
liniowe

Podatek dochodowy 
od osób prawnych CIT Ogółem

Mikroprzedsiębiorstwo 
(do 9 pracowników) 127 19 4 150

Małe przedsiębiorstwo 
(10 - 49 pracowników) 13 24 20 57

Średnie przedsiębiorstwo 
(50 – 249 pracowników) 0 0 33 33

Ogółem 140 43 57 240

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że większość średnich przedsiębiorstw (50 - 249 
pracowników) (100%) funkcjonujących na rynku częściej korzysta z for-
my opodatkowania jakim jest podatek dochodowy od osób prawnych CIT 
w porównaniu do małych przedsiębiorstw (10 - 49 pracowników) (35%)  
i mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) (3%). Dodatkowo mikroprzed-
siębiorstwa (do 9 pracowników) (85%) często korzystają z formy opodatko-
wania przedsiębiorstwa jakim jest skala podatkowa PIT w porównaniu do ma-
łych przedsiębiorstw (10 - 49 pracowników) (23%) i średnich przedsiębiorstw 
(50 - 249 pracowników) (0%).  
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Wykres 8. „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Formą opodatkowania przedsiębiorstwa”

Źródło: Badania własne. 

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opodatkowania 
przedsiębiorstwa, Chi2 (4, N=241)=184,628; p<0,05. 

  
Tabela 39. Test Chi2 dla „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Forma opodatkowania 
przedsiębiorstwa” 

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi - kwadrat Pearsona 188,192a 4 1,29641573143627E - 39

Iloraz wiarygodności 191,044 4 3,16122948163797E - 40

Powiązanie liniowe przez liniowe 154,292 1 1,99988608363371E - 35

N poprawnych obserwacji 240

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 0 (0,0%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to 5,91. Źródło: Badania własne.

Związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opodatkowania 
przedsiębiorstwa jest silny. Potwierdzają to wartości współczynnika kontyn-
gencji C = 0,663 oraz współczynnika V-Cramera V = 0,626.

Tabela 40. Miary symetryczne: „Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku”  
vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,886 1,29641573143627E - 39

V Cramera ,626 1,29641573143627E - 39

Współczynnik kontyngencji ,663 1,29641573143627E - 39

N ważnych obserwacji 240

Źródło: Badania własne.   
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Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opodatko-
wania przedsiębiorstwa. 

Na uwagę zasługuje próba zbadania związku między wielkością przedsię-
biorstwa, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.   

Tabela 41. „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwolnienia w podatku VAT”

 Tak – zwolnienie 
przedmiotowe

Tak – zwolnienie 
podmiotowe Nie Ogółem

Mikroprzedsiębiorstwo  
(do 9 pracowników) 4 90 57 151

Małe przedsiębiorstwo  
(10 - 49 pracowników) 0 1 56 57

Średnie przedsiębiorstwo  
(50 - 249 pracowników) 0 0 33 33

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że większość średnich przedsiębiorstw (50 - 249 pra-
cowników) (100%) nie korzysta ze zwolnienia podatku VAT w porównaniu 
do małych przedsiębiorstw (10 - 49 pracowników) (98%) i mikroprzedsię-
biorstw (do 9 pracowników) (38%). Dodatkowo mikroprzedsiębiorstwa (do 
9 pracowników) (60%) często korzystają ze zwolnienia podmiotowego w po-
datku VAT w porównaniu do małych przedsiębiorstw (10 - 49 pracowników) 
(2%) i średnich przedsiębiorstw (50 - 249 pracowników) (0%). 

Wykres 9. „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwolnienia w podatku VAT”

Źródło: Badania własne.
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W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa na rynku, Chi2 (4, N=241)=88,301; p<0,05.

Tabela 42. Test Chi2 dla „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwolnienia  
w podatku VAT

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi - kwadrat Pearsona 88,301a 4 3,02270967759956E - 18

Iloraz wiarygodności 113,069 4 1,61164385949087E - 23

Powiązanie liniowe przez liniowe 70,312 1 5,06271492399358E - 17

N poprawnych obserwacji 241

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 3 (33,3%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to ,55.

Źródło: Badania własne.       
 

Związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opodatkowania 
przedsiębiorstwa jest silny. Potwierdzają to wartości współczynnika kontyn-
gencji C= 0,518 oraz współczynnika V - Cramera V= 0,428.   

Tabela 43. Miary symetryczne: „Wielkością przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwol-
nienia w podatku VAT

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,605 3,02270967759956E - 18

V Cramera ,428 3,02270967759956E - 18

Współczynnik kontyngencji ,518 3,02270967759956E - 18

N ważnych obserwacji 241

Źródło: Badania własne.   

W związku z powyższym można stwierdzić, że istnieje związek między 
wielkością przedsiębiorstwa, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

 Kolejny temat dotyczył próby zbadania związku między branżą, a for-
mą opodatkowania przedsiębiorstwa. 

 
Tabela 45. „Branża” vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Skala podatkowa 
PIT

Zasady 
liniowe

Podatek dochodowy 
od osób prawnych CIT Ogółem

Handel 29 12 20 61

Usługi 86 6 9 101

Budownictwo 21 10 11 42

Transport, łączność 4 15 17 36

Źródło: Badania własne.       
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Z badania wynika, że większość branż o charakterze usługowym (85%) 
korzysta z formy opodatkowania przedsiębiorstwa jaką jest skala podatko-
wa PIT w porównaniu do branż o charakterze budowniczym (50%) i branż  
o charakterze handlowym (48%) oraz branż o charakterze transportowym  
i łącznościowym (11%).

Wykres 10. „Branża” vs. „Formą opodatkowania przedsiębiorstwa”

Źródło: Badania własne.

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między branżą, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa, 
Chi2 (10, N=240)=118,791: p<0,05.

         
Tabela 46. Test Chi2 dla „Branża” vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi-kwadrat Pearsona 118,791a 10 ,000

Iloraz wiarygodności 121,180 10 ,000

Powiązanie liniowe
przez liniowe 12,739 1 ,000

N poprawnych
obserwacji 240

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 4 (22,2%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to 1,61.

Źródło: Badania własne.       
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Związek między branżą, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa jest 
umiarkowany. Potwierdzają to wartości współczynnika kontyngencji C= 
0,470 oraz współczynnika V-Cramera V= 0,377.  

Tabela 47. Miary symetryczne: „Branża” vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,533 ,000

V Cramera ,377 ,000

Współczynnik kontyngencji ,470 ,000

N ważnych obserwacji 240

Źródło: Badania własne.   

Można stwierdzić, że istnieje związek między branżą, a formą opodatko-
wania przedsiębiorstwa.

Następny aspekt dotyczył próby zbadania związku między branżą, a ko-
rzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

Tabela 48. „Branża” vs. „Korzystanie ze zwolnienia w podatku VAT”

 Tak – zwolnienie 
przedmiotowe

Tak – zwolnienie 
podmiotowe Nie Ogółem

Handel 0 9 52 61

Usługi 4 67 31 102

Budownictwo 0 12 30 42

Transport, łączność 0 3 33 36

Źródło: Badania własne.       

Z badania wynika, że większość branż o charakterze transportowym  
i łącznościowym (92%) częściej nie korzysta ze zwolnienia w podatku VAT  
w porównaniu do branż o charakterze handlowym (85%) i branż o charak-
terze budowniczym oraz branż o charakterze usługowym (30%). Dodatko-
wo branże o charakterze usługowym (66%) często korzystają ze zwolnienia 
podmiotowego w porównaniu do branż o charakterze budowniczym (29%)  
i branż o charakterze handlowym (15%) oraz branż o charakterze transporto-
wym i łącznościowym (8%). 
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Wykres 11. „Branża” vs. „Korzystanie ze zwolnienia w podatku VAT” 

Źródło: Badania własne.

 
W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 

istotny związek między branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT, 
Chi2 (6, N=241)=72,292; p<0,05.

Tabela 49. Test Chi2 dla „Branża” vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi-kwadrat Pearsona 72,292a 6 ,000

Iloraz wiarygodności 78,370 6 ,000

Powiązanie liniowe przez liniowe 12,753 1 ,000

N poprawnychmobserwacji 241

a. 33,3% komórek (4) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana wynosi ,60.

Źródło: Badania własne.       

Związek między branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT 
jest umiarkowany. Potwierdzają to wartości współczynnika kontyngencji  
C= 0,480 oraz współczynnika V-Cramera V= 0,387.  
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Tabela 50. Miary symetryczne: „Branża” vs. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa”

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,548 ,000

V Cramera ,387 ,000

Współczynnik kontyngencji ,480 ,000

N ważnych obserwacji 241

Źródło: Badania własne.   

   
W związku z powyższym można stwierdzić, że istnieje związek między 

branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.
Kolejny aspekt dotyczył próby zbadania związku między formą opodat-

kowania przedsiębiorstwa, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT? 

Tabela 52. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwolnionego 
podatku VAT”

 Tak – zwolnienie 
przedmiotowe

Tak – zwolnienie 
podmiotowe Nie Ogółem

Skala podatkowa PIT 4 88 48 140

Zasady liniowe 0 3 40 43

Podatek dochodowy od 
osób prawnych CIT 0 0 57 57

Źródło: Badania własne.        
  

Z badania wynika, że większość przedsiębiorstw korzystających z for-
my opodatkowania jakim jest podatek dochodowy od osób prawnych CIT 
(100%) częściej nie korzystają ze zwolnionego podatku VAT porównaniu do 
przedsiębiorstw korzystających z zasady liniowej (93%) i skali podatkowej 
(34%). Dodatkowo przedsiębiorstwa korzystające z formy opodatkowania 
jaką jest skala podatkowa PIT (63%) często korzystają ze zwolnień podmioto-
wych w porównaniu do przedsiębiorstw korzystających z zasady liniowej (7%) 
i podatku dochodowego od osób prawnych CIT (0%).  

W wyniku analizy testem Chi2 Pearsona, zaobserwowano statystycznie 
istotny związek między formą opodatkowania przedsiębiorstwa, a korzysta-
niem ze zwolnienia w podatku VAT, Chi2 (4, N=240)=96,465 p<0,05. 



106

ROZDZIAŁ 5

Wykres 12. „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze zwolnionego 
podatku VAT”

Źródło: Badania własne.

Tabela 53. Test Chi2 dla „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa” vs. „Korzystanie ze 
zwolnionego podatku VAT”

 Wartość df Asymp. Ist. (dwustronny)

Chi-kwadrat Pearsona 96,465a 4 ,000

Iloraz wiarygodności 120,703 4 ,000

Powiązanie liniowe przez liniowe 71,931 1 ,000

N poprawnych obserwacji 240

a. Liczebność oczekiwana dla komórek 3 (33,3%) jest niższa niż 5. Minimalna liczebność 
oczekiwana to ,72.

Źródło: Badania własne.       

Związek między formą opodatkowania przedsiębiorstwa, a korzystaniem 
ze zwolnienia w podatku VAT jest silny. Potwierdzają to wartości współczyn-
nika kontyngencji C= 0,535 oraz współczynnika V-Cramera V= 0,448. 

Tabela 54. Miary symetryczne: „Forma opodatkowania przedsiębiorstwa” vs. „Korzysta-
nie ze zwolnionego podatku VAT”

 Wartość Istotność przybliżona

Phi ,634 ,000

V Cramera ,448 ,000

Współczynnik kontyngencji ,535 ,000

N ważnych obserwacji 240

Źródło: Badania własne.   
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Można stwierdzić, że istnieje związek między formą opodatkowania 
przedsiębiorstwa, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

Ostatnie pytanie postawione respondentom dotyczyło źródeł, z jakich 
czerpią informacje o podatku dochodowym. Badani stwierdzili, że są to przede 
wszystkim biura rachunkowe (76%) oraz media/prasa codzienna (61%).

Tabela 55. „Z jakich głównych źródeł czerpie Pan/Pani informacje o podatku 
dochodowym”

Częstość Procent Procent ważnych

Firmy doradcze 37 15,4 15%

Biura rachunkowe 184 76,3 76%

Prasa branżowa, specjalistyczna 46 19,1 19%

Prasa ogólnotematyczna 60 24,9 25%

Konferencje 11 4,6 5%

Spotkania nieformalne 8 3,3 3%

Spotkania branżowe 13 5,4 5%

Media/ prasa codzienna 147 61 61%

Internet 217 90 90%
Źródło: Badania własne. 

Wykres 13. „Z jakich głównych źródeł czerpie Pan/Pani informacje o podatku 
dochodowym” 
Źródło: Badania własne.  
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Podjęcie decyzji o założeniu i prowadzaniu działalności gospodarczej  
w sektorze MSP związane jest z wskazaniem oraz podjęciem istotnych decyzji 
między innymi: wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodar-
czej, dokonanie wyboru formy opodatkowania. Podjęcie decyzji o zarejestro-
waniu działalności gospodarczej wiąże się z spełnieniem obowiązku prowa-
dzenia ewidencji podatkowo-księgowej uregulowanego w obowiązujących 
przepisach prawa podatkowego – ewidencja podatkowa oraz prawa bilanso-
wego – ewidencja księgowa.

Jednostki poddane badaniu na wstępie zostały poproszone o wskazanie 
okresu funkcjonowania na rynku w odniesieniu do podziału na mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa. Podział ten zastosowano na podstawie art. 7 Usta-
wy prawo przedsiębiorców. Spośród 241 jednostek 63% są to jednostki zali-
czane do mikro przedsiębiorców, 23% są to małe jednostki, 14% zaliczane 
są do średnich jednostek. Następnie poproszono ankietowanych o wskazanie 
formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 76% 
badanych jednostek rejestrowane jest w CEiDG co związane jest z wyborem 
jednoosobowej działalności gospodarczej, uprawniającej podatnika do wybo-
ru formy opodatkowania oraz dającej wybór formy prowadzenia ewidencji 
dla celów podatkowych, natomiast 24% jednostek zostało zarejestrowanych 
w KRS wskazując wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodar-
czej jako spółka kapitałowa. Przeprowadzone badania wskazują, że większość 
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 5 lat (86%) częściej korzysta  
z formy opodatkowania przedsiębiorstwa jaką jest skala podatkowa PIT w po-
równaniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od 5 do 10 lat (53%) 
i przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku 11 lat i więcej (16%). Dodat-
kowo przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku 11 lat i więcej (73%) często 
korzystają z formy opodatkowania jakim jest podatek dochodowy od osób 
prawnych CIT w porównaniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku 
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od 5 do 10 lat (18%) i przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do 5 lat 
(1%). Zmiana ta wynika z obowiązujących regulacji prawnych określających 
obowiązki i przywileje jakie można zastosować do poszczególnych z form or-
ganizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy możliwych form 
opodatkowania prowadzonej działalności dla jednostek gospodarczych działa-
jących w sektorze MSP. 

Zweryfikowane zostały hipotezy H1-H8, co oznacza, że:

H. 1 Istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na rynku, a formą opodatkowania przedsiębiorstwa.

H.2 Istnieje związek między okresem funkcjonowania przedsiębiorstwa 
na rynku, a korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

H.3 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a okresem 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

H.4 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a formą opo-
datkowania przedsiębiorstwa.

H.5 Istnieje związek między wielkością przedsiębiorstwa, a korzystaniem 
ze zwolnienia w podatku VAT.

H.6 Istnieje związek między branżą, a formą opodatkowania 
przedsiębiorstwa.

H.7 Istnieje związek między branżą, a korzystaniem ze zwolnienia w po-
datku VAT.

H.8 Istnieje związek między formą opodatkowania przedsiębiorstwa, a 
korzystaniem ze zwolnienia w podatku VAT.

W prezentowanej pracy autor wykorzystał analizę porównawczą w formie 
tabelarycznej i graficznej. Wykorzystanie analizy porównawczej pozwoliło au-
torowi zaobserwować, jakie zmiany zachodzą w wyborze formy podatkowania 
prowadzonej działalności gospodarczej w zależności od okresu funkcjonowa-
nia jednostki na rynku. 

