FINANSEȱSPÓREK
Optymalizacjaȱpodatkowaȱaȱoszustwaȱpodatkowe

Optymalizacjaȱpodatkowaȱaȱoszustwaȱpodatkoweȱ
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ȱ
Podatki sĊ istotnym wydatkiem w dziaâalnoœci gospodarczej. „Obyœ pâaciâ wysokie podatki” – mawiajĊ ci, którzy ůyczĊ powodzenia w dziaâalnoœci gospodarczej i osiĊgania
wysokich zysków. Z innej perspektywy patrzĊ na ten problem ci, którzy instruujĊ podatników jak moůna ograniczyý pâacone podatki dzięki tzw. optymalizacji podatkowej. DĊůenie do pâacenia niskich podatków nie jest prawnie zakazane, nie zawsze jednak takie
dziaâania podatnika spotkajĊ się z przychylnoœciĊ fiskusa.
Optymalizacja podatkowa to instrument, którym posâugujĊ się coraz częœciej przedsiębiorstwa, uznajĊc jĊ za element swojej strategii.
Jeůeli zdefiniujemy âad korporacyjny jako zasady oraz normy odnoszĊce się do szeroko
rozumianego zarzĊdzania organizacjĊ, to
optymalizacja podatkowa moůe byý jego
skâadnikiem.
Naleůy podkreœliý, ůe optymalizacja podatkowa to legalne dziaâania, które pozwalajĊ pâaciý moůliwie niskie podatki – w przeciwieľstwie do uchylania się od opodatkowania. DĊůenie podatnika do pâacenia jak na najniůszych
podatków nie jest zakazane – ůadna norma
prawna nie zobowiĊzuje do pâacenia podatków
najwyůszych, ale teů nie zabrania ich zgodnego
z prawem obniůania. Potwierdza to wyrok
NSA z 6 grudnia 2005 r. (sygn. akt. II FSK
82/05), w którym sĊd wskazaâ, ůe organy podatkowe nie majĊ podstaw do kwestionowania
umów skutecznie zawartych, nawet w sytuacji,
gdy ich celem jest zmniejszenie podatku.
Granice optymalizacji ustala Ordynacja podatkowa, która okreœla skutki czynnoœci pozornych i obejœcia praw oraz realizuje zasadę
interpretowania czynnoœci prawnych nie tylko
od strony ich formy, lecz przede wszystkim
biorĊc pod uwagę zamiar i cel. Polskie przepisy
podatkowe nie zawierajĊ wprawdzie ogólnej
klauzuli „obejœcia prawa”, która mogâaby posâuůyý wâadzom skarbowym do kwestionowania legalnych czynnoœci pozwalajĊcych na

zmniejszenie, czy teů uniknięcie, opodatkowania, niemniej podatnicy mogĊ byý naraůeni na
odpowiedzialnoœý karnĊ w szeregu sytuacji.
Dlatego konieczna jest w tym celu analiza prawa – by optymalizacja podatkowa byâa nie
tylko skuteczna, ale takůe bezpieczna dla podatnika. Jeůeli przepisy podatkowe przewidujĊ
kilka wariantów opodatkowania danej czynnoœci, to podatnicy jak najbardziej mogĊ wybraý
dla siebie ten najkorzystniejszy.
W praktyce występuje wiele sytuacje, w których podatnicy mogĊ wykorzystywaý róůne
sposoby opodatkowania w celu obniůenia wysokoœci zobowiĊzania podatkowego. Nie zawsze jednak z takie dziaâania podatnika spotkajĊ
się z przychylnoœciĊ fiskusa. Niektóre rozwiĊzania mogĊ byý podejrzane – zwâaszcza te
skrajne: zaskakujĊco proste lub bardzo zâoůone. W takiej sytuacji organ podatkowy moůe
skorzystaý z uprawnieľ danych mu przez art.
199a Ordynacji podatkowej tj.:
§ 1. Organ podatkowy dokonujĊc ustalenia treœci
czynnoœci prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i
cel czynnoœci, a nie tylko dosâowne brzmienie oœwiadczeľ woli zâoůonych przez strony czynnoœci.
§ 2. Jeůeli pod pozorem dokonania czynnoœci prawnej
dokonano innej czynnoœci prawnej, skutki podatkowe
wywodzi się z tej ukrytej czynnoœci prawnej.
§ 3. Jeůeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególnoœci zeznaľ strony, chyba ůe strona
odmawia skâadania zeznaľ, wynikajĊ wĊtpliwoœci co
do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub
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prawa, z którym zwiĊzane sĊ skutki podatkowe,
organ podatkowy występuje do sĊdu powszechnego o
ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.
Podmiot optymalizujĊc swoje rozliczenia
podatkowe musi – dla wâasnego bezpieczeľstwa – dokonaý analizy obowiĊzujĊcych przepisów i ich wykâadni, zwâaszcza pochodzĊcych
od organów podatkowych. Tym bardziej, ůe
poglĊdy organów (urzędy skarbowe, izby skarbowe lub minister finansów) zmieniajĊ się w
czasie. Waůne jest takůe jednoznaczne orzecznictwo sĊdów oraz standardy wypracowane
przez Trybunaâ Konstytucyjny. Orzeczenia
Europejskiego Trybunaâu Sprawiedliwoœci o
legalnoœci aktów prawnych wydawanych przez
inne organy UE oraz ich zgodnoœci z Traktatami – wskazujĊ ogólne kierunki interpretacji,
które muszĊ byý przestrzegane przez polskie
organy.

Podatkowa „szara strefa”
Przestrzeľ dla optymalizacji podatkowej podmiotów mogĊ tworzyý niejasne, niestabilne
przepisy podatkowe i ich nieprzewidywalne
interpretacje. Optymalizacja podatkowa jest
więc szczególnie przydatna tam, gdzie występujĊ obszary niewiedzy, nieostrych sformuâowaľ w przepisach, brak jest uregulowaľ pewnych kwestii lub uregulowanie ich w sposób
niepeâny.
Kiedy przepisy sĊ niejasne powstaje swoista
„szara strefa”, którĊ wypeâniajĊ dziaâania doradców podatkowych, prawników, konsultantów, firm doradczych – majĊce na celu obniůenie podatku. CzerpiĊ oni oczywiœcie znaczne
dochody ze œwiadczonych usâug interpretacyjnych, doradczych czy odwoâawczych. Zwolennicy spiskowych teorii sĊ wręcz zdania, ůe nie
jest moůliwe uproszczenie systemu podatkowego – uczynienie go prostym i czytelnym,
gdyů naruszyâoby to interesy doradców podat-

kowych, wydawców podręczników i gazet zawodowych, firm szkoleniowych itd.
Wydaje się jednak, ůe wyjaœnienie tego zjawiska moůe byý duůo prostsze. DĊůenie do
„uszczelnienia” systemu podatkowego oraz
lobbowanie na rzecz okreœlonych podatników
– na etapie rozpatrywania projektów przepisów
podatkowych i wnoszenie kolejnych korekt –
powoduje komplikowanie regulacji. Dlatego
rozwiĊzania, które okreœla się jako „optymalizacja podatkowa”, sĊ często nadinterpretacjĊ
postanowieľ przepisów. Umoůliwia to wkroczenie na ten teren doradcom podatkowym. W
pierwszym okresie uzyskujĊ zazwyczaj pewne
rezultaty, ale kiedy przekracza to racjonalnĊ
granicę uszczupleľ podatkowych – organy
podatkowe, najpierw przez interpretacje, a
póŭniej zmianę przepisów „uszczelniajĊ system”. Jeůeli efektywna stawka podatkowa jest
duůo większa niů nominalna – jest to sygnaâ
dla ministerstwa finansów, ůe częœý podatników stosuje narzędzia optymalizacyjne, zaœ dla
częœci podatników, ůe istniejĊ takie rozwiĊzania, dzięki którym moůna pâaciý mniejsze podatki.
W procesie tworzenia prawa podatkowego
duůĊ rolę odgrywajĊ eksperci i lobbyœci, którzy
przez forsowanie drobnych zmian w sformuâowaniach chcĊ zaâatwiaý swoje interesy bez
wyciĊgania ich w przestrzeľ publicznĊ .To ich
pomysâami byâo m.in. zwolnienie od podatku
towarowych bonów czy wygranych w kasynach. Lista zwolnieľ w ustawie jest więc jak
gdyby wykazem grup interesów majĊcych
wpâyw na jej przepisy42. Lobbing to bardzo
intratny interes i takim pozostanie, nawet jeůeli
się go ograniczy albo zmniejszy jego wpâyw
surowszymi zasadami – tak uwaůa m.in. guru
finansistów George Soros43.

42

Por. Witold Modzelewski, Podatkowi lobbyœci, Wprost nr
45/2009.
43 Dziki kapitalizm jest zagroůeniem dla demokracji, Dziennik
Gazeta Prawna nr 220 10.11.2009.
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Efektywna stawka podatkowa to miara
efektywnoœci podatkowej przedsiębiorstwa,
czyli stosunek podatku dochodowego faktycznie zapâaconego do osiĊgniętego zysku brutto.
Jeœli jest ona powyůej stawki nominalnej (19%),
to oznacza, ůe spóâka moůe przeanalizowaý
swoje rozliczenia podatkowe, by zidentyfikowaý moůliwe obszary optymalizacji. Odpowiednio wdroůone rozwiĊzania optymalizacyjne powinny przyczyniý się do obniůenia
efektywnej stawki podatkowej, nawet poniůej
obowiĊzujĊcej stawki nominalnej. Optymalizacji podatkowej moůna zresztĊ, i naleůy, szukaý nie tylko w odniesieniu do podatku dochodowego, lecz takůe innych podatków: od
towarów i usâug, od nieruchomoœci, czy teů od
czynnoœci cywilnoprawnych.

Znaczenie kwalifikacji kosztów
ElementarnĊ formĊ optymalizacji podatkowej
jest prawidâowe kwalifikowania nakâadów do
kosztów podatkowych, niepodatkowych bĊdŭ
aktywów. Wykazanie, ůe poniesiony koszt ma
zwiĊzek z caâoksztaâtem dziaâalnoœci gospodarczej podatnika i poœrednio z jego przychodami opodatkowanymi, zapewnia uznanie tych
wydatków za koszty podatkowe – z wyjĊtkiem
pozycji wymienionych w ustawie o podatku
dochodowym. Te pozycje nie mogĊ byý kwestionowane jako niezwiĊzane z prowadzonĊ
dziaâalnoœciĊ, czyli koszty, ale budůet paľstwa
nie chce w nich partycypowaý przez mechanizm ustalania podstawy podatku dochodowego. Na przykâad odsetki od poůyczek gotówkowych zaciĊgniętych przez firmę zasadniczo stanowiĊ koszt uzyskania przychodu. IstniejĊ jednak sytuacje wyjĊtkowe, w których
koszty te nie mogĊ pomniejszyý podstawy podatku na przykâad w przypadku tzw. cienkiej
kapitalizacji.

KonsekwencjĊ niezaliczenia wydatku do
kosztu uzyskania przychodu jest zwiększenie
kwoty naliczonego podatku w wysokoœci: kwota wydatku pomnoůona przez obowiĊzujĊcĊ
stawkę podatku dochodowego. Poniesienie
więc wydatku nie będĊcego kosztem uzyskania
przychodu w konsekwencji dziaâa tak, jakby
wydatek ten finansowany byâ w caâoœci z zysku
do podziaâu. W takim przypadku budůet nie
partycypuje w wydatkach przez zmniejszenie
podstawy opodatkowania, a więc w konsekwencji przez zmniejszenie wymiaru podatku
dochodowego. Wpâyw mechanizmu uznawania
wydatku za koszty uzyskania przychodu bĊdŭ
nie przedstawia przykâad (patrz tabela 1).
Jeœli wszystkie wydatki uznane zostanĊ za
koszt uzyskania przychodu, to wynik jest
przedstawiony w rubryce „Stan wyjœciowy”.
Przy zaâoůeniu, ůe pewna kwota (20) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu („Zaâoůenie
I”) przy takich samych przychodach i kosztach,
zysk netto pomniejszony zostanie o podatek,
który będzie większy w stosunku do stanu wyjœciowego o kwotę: wydatek nie stanowiĊcy
kosztu pozyskania przychodów pomnoůony
przez stawkę opodatkowania. „Zaâoůenie II”
przedstawia stan, który róůni się od poczĊtkowego poniesieniem dodatkowego wydatku nie
stanowiĊcego kosztu pozyskania przychodu. W
takim przypadku kwota zysku pomniejszona
zostanie w caâoœci o kwotę wydatku. Wydatek
zostanie więc w caâoœci sfinansowany z zysku
netto, czyli bez zmniejszenia podatku dla budůetu.
Jeůeli podatnik poniesie stratę, to moůe jĊ
rozliczaý przez pięý lat – nie więcej jednak niů
przez pomniejszenie w tych latach dochodu o
więcej niů 50% straty. KwalifikujĊc koszty i
tworzĊc dla niektórych kosztów odrębnĊ ewidencje naleůy jednak zachowaý ostroůnoœý, by
podstawa opodatkowania byâa ustalona prawidâowo .
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Tabela 1.
Lp Wyszczególnienie
1. Przychody
2. Koszty
2a. w tym koszty nie stanowiĊce
przychodu
3. Wynik finansowy
4. Podstawa opodatkowania
5. Podatek dochodowy
(przyjęto 19%)
6. Zysk netto
7. Róůnica do stanu wyjœciowego
Ŭródâo: Opracowanie wâasne

Stan wyjœciowy
200
160

Zaâoůenie I
200
160

Zaâoůenie II
200
180 (160+20)

40
40
7,6

20
40
60
11,4

20
20
40
7,6

32,4
x

28,4
4

12,4
20

Odpisy aktualizacyjne i umorzenia naleůnoœci nieœciĊgalnych mogâyby byý uznane za
koszty podatkowe, ale trzeba prawidâowo udokumentowaý sytuację dâuůników. To równieů
moůe byý przedmiotem dziaâaľ optymalizacyjnych
Skutecznym sposobem na zarzĊdzanie podatkowymi kosztami przedsiębiorstwa jest
amortyzacja podatkowa. Wyůsza amortyzacja
podatkowa – przez skrócony w stosunku do
amortyzacji księgowej okres umarzania –
umoůliwia wczeœniejsze uzyskanie pâynnych
œrodków na wymianę œrodków trwaâych i obniůenie podstawy opodatkowania. Przepisy
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych pozwalajĊ na podwyůszanie stawek
przewidzianych w wykazie m.in. dla budynków
i budowli, które sĊ w pogorszonym lub zâym
stanie, jak teů maszyn i urzĊdzeľ, które naleůĊ
do szybko starzejĊcych się pod względem
technicznym elementów majĊtku trwaâego.
Wyůsza amortyzacja moůe dotyczyý – po speânieniu pewnych warunków – zarówno œrodków trwaâych po raz pierwszy wprowadzonych
do ewidencji, jak i œrodków uůywanych.
Do tego typu dziaâaľ naleůy teů wydzielenie
z budynków elementów mogĊcych stanowiý
odrębne œrodki trwaâe. BiorĊc pod uwagę, ůe
stawka podatkowej amortyzacji tych œrodków
jest wyůsza od przewidzianej dla budynków,
moůna skutecznie zwiększyý podstawę amor-

tyzacji œrodków trwaâych będĊcych w posiadaniu podmiotu.
Za instrument optymalizacyjny zwiĊzany ze
œrodkami trwaâymi spóâki uwaůa się doprowadzenie wartoœci œrodków trwaâych do wartoœci
rynkowej przez sprzedaů œrodków trwaâych po
cenie rynkowej, a następnie ich odkupienie.
Operacja taka pozwala na zwiększenie wartoœci
dokonywanych odpisów i poprawia pâynnoœý
finansowĊ podmiotu. Ale występujĊ teů dziaâania odwrotne. Niekiedy jako formę optymalizacji podatkowej wskazuje się sprzedaů nieruchomoœci po cenach niůszych niů ceny nabycia
i ich odkupienie – dla obniůenia podstawy podatku od nieruchomoœci.

Remont czy modernizacja?
Brak precyzyjnej granicy pomiędzy pojęciem
„remont” a pojęciem „modernizacja” powoduje, ůe taki nakâad w pierwszym przypadku
zwiększa koszty, czyli pomniejsza wynik, w
drugim zaœ jest aktywowany. Od prawidâowego
zakwalifikowania zaleůy czy będĊ poniesione
nakâady kosztem uzyskania w momencie poniesienia (remont) czy poœrednio przez amortyzacje (podwyůszona wartoœý œrodka trwaâego). Remont polega na wykonywaniu robót,
które majĊ na celu przywrócenie pierwotnego
stanu technicznego i uůytkowego obiektu utraconego na skutek zuůycia – co jednak nie po-
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woduje zmian w uůytkowaniu, przeznaczeniu
czy konstrukcji obiektu. Tak więc remont prowadzony jest w toku eksploatacji i w efekcie
jego wykonywania nie dochodzi do zmiany
funkcji, cech uůytkowych czy charakteru œrodka trwaâego.
Prawo budowlane definiuje remont jako:
wykonanie w istniejĊcym obiekcie robót budowlanych
polegajĊcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie
stanowiĊcych bieůĊcej konserwacji przy czym dopuszcza
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niů uůyto
w stanie pierwotnym. Dla oceny czy mamy do
czynienia z remontem naleůy podeprzeý się
kryterium technicznym i celowoœciĊ: czy ogóâ
podejmowanych czynnoœci zwiększa wartoœý
uůytkowĊ obiektu (przyrost wartoœci œrodka
trwaâego), czy tylko przywraca jego wartoœý
pierwotnĊ (remont). Wzrost wartoœci uůytkowej to między innymi:
x wydâuůenie okresu uůytkowania,
x zwiększenie zdolnoœci produkcyjnej,
x zmiana jakoœci produktów wytworzonych
za pomocĊ tego œrodka trwaâego,
x zmniejszenie kosztów eksploatacji œrodka
trwaâego.
W przypadku kiedy usâuga zostanie uznana
za modernizację – unowoczeœnienie, czyli poprawę wartoœci uůytkowej – podwyůszy ona
wartoœý œrodków trwaâych. Dotyczy to równieů innych ulepszeľ œrodków trwaâych, takich
jak przebudowa, rozbudowa, adaptacja, rekonstrukcja. Przy czym:
x przebudowa to zmiana istniejĊcego stanu
œrodka trwaâego,
x rozbudowa to powiększenie (rozszerzenie)
np. powierzchni,
x adaptacja to przystosowanie do wykorzystania w innym celu niů pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu skâadnikowi nowych cech uůytkowych,
x rekonstrukcja to odtworzenie zniszczonego
œrodka trwaâego lub jego częœci na podstawie zachowanych planów, projektów, fotografii lub szkiców.

Naleůy przy tym zaznaczyý, ůe jeůeli w trakcie wykonywania robót dojdzie do uůycia nowoczeœniejszego materiaâu (np. wymiana okien
drewnianych na plastikowe, papy na blachę,
wymiana posadzki itp.) nie jest to modernizacja. Ale juů np. ocieplenie budynku jest modernizacjĊ – bo wpâywa na koszty eksploatacji
(chyba ůe występuje tylko wymiana ocieplenia).
Zdarza się, ůe nakâady dotyczĊce wymienionych wyůej rodzajów modernizacji niektóre
podmioty księgujĊ w koszty – nie baczĊc na
konsekwencje podatkowe: zmniejszenie nieprawidâowo podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Równieů dziaâanie odwrotne – aktywowanie kosztów, czyli uznanie
remontu za ulepszenie w celu poprawy wyniku
– jest przejawem manipulacji okreœlanych jako
„kreatywna rachunkowoœý”.
Starannoœý w kwalifikacji nakâadów, wydzielenie z ogóâu ponoszonych nakâadów
kosztów remontów (koszty), to równieů dziaâania uznawane za optymalizacyjne.

Ucieczka do raju
Wysokoœý opodatkowania wielu zdarzeľ gospodarczych zaleůy od miejsca, w których one
zachodzĊ. To kolejna droga do minimalizacji
obciĊůeľ podatkowych, polegajĊca najczęœciej
na „uciekaniu” z dochodami do tzw. rajów podatkowych, gdzie to obciĊůenie jest niůsze, i
zaangaůowanie dochodów w tzw. wehikuây
podatkowe – jak trust czy fundacja rodzinna.
Innymi korzyœciami z przeniesienia dziaâalnoœci do tzw. off-shore moůe byý teů zaâoůenie
tam spóâki o niůszym wymaganym kapitale,
wyâĊczenie z opodatkowania dywidend wpâacanych przez spóâki zaleůne, czy zysków ze
sprzedaůy akcji (udziaâów).
Znaczenie rajów podatkowych i prowadzonej za ich pomocĊ międzynarodowej optymalizacji podatkowej sĊ ograniczane. Nadal jednak
istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangaůowanie w spóâki off-shorowe pozwala
zmniejszyý obciĊůenia podatkowe albo wręcz
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je likwidowaý (!). W niektórych przypadkach
trzeba takůe tworzyý skomplikowane konstrukcje z wykorzystaniem międzynarodowych
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Skuteczna optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem struktur międzynarodowych moůe zatem polegaý na poâĊczeniu korzyœci, jakie
daje zaâoůenie spóâki holdingowej (patrz niůej) –
w kraju o âagodnym systemie podatkowym (jak
np. Cypr). Jest to juů jednak zâoůony, kosztowny proces, wymagajĊcy międzynarodowej
koordynacji i konsultacji. Oszczędnoœci podatkowe mogĊ byý jednak w takich przypadkach
znaczne.

Kapitalowa grupa podatkowa
czy holding?
Do celów optymalizacji podatkowej moůna
wykorzystaý przepisy ustawy o podatku dochodowym i zawarte w niej kryteria tworzenia
kapitaâowych grup podatkowych – co umoůliwia skonsolidowane opodatkowanie caâej grupy. PoâĊczenie zysków i strat jednostek wchodzĊcych w skâad grupy powoduje skuteczne
obniůenie podstawy i opodatkowania w danym
roku – jako alternatywy dla rozliczania straty
podatkowej przez kolejne lata (maksimum
pięý).
Inna korzyœý to moůliwoœý wyâĊczenia podmiotu z rygorów dotyczĊcych stosowania cen
transferowych, zaœ odpowiednia polityka w
tym zakresie jest obecnie niezwykle istotna dla
przedsiębiorstw, których dziaâalnoœý opiera się
w duůym stopniu na kontaktach handlowych z
zagranicznymi podmiotami powiĊzanymi –
gwarantujĊc optymalizację podatkowĊ prowadzonej dziaâalnoœci, przy zachowaniu zgodnoœci z obowiĊzujĊcymi przepisami.
Dla uznania spóâek powiĊzanych za kapitaâowĊ grupę podatkowĊ trzeba jednak speâniý
szereg rygorystycznych wymogów. Natomiast
w obrębie holdingu – nie będĊcego grupĊ kapitaâowĊ – mogĊ byý przeprowadzane m.in.

takie transakcje, jak sprzedaů nieruchomoœci
(np. biurowca) przez spóâkę-matkę, by go następnie wynajĊý od spóâki-córki, zmniejszajĊc
w ten sposób podstawę podatku dochodowego.
Waůnym zagadnieniem jest rozpoznanie cen
transferowych, a więc cen, po jakich spóâki
tworzĊce grupę kapitaâowĊ sprzedajĊ sobie
wzajemnie aktywa, w szczególnoœci produkty.
Wzajemne sprzedaůe aktywów mogĊ byý ponawiane i mieý charakter wahadâowy. Okreœlane sĊ one zwykle jako alokacje i realokacje
aktywów. Trzeba jednak podkreœliý, ůe nieprawidâowo ustalone ceny transferowe – czyli
ceny, po których następuje sprzedaů w grupie
kapitaâowej pomiędzy spóâkami – mogĊ sâuůyý
do wyprowadzania zysku, równieů za granicę,
w postaci np. opâat licencyjnych, opâat za
know-how, czy opracowaľ na zadane tematy
(badania rynku produktów, konkurencji, moůliwoœci uplasowania nowych produktów) – w
tym opracowaľ zupeânie nieprzydatnych. MogĊ teů zachodziý przypadki sprzedaůy zapasów
zbędnych spóâce powiĊzanej – w celu likwidacji zadâuůenia, sprzedaůy nieruchomoœci po
zawyůonej cenie lub udzielania nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych poůyczek.
Szczególnym przypadkiem dziaâania korupcyjnego jest przekazywanie kwot za nieistniejĊce usâugi. Odbywa się to w następujĊcy sposób: zarzĊdy uwzględniajĊ sugestie pâynĊce od
wâaœcicieli, którzy proponujĊ przekazywanie
częœci zysku ze spóâki, która posiada go w
nadmiarze, do spóâki, która generuje stratę –
na przykâad w postaci „opâat za zarzĊdzanie”.
Przepâyw w ramach grupy moůe sprzyjaý niekorzystnemu z punktu widzenia interesów
fiskalnych paľstwa przerzucaniu dochodów
wewnĊtrz grupy, w tym do krajów o niůszym
opodatkowaniu – w celu zmniejszenia obciĊůeľ podatkowych. Celem takiego dziaâania jest
teů czasem „optymalizacja podatkowa” w postaci przesunięcia częœci zysku do spóâki ze
stratĊ lub straty do spóâki z zyskiem.
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W przypadku zawarcia transakcji pomiędzy
podmiotami powiĊzanymi, strony mogĊ –
zgodnie z zasadĊ swobody umów – dowolnie
ustalaý ich warunki. Gdy jednak warunki takich
umów róůniĊ się od tych, które ustaliâyby pomiędzy sobĊ podmioty niepowiĊzane, spóâka
moůe wprawdzie zapâaciý niůszy podatek dochodowy lub w skrajnym przypadku w ogóle
go nie zapâaciý, ale istnieje ryzyko, ůe organy
podatkowe ustalĊ dochód podatkowy i wymierzĊ wyůszy podatek.
Dla tego rodzaju przepâywów, podmioty
powiĊzane powinny posiadaý dokumentację
zawierajĊcĊ opis grupy i zasad transakcji z powiĊzanymi jednostkami – wskazujĊce na rynkowy charakter przyjętych warunków. Dokument taki ogranicza ryzyko zakwestionowania
przyjętych w transakcji warunków – jako odbiegajĊcych od rynkowych – i doszacowania
dochodu. W tym celu moůe byý zawarte porozumienie cenowe pomiędzy podatnikiem a
administracjĊ skarbowĊ dotyczĊce wyboru i
sposobu stosowania okreœlonej metody kalkulacji cen transferowych. W przypadku braku
takiego porozumienia, urzĊd skarbowy moůe
oszacowaý dochód i opodatkowaý go stawkĊ
50%. To dotyczy takůe transakcji w krajach
stosujĊcych szkodliwĊ konkurencje podatkowĊ
(raje podatkowe).
Ustalenie róůnicy w cenach nie oznacza
automatycznie podstawy dla zwiększenia obciĊůenia podatkowego. Fiskus musi takůe wykazaý, ůe dziaâania spóâki nie miaây uzasadnienia gospodarczego.
Dla ustalenia kryteriów uznania podmiotów
za powiĊzane nie naleůy posâugiwaý się ustawĊ
o rachunkowoœci, która definiuje te podmioty
dla potrzeb dokonania konsolidacji sprawozdaľ finansowych, tylko ustawĊ o podatku dochodowym. Zawarty w niej katalog podmiotów
powiĊzanych jest szerszy i obejmuje równieů
okreœlone osoby fizyczne.

áĊczenie się spóâek
EkonomicznĊ przyczynĊ âĊczenia się rentownych i nierentownych spóâek jest racjonalizacja
pâacenia podatków. W przypadku analizowania
przez organy podatkowe zasadnoœci ekonomicznych przyczyn âĊczenia się spóâek niezbędne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z
unikaniem opodatkowania, czy teů z optymalizacjĊ podatkowĊ.
ZwracajĊ uwagę ogâoszenia w mediach typu
„Sprzedam spóâkę ze stratĊ”. Duůe przychody
i niskie koszty mogĊ obniůyý dzięki takiej
transakcji podatek dochodowy w sposób, który
organom podatkowym trudno zakwestionowaý. Redukcja wysokiej rentownoœci do niskiej
podstawy podatku dochodowego odbywa się
wtedy przez przeniesienie rentownej produkcji
do spóâki ze stratĊ. Prawo do rozliczenia straty
pozostaje przy spóâce sprzedanej, czyli nie
moůna kupiý „straty”. Dla przykâadu: spóâka A
uzyskuje wysokĊ rentownoœý i wtedy pâaci
wysoki podatek, natomiast spóâka B ma stratę,
która moůe obniůyý podstawę podatku dochodowego przez kolejnych pięý lat podatkowych.
Spóâka A kupuje więc udziaây (lub caâoœý) w
spóâce B i przenosi tam rentownĊ produkcję.
Organom podatkowym trudno zakwestionowaý takĊ transakcje opierajĊc się na stwierdzeniu braku uzasadnienia gospodarczego – przy
występowaniu jednoczeœnie korzyœci podatkowych z wyjĊtkiem nabycia tzw. garniturów
spóâek.
W przypadku nabycia spóâki, która wykonuje dziaâalnoœý lub w celu dokonania jej restrukturyzacji (np. w upadâoœci), sytuacja nie
budzi wĊtpliwoœci, natomiast mogĊ one wystĊpiý gdy nabywa się spóâkę bez majĊtku. Cena
takiej spóâki z pominięciem wartoœci majĊtku i
zobowiĊzaľ przedstawiaý się moůe wtedy jako
mniejsza niů strata podatkowa pomnoůona
przez stopę podatkowĊ.
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Faktycznie naleůy jednak uwzględniý wartoœý
pieniĊdza w czasie, czyli efekt odsetkowy,
koszty transakcji i stopę ryzyka.

Wybór formy, miejsca i czasu
W ramach optymalizacji podatkowej niektórzy
przedsiębiorcy mogĊ wybraý pomiędzy podatkiem zryczaâtowanym i rozliczanym na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bĊdŭ stawki liniowej. OptymalizacjĊ tego typu jest takůe
przejœcie pracownika z umowy o pracę na samozatrudnienie. Moůe on wtedy wybraý opodatkowanie wg stawki liniowej gdy œwiadczy
usâugi dla dotychczasowego pracodawcy, pod
warunkiem jednak, ůe ma inny zakres obowiĊzków (wykonywanie tego samej zakresu
obowiĊzków wyklucza moůliwoœý skorzystania
z podatku liniowego).
Powyůszych dziaâaľ nie kwestionujĊ organy
podatkowe. Przykâadem mogĊ byý dziaâania
menedůerów, którzy w celu rozliczania się z
podatku dochodowego wg stawki liniowej tworzĊ spóâkę cywilnĊ. Dzięki temu, stronĊ umowy o zarzĊdzanie jest spóâka, a więc jej wspólnicy – co do zasady – mogĊ z tytuâu prowadzonej dziaâalnoœci opâacaý podatek liniowy.
Fiskus stoi jednak obecnie na stanowisku, ůe
przychody uzyskiwane z takiego tytuâu naleůy
traktowaý jako przychody z dziaâalnoœci wykonywanej osobiœcie, a tych nie moůna opodatkowaý liniowym podatkiem. Wczeœniej jednak
fiskus takie przypadki akceptowaâ.
Instrumentem optymalizacji podatkowej
jest inwestowanie na terenie specjalnych stref
ekonomicznych (SSE). FormĊ promocji inwestowania w tych tych strefach jest bowiem
zwolnienie inwestora z częœci podatku dochodowego, jak równieů zwolnienie z podatku od
nieruchomoœci przedsiębiorców planujĊcych
dziaâania inwestycyjne w okreœlonym zakresie,
którzy zdecydujĊ się na prowadzenie dziaâalnoœci na terenie SSE.

Pomoc dla inwestorów na terenie stref moůe takůe polegaý na udzieleniu im pomocy regionalnej na pokrycie kosztów nakâadów inwestycyjnych lub np. sprzedaniu im dziaâek pod
inwestycję po cenach niůszych niů rynkowe –
co jest formĊ pomocy publicznej, jak teů pozyskanie œrodków finansowych ze strukturalnych
funduszy unijnych.
Podejmowane sĊ teů dziaâania optymalizacyjne z wykorzystaniem kryterium czasowego,
tj. sterowanie niektórymi zdarzeniami tak, by
obciĊůenie podatkowe przypadaâo na póŭniejszy okres rozliczeniowy. Zaâoůeniem tej metody jest opóŭnienie momentu powstania przychodu, przyspieszenie rozliczenia kosztów. W
tym celu planuje się transakcje i formuâuje postanowienia w umowie. Przykâadem takich
dziaâaľ sĊ usâugi, w przypadku których przychód powstaje po podpisaniu protokóâu odbioru, odsetki zmniejszajĊce podstawę w momencie zapâaty.
Do takich dziaâaľ, okreœlanych jako „planowanie podatkowe”, naleůĊ między innymi
przedsięwzięcia polegajĊce na zmniejszeniu
zobowiĊzania podatkowego w listopadzie – po
to, by zaliczka za grudzieľ byâa mniejsza, poprzez sterowanie kosztami i przychodami by
zmniejszyý podstawę opodatkowania. Kryterium czasowe moůe równieů dotyczyý VAT.
Zaniechanie sprzedaůy przed koľcem miesiĊca
i przeniesienie jej na poczĊtek następnego – o
ile jest to moůliwe operacyjnie – pozwala odroczyý pâatnoœý VAT o prawie miesiĊc.
Ordynacja podatkowa nakazuje by protokóâ
koľczĊcy kontrolę organów podatkowych zawieraâ sformuâowanĊ ocenę prawnĊ dokonanych ustaleľ oraz pouczenie o prawie zâoůenia
korekty do zâoůonej przez podatnika deklaracji. Podatnik ma moůliwoœý oceny, które z
ustaleľ kontrolujĊcych akceptuje, np. kwestionowanie dokonanej optymalizacji – decydujĊc
się na skorygowanie swojego rozliczenie podatkowego i zapâacenie zalegâoœci z odsetkami;
a których ustaleľ nie podziela i zamierza
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utrzymaý swój poglĊd w trakcie dalszego postępowania podatkowego.
Korekta dokonana po zakoľczeniu kontroli,
a przed wszczęciem postępowania podatkowego, zwalnia z odpowiedzialnoœci karnej
skarbowej – co zachęca do optymalizacji. Prawo to oznacza, ůe podatnik, który nie zdecydowaâ się na wystĊpienie o wiĊůĊcĊ interpretację podatkowĊ, ma moůliwoœý ponownej
oceny swojej decyzji o zastosowaniu rozwiĊzania optymalizacyjnego po zakoľczeniu kontroli. O ile kontrola dokonywana jest po upâywie dâugiego czasu od zastosowania rozwiĊzania optymalizacyjnego, kontrolowany podmiot
moůe oceniý swojĊ decyzję ze œwiadomoœciĊ,
ůe ewentualne wycofanie się z optymalizacji nie
będzie groziâo odpowiedzialnoœciĊ karnĊ skarbowĊ. Rozszerzenie prawa podatników do
korekty zeznania podatkowego jest rozwiĊzaniem stosunkowo nowym, które moůe tchnĊý
„nowego ducha” w optymalizację – przez
zwiększenie bezpieczeľstwa stosujĊcych optymalizację.

„Kreatywna rachunkowoœý”
Optymalizacja podatkowa, której celem jest
legalna minimalizacja wysokoœci pâaconego
podatku – na ogóâ dochodowego – moůe w
niektórych przypadkach otrzeý się o domenę
oszustw podatkowych. Granica pomiędzy
optymalizacjĊ podatkowĊ, zwana niekiedy inůynieriĊ podatkowĊ, a nadinterpretacjĊ przepisów, prowadzĊcĊ do unikania pâacenia podatków, to raczej pâot, a nie gruby mur. Dopóki
jednak dziaâania optymalizacyjne mieszczĊ się
w ramach wytyczonych przez obowiĊzujĊce
prawo – nie moůna mówiý o obchodzeniu
przepisów podatkowych w postaci „kreatywnej
rachunkowoœci”44.
Oszustwa podatkowe sĊ znacznie starsze
niů oszustwa zwiĊzane z prezentacjĊ danych
ekonomicznych. WystępujĊ one od momentu
44 Patrz Wâodzimierz WĊsowski, Kreatywna rachunkowoœý –
faâszowanie sprawozdaľ finansowych, DIFIN 2005.

kiedy pojawiâ się podatek: zawsze niesprawiedliwy, skomplikowany, i oczywiœcie za wysoki.
Zwiększona skâonnoœý do popeâniania przestępstw podatkowych jest jednak œciœle uzaleůniona od stopnia fiskalizmu systemu podatkowego, a takůe od skomplikowanego systemu
ulg podatkowych i odpisów, które otwierajĊ
pole dla naduůyý.
Uchylanie się od opodatkowania przybiera
na ogóâ takie formy jak: niezgâoszenie obowiĊzku podatkowego, nieujawnienie ŭródeâ
podatku (tzw. „szara strefa”), czy faâszowanie
dokumentacji. Na ogóâ przestępstwa i wykroczenia dotyczĊ kosztów stanowiĊcych, bĊdŭ
nie, koszty uzyskania przychodów – np. amortyzacji podatkowej lub kosztowej, klasyfikacji
leasingu operacyjnego i leasingu finansowego,
klasyfikacji kosztów reprezentacji jako wydatków na reklamę.
Naleůy podkreœliý, ůe wydatków reprezentacyjnych nie moůna zaliczyý do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki tego typu nie sĊ
jednak zdefiniowane, co zostaâo zastĊpione
przez liczne interpretacje i orzecznictwo. Dla
przykâadu: zwyczajowy poczęstunek oraz zakup napojów bezalkoholowych moůna zaliczyý
do kosztów uzyskania przychodów (kosztów
podatkowych), ale juů nie moůna do nich zaliczyý zorganizowania imprez towarzyszĊcych w
postaci kolacji z występami artystycznymi.

