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ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PODATKOWYMI
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie: Wysokość podatku dochodowego od wyniku finansowego osiąganego przez
przedsiębiorstwo zależy m.in. od poziomu kosztów ujętych w rachunku wyniku podatkowego. Ustalanie kosztów podatkowych odbywa się z uwzględnieniem właściwych regulacji
prawnych. Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie określają jednak precyzyjnie zakresu
kosztów oraz procedur ich obliczania, co stanowi źródło ryzyka podatkowego. Oznacza to
konieczność jego identyfikacji i, jeżeli to możliwe, również ograniczania. Ponadto regulacje
podatkowe pozostawiają pewną swobodę w zakresie identyfikacji kosztów uzyskania przychodów oraz sposobów ustalania ich wysokości. Podatnik ma zatem możliwość wpływania na
wysokość kosztów podatkowych wykazywanych w rachunku wyniku podatkowego. Możliwość kształtowania poziomu ryzyka oraz wysokości kosztów stanