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ZAKRES WYKORZYSTANIA PREFERENCJI
PODATKOWYCH W PODATKU DOCHODOWYM
PRZEZ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Artykuł jest poświęcony preferencjom podatkowym w podatku dochodowym
adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw. Przywileje podatkowe w podatku dochodowym przybierają formę preferencji przy określaniu przychodów i kosztów uzyskania
przychodów, odliczeń od dochodu, odliczeń od podstawy opodatkowania, odliczeń od podatku, zwolnień podatkowych oraz uproszczeń przy wpłacaniu i rozliczaniu podatku. Mają
na celu przede wszystkim zachęcić MŚP do działań rozwojowych, w tym głównie do wydatków inwestycyjnych, oraz uprościć pobór podatku niewielkim podmiotom. Analiza pokazuje, że MŚP w niewielkim stopniu wykorzystują przysługujące im przywileje podatkowe.
Odnosi się to głównie do preferencji o charakterze gospodarczym, które mają skłonić MŚP
do działań rozwojowych, zwiększenia poziomu własnej konkurencyjności, stania się bardziej
innowacyjnym.
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, podatek dochodowy, preferencje podatkowe.

1. Wstęp
Przedmiotem artykułu są preferencje podatkowe w podatku dochodowym adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)1. Celem opracowania jest usystematyzowanie preferencji w podatku dochodowym przeznaczonych dla MŚP, a także
określenie zakresu zastosowania oraz roli poszczególnych preferencji dla ogółu
MŚP.