Karuzela z oszustami
Wiadomo ůe dziaâajĊ na rynku „firmy krzaki”,
które specjalizujĊ się w wystawianiu „lewych”
faktur i oszustwach podatkowych. Prezesami
tych spóâek z ograniczonĊ odpowiedzialnoœciĊ
sĊ najczęœciej tzw. sâupy – osoby, które za kilkaset zâotych udostępniajĊ do rejestracji firmy
swoje dane osobowe. Ogâoszenia typu:
„Sprzedam lub kupię faktury” majĊ na celu
wprowadzenie do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur i odliczenie na ich podstawie
VAT, jak równieů zaliczenie do kosztów podatkowych czyli pomniejszenie podstawy wyli-
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czenia podatku dochodowego. Proceder ten
ma nawet swojĊ nazwę: „sprzedaů kosztów”.
Takie faktury sĊ kupowane przewaůnie za 510 proc. kwoty w wystawionej fakturze. Nabywca faktur wykazuje w ten sposób koszty w
wartoœci nominalnej faktur – tym samym
zmniejsza swoje zobowiĊzania podatkowe z
tytuâu podatku dochodowego, powiększa VAT
naliczony (czyli do pomniejszenia) VAT-tem
naleůnym (do odprowadzenia) lub moůe ůĊdaý
zwrotu VAT-u . Kwoty i usâugi na tych fakturach sĊ fikcyjne. DotyczĊ one na ogóâ usâug
niematerialnych, na przykâad badania rynku,
pomoc prawna, naprawy wszelkiego rodzaju
itp.
W celu dokonywania przestępstw zwiĊzanych z VAT powoâuje się nawet zorganizowane struktury przestępcze, których gâównym
celem jest wyâudzanie naliczonego VAT. Typowe przestępstwa z VAT-em polegajĊ na
sprzedaůy wyrobów czy usâug objętych tym
podatkiem spóâkom wzajemnie powiĊzanym,
„kooperujĊcym” przy tzw. oszustwach karuzelowych. Spóâka A sprzedaje wyrób spóâce B.
W spóâce A powstaje VAT naleůny (dochód
budůetu), a w spóâce B – VAT naliczony (naleůnoœý jednostki). Jeœli VAT naliczony jest
większy w spóâce niů VAT naleůny – np. fikcyjny handel zâomem i jego kilkakrotna sprzedaů – nieuczciwy podatnik nie pâaci mniejszego podatku, lecz zgâasza się do urzędu po
zwrot VAT-u.
Do typowych oszustw podatkowych naleůĊ
przypadki tzw. znikajĊcego podatnika, czyli
firmy tworzonej w celu wyâudzenia VAT-u,
która przestaje istnieý po jednej lub kilku fikcyjnych transakcjach. Klasyczny przypadek
karuzeli VAT: Spóâka A (podatnik VAT) inicjujĊca karuzelę sprzedaje towary w kraju spóâce B – nalicza VAT naleůny, ale nie wpâaca.
Spóâka B dokonuje wewnĊtrzwspólnotowej
dostawy tego towaru do innego paľstwa
czâonkowskiego. Dostawa taka jest opodatkowana 0% stawkĊ podatku, ale ma ona
jednak prawo do odliczenia VAT naliczonego
przez spóâkę A – więc występuje do budůetu o

zwrot VAT lub odlicza w rozliczeniu. Spóâka
C, dziaâajĊca w innym paľstwie czâonkowskim,
sprzedaje ten sam towar spóâce A. KrĊg transakcji się zamyka i moůna zainicjowaý obrót od
nowa. Tyle ůe spóâka A musi w odpowiednim
momencie zniknĊý.
W oszustwach tego typu nie muszĊ krĊůyý
towary – lecz tylko zwiĊzana z nimi dokumentacja. Firmy-wydmuszki sĊ zaœ na ogóâ rozlokowane terytorialnie pomiędzy róůnymi organami podatkowymi, czasem wprowadza się teů
dodatkowych poœredników, którzy mogĊ byý
nieœwiadomi uczestnictwa w procederze. W
oszustwach podatkowych tego typu zwykle
wykorzystywane sĊ trudne do zidentyfikowania
towary niewielkich rozmiarów, które majĊ duůĊ
wartoœý i sĊ âatwo zbywalne - przede wszystkim telefony komórkowe, procesory i chipy
komputerowe, karty pamięci, odtwarzacze
MP3, leki, kosmetyki, czy oprogramowanie.
Niektóre przypadku uszczupleľ podatkowych mogĊ byý spowodowane bâędami wynikajĊcymi z niekompetencji czy zâego odczytania zawiâych sformuâowaľ. Bâędy róůni wtedy
od oszustw tylko intencja sprawcy.
* * *
Podatki to ciĊg zdarzeľ: dochody budůetowe,
wydatki, deficyt i pokrycie deficytu przez emisje dâugu lub zwiększenie obciĊůeľ podatkowych. Deficyt budůetowy musi byý pokryty po
kaůdej cenie pieniĊdza. Niedobór wpâywów
podatkowych pokrywany jest więc przez ogóâ
podatników, równieů przez tych, którzy nie
podejmujĊ dziaâaľ optymalizujĊcych, nie korzystajĊ ze zwolnieľ czy luk podatkowych. Nie
w kaůdym duůym czy œrednim przedsiębiorstwie znajdujĊ się obszary do optymalizacji
podatkowej, brak ich zaœ w przypadku podatników – osób fizycznych, które po prostu muszĊ pâaciý podatki.
Wâodzimierz WĊsowski jest biegâym rewidentem,
publicystĊ, autorem ksiĊůki „Kreatywna rachunkowoœý”.
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