Przeprowadzone badania pozwalają na wskazanie, iż: 

1. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od 
przedsiębiorcy podjęcia decyzji dotyczącej miejsca rejestracji działal-
ności gospodarczej (CEiDG lub KRS).

2. Miejsce rejestracji działalności gospodarczej wskazuje możliwe wa-
rianty wyboru formy opodatkowania. 
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3. Po dokonaniu wyboru miejsca rejestracji oraz formy opodatkowania 
przedsiębiorca ma obowiązek wskazania sposobu ewidencji księgo-
wo podatkowej,

4. Przedsiębiorcy w wczesnych latach prowadzenia działalności gospo-
darczej – do 5 lat korzystają z zwolnienia podmiotowego w podatku 
VAT uregulowanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie 
tego przepisu przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z podmioto-
wego zwolnienia VAT, jeśli przychody ze sprzedaży opodatkowanej. 
w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. 
Wspomniana ulga przysługuje również podatnikom, którzy w da-
nym roku rozpoczynają prowadzenie działalności. 

5. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzicie działal-
ności gospodarczej dokonujący wyboru miejsca rejestracji w CEiDG 
częściej korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych wybiera-
jąc skalę podatkową, która w swojej konstrukcji pozwala zastosować 
dodatkowe ulgi przewidziane tylko dla tej formy opodatkowania 
między innymi wspólne opodatkowanie z małżonkiem, czy niższą 
stawkę podatkową dla dochodów z pierwszego progu podatkowego,

6. Korzystanie z zwolnienia w podatku VAT jest główną domeną mi-
kro i małych przedsiębiorstw. Korzystanie z tego zwolnienia pozwala 
przedsiębiorcą na uproszenie ewidencji księgowo-podatkowej, ogra-
niczyć koszty związane z obsługą księgową, jak również jednostki 
korzystające z zwolnienia w podatku VAT nie mają obowiązku spo-
rządzania i przekazywania raportów JPK VAT.

Przeprowadzone studia literatury oraz badania empiryczne pozwoliły na 
zidentyfikowanie głównych źródeł czerpania informacji o podatku docho-
dowym przez przedsiębiorców. Głównym źródłem informacji dla badanych 
jednostek jest Internet (90% wskazań), następnie biura rachunkowe (76% 
wskazań) oraz trzecim źródłem są media/ prasa codzienna w tym kanały 
informacyjne. 

Osiągnięto cel pracy sprowadzający się do ustalenia możliwych form 
opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw 
działających w sektorze MSP. Realizacja celu była możliwa ze względu na 
dostępność materiałów bibliograficznych, aktów prawnych oraz otrzymanych 
dokumentów źródłowych przedstawiających sytuację przedsiębiorstwa. 

Efekty niniejszej pracy można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: teo-
retycznej i empirycznej. Wartości poznawcze pracy obejmują analizę oraz 
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systematyzację pojęć związanych z podjętą problematyką dotyczącą opodatko-
wania działalności gospodarczej w sektorze MSP. W efekcie studiów wykaza-
no, iż problematyka opodatkowania działalności gospodarczej stanowi złożoną  
i pracochłonną procedurę. Zasadniczym rezultatem pracy jest określenie 
oraz wskazanie związków jakie występują w decyzjach podejmowanych przez 
przedsiębiorcę dotyczących wyboru formy opodatkowania. 

Do przygotowania tej pracy kluczowe było wykorzystanie aktów praw-
nych takich jak: Rozporządzenie Ministra Finansów, Ustawa o rachunko-
wości z 29 września 1994 r, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  
z dnia 2 lipca 2004,Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów  
i usług, Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa  
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ustawa z dnia 27 lipca 
2002r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz Wyrok NSA z dnia  
29 listopada 1994r., sygn. akt SA/Wr1242/94 Oraz strony internetowe: mi-
nisterstwa finansów, ministerstwa gospodarki. 

Otrzymane wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia dalszych badań 
dotyczących Oceny systemu księgowo-podatkowego przez przedsiębiorców. 
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