W artykule przez pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozumie się mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
zdefiniowano w myśl kryterium wielkości zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Mikroprzedsiębiorstwa to firmy zatrudniające poniżej 10 osób, małe przedsiębiorstwa poniżej 50 osób i średnie przedsiębiorstwa
poniżej 250 osób. Podane kryterium wykorzystuje również GUS w prowadzonych badaniach przedsiębiorstw.
1
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2. Rodzaje preferencji podatkowych w podatku dochodowym
adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw
Zasady opodatkowania dochodu małych i średnich przedsiębiorstw określa ustawa
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych2 oraz ustawa z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych3. Należy jednak zaznaczyć, że większość MŚP podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, dlatego omawiany temat zostanie przedstawiony głównie na podstawie tego podatku.
Przywileje podatkowe w podatku dochodowym przybierają formę preferencji
przy określaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodów, odliczeń od dochodu, odliczeń od podstawy opodatkowania, odliczeń od podatku, zwolnień podatkowych oraz uproszczeń przy wpłacaniu i rozliczaniu podatku4.
2.1. Preferencje związane z określaniem przychodów i kosztów uzyskania
przychodów
Wśród szczegółowych rozwiązań związanych z przychodami, kosztami uzyskania
przychodów i dochodem można wyróżnić przywileje podatkowe dla MŚP, których
zastosowanie obniża wysokość płaconego podatku, zachęca do działań rozwojowych, w szczególności skłaniając do działań inwestycyjnych. Do takich rozwiązań,
adresowanych głównie do MŚP, należy zaliczyć możliwość stosowania amortyzacji
jednorazowej. Umożliwia to dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych
od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji
środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro. Z przywileju tego mogą skorzystać mali podatnicy oraz
pozostali podatnicy, ale tylko w roku rozpoczęcia działalności. Inne preferencyjne
rozwiązania są dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw na tych samych warunkach.
Wśród nich należy wymienić możliwość rozliczania strat oraz przyśpieszoną amortyzację. Dla wielu firm, w tym MŚP, duże znaczenie mają zasady pokrywania straty
z dochodu osiągniętego w latach wcześniejszych lub późniejszych. Zasady te są jednym z elementów wspierających działania inwestycyjne w przedsiębiorstwie.
W polskim prawie podatkowym stratę ze źródła przychodów poniesioną w roku podatkowym pokrywa się z dochodu uzyskanego z tego źródła w najbliższych, kolejno
po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Rozliczanie
straty jest zatem rodzajem odliczenia od dochodu. Polskie podatki dochodowe dopuszczają zastosowanie amortyzacji degresywnej, która jest rodzajem amortyzacji
Tekst jedn. DzU 2012, poz. 361 z późn. zm.
Tekst jedn. DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.
4
W literaturze na temat wykorzystania przez MŚP przywilejów podatkowych w podatku dochodowym: [Poszwa 2007; Safin (red.) 2008; Matejun (red.) 2010].
2
3
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przyspieszonej. Przy tej metodzie amortyzacji można stosować podwyższone stawki
amortyzacyjne o współczynnik nie wyższy od 2. Tę metodę amortyzacji można stosować w stosunku do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji
środków trwałych oraz do środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Rozwiązanie to zatem umożliwia wcześniejszy zwrot poniesionych kosztów
na zakup środków trwałych, przyczynia się w ten sposób do wzrostu inwestycji.
2.2. Zwolnienia podatkowe
W podatkach dochodowych można wyróżnić następujące zwolnienia przedmiotowe, które mają istotne znaczenie dla MŚP, natomiast adresowane są do ogółu przedsiębiorstw:
–– dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach,
–– dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem lub
wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
–– płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego,
–– środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielana
w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich,
–– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Powyższe zestawienie pokazuje, że opodatkowaniu nie podlega pomoc kierowana do MŚP z budżetu państwa oraz ze środków UE. Na uwagę zasługuje zwolnienie
dochodów uzyskiwanych przez MŚP prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Zwolnienie to MŚP mogą otrzymać jedynie w celu wspierania
nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Oznacza to, że kwota dochodu podlegającego zwolnieniu zależy od dokonanych
wydatków inwestycyjnych oraz liczby zatrudnionych nowych pracowników.
2.3. Odliczenia od dochodu
Wśród odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych można
wyróżnić:
–– składki z tytułu ubezpieczenia społecznego,
–– zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód
podlegający opodatkowaniu,
–– wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
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–– wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu
(budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
–– darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego oraz
krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi – w wysokości
dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu dla
osób fizycznych i 10% dochodu dla osób prawnych.
Wśród tych odliczeń podstawowe znaczenie dla MŚP mają składki z tytułu
ubezpieczeń społecznych.
2.4. Odliczenia od podstawy opodatkowania
Wśród odliczeń od podstawy opodatkowania od 1 stycznia 2006 r. występuje odliczenie wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.
Odliczenie to przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty wydatków poniesionych przez podatnika
na nabycie nowej technologii.
2.5. Odliczenia od podatku
MŚP będące osobami fizycznymi od obliczonego podatku mogą odliczyć składkę
na ubezpieczenie zdrowotne oraz wydatki z tytułu wychowywania dziecka. Wysokość odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć 7,75%
podstawy wymiaru tej składki, sama składka zaś wynosi 9% tej podstawy. Jest
to podstawowe odliczenie od podatku, gdyż dotyczy wszystkich osób fizycznych.
Drugie odliczenie wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka, czyli
rocznie dla jednego dziecka odliczenie wynosi 1112,04 zł.
2.6. Uproszczenia przy wpłacaniu i rozliczaniu podatku
Pobór podatku opiera się na samoobliczeniu. MŚP zobowiązane są do samodzielnego
obliczania zaliczek na podatek oraz terminowej zapłaty tych zaliczek, a także złożenia zeznania i rozliczenia podatku za dany rok. W odniesieniu do obliczania i wpłacania zaliczek istnieją następujące udogodnienia:
–– możliwość wpłacania zaliczek za okresy kwartalne w miejsce zaliczek miesięcznych – zaliczki kwartalne mogą wpłacać mali podatnicy oraz pozostali podatnicy, ale tylko w pierwszym roku rozpoczęcia działalności, czyli faktycznie rozwiązanie to odnosi się do MŚP,
–– możliwość wpłacania zaliczek w uproszczonej formie – udogodnienie to przewidziane jest dla ogółu przedsiębiorstw, zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym wynoszą wówczas 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu
za rok poprzedzający dany rok podatkowy,
–– możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego – rozwiązanie to ma zastosowanie tylko do małych przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i praw-
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nych, polega na zwolnieniu małych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
przez dany rok podatkowy, a następnie uiszczenia podatku za ten rok w ciągu
kolejnych pięciu lat w jednakowej wysokości. Jednakże skorzystanie z tego rozwiązania wymaga spełnienia wielu warunków, np. odpowiedni poziom zatrudnienia, odpowiedni poziom przychodów, co może znacznie ograniczać krąg zainteresowanych tym rozwiązaniem.

3. Zakres wykorzystania poszczególnych przywilejów podatkowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Istniejące rozwiązania preferencyjne w podatku dochodowym mają różnorodny charakter. Zasadność ich istnienia zależy w dużym stopniu od stopnia ich wykorzystania przez niewielkie przedsiębiorstwa. Stopień wykorzystania poszczególnych przywilejów przez MŚP obrazują poniższe tabele 1 i 2.
Tabela 1. Odliczenia od dochodu (podstawy opodatkowania) przez osoby fizyczne uzyskujące
dochody wyłącznie z działalności gospodarczej (kwoty w mln zł)
Odliczenia od dochodu (podstawy opodatkowania) przez osoby fizyczne uzyskujące dochody wyłącznie z działalności gospodarczej
Składki
Wydatki
Rodzaj
Straty
na ubezpieczenia
na nabycie noInne odliczenia
odliczenia
z lat ubiegłych
społeczne
wych technologii
Rok
liczba
kwota
liczba
kwota
liczba
kwota
liczba
kwota
2005
260 018
1493,7
28 766
401,2
11 348
11,0
2006
295 769
1373,0
28 266
547,3
12 547
9,7
2007
321 073
1735,0
28 045
581,6
117
0,066
11 756
8,2
2008
339 737
1730,0
29 595
549,0
11
0,051
14 923
12,7
2009
341 601
1873,3
33 533
697,7
15
0,025
16 518
13,0
2010
373 553
1995,5
36 728
772,4
398
0,3
22 889
16,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Podstawowymi odliczeniami stosowanymi przez MŚP są składka na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z uwagi na powszechny
obowiązek płacenia tych składek najszerszy zakres ich odliczania należy uznać
za oczywisty.
W następnej kolejności wśród odliczeń od dochodu wykorzystywane jest rozliczanie strat. Jest to w największym stopniu wykorzystywane odliczenie o charakterze gospodarczym. W niewielkim stopniu stosowane jest odliczenie wydatków
na nabycie nowych technologii. Z kolei wśród odliczeń od podatku duże znaczenie
ma odliczenie z tytułu wychowywania dzieci, ujęte wśród innych odliczeń.
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Tabela 2. Zwolnienia podatkowe oraz odliczenia od podatku przez osoby fizyczne uzyskujące
dochody wyłącznie z działalności gospodarczej (kwoty w mln zł)
Rodzaj
odliczenia
(zwolnienia)
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Odliczenia od podatku przez osoby fizyczne uzyskujące
dochody wyłącznie z działalności gospodarczej
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
liczba
366 054
433 828
482 436
530 212
509 058
541 058

kwota
625,3
770,4
917,9
1124,2
1150,5
1273,6

Inne odliczenia
liczba
52 759
20 512
58 781
56 903
66 469
74 041

kwota
62,8
44,2
99,1
103,8
120,0
129,7

Zwolnienia podatkowe
Zwolnienie dochodów
uzyskanych w specjalnej
strefie ekonomicznej
liczba
kwota
74
129,6
71
129,7
78
207,0
94
226,8
90
158,7
115
223,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Analiza zakresu odliczeń stosowanych przez MŚP wskazuje na główne zastosowanie odliczeń składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych oraz w drugiej kolejności
rozliczanie strat i odliczeń z tytułu wychowywania dzieci. Należy podkreślić, że odliczenia o charakterze gospodarczym kształtują się na stosunkowo niewielkim poziomie. Szczególnie odnosi się to do odliczeń o charakterze inwestycyjnym – z odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii skorzystało 541 osób fizycznych na kwotę
0,442 mln zł. Powyższą kwotę odliczenia należy uznać za wyjątkowo małą.
Tabela 3. Liczba podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek lub kwartalny
sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Uproszczona forma Kwartalny sposób
wpłacania zaliczek wpłacania zaliczek
18 958
21 980
28 728
33 987
34 112
42 193
32 878
50 593
30 784
60 600

Podatek dochodowy od osób prawnych
Uproszczona forma Kwartalny sposób
wpłacania zaliczek wpłacania zaliczek
6 129
6 968
9 565
59 445
10 849
67 107
10 522
71 240
10 369
75 982

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Natomiast szerzej stosowana jest ulga o charakterze gospodarczym w formie
zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wykorzystało ją ponad 500 osób fizycznych na kwotę blisko 1100 mln zł.
Ogólnie rzecz biorąc, MŚP w niewielkim zakresie wykorzystują przysługujące
im przywileje podatkowe w formie ulg podatkowych.
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Innym rodzajem przywilejów podatkowych dla MŚP jest możliwość korzystania
z uproszczonych form rozliczania podatku dochodowego. Wśród takich rozwiązań
można wyróżnić uproszczoną formę wpłacania zaliczek i kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Liczbę podatników, którzy wybrali te sposoby
rozliczania, przedstawia tab. 3.
Liczba MŚP korzystających z kwartalnego rozliczenia podatku, w miejsce comiesięcznych zaliczek, wykazuje stały wzrost i wynosiła w 2010 r. ponad
136 tys. podmiotów, co stanowiło około 8% podatników. Natomiast wpłacanie zaliczek w uproszczony sposób wybrało w 2010 r. ponad 41 tys. podmiotów, co daje
około 2,5% podatników. W związku z powyższym z omawianych preferencji korzysta około 10,5% podatników. Należy zatem przyjąć, że niewiele MŚP wybiera
uproszczenia w rozliczaniu podatku dochodowego. Świadczy o tym również bardzo
małe zainteresowanie MŚP kredytem podatkowym – od 2004 r. skorzystało z niego
po siedem osób fizycznych i osób prawnych.

4. Podsumowanie
Przedstawiona analiza zakresu zastosowania preferencji podatkowych w podatku
dochodowym przez MŚP pozwala na ocenę ich znaczenia dla MŚP. Można przedstawić następujące prawidłowości w tym obszarze.
1. Omawiane preferencje podatkowe mają na celu przede wszystkim zachęcić
MŚP do działań rozwojowych, w tym głównie do wydatków inwestycyjnych, oraz
uprościć opłacanie podatku niewielkim podmiotom. Skorzystanie z niektórych preferencji wymaga spełnienia wielu warunków, np. kredyt podatkowy, z kolei przy innych nie ma żadnych warunków, np. rozliczanie strat.
2. MŚP w niewielkim stopniu wykorzystują przysługujące im przywileje podatkowe w podatku dochodowym. Poza powszechnie stosowanym odliczeniami składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zakres wykorzystania
pozostałych preferencji jest znikomy. Szczególnie dotyczy to preferencji o charakterze gospodarczym, które mają skłonić MŚP do działań rozwojowych, zwiększenia poziomu własnej konkurencyjności, stania się bardziej innowacyjnym. Szansą
na realizację tych celów jest szersze wykorzystanie odliczenia wydatków na nabycie
nowych technologii.
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THE SCOPE OF THE USE OF TAX EXPENDITURES
IN INCOME TAX FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Summary: The article is devoted to tax preference in income tax aimed at small and medium enterprises. Tax benefits in income tax takes the form of preferences in determining the
income and deductible expenses, deductions from income, deductions from tax base, tax cut,
tax exemptions and simplification of the accounting and paying taxes. They are primarily
designed to encourage SME development activities, including primarily capital expenditures
and the simplification of small entities levying. The analysis shows that SMEs slightly use
tax benefits available to them. This applies mainly to the preferences of an economic nature,
to make SME develop, improve their competitiveness and become more innovative.
Keywords: small and medium enterprises, income tax, tax preferences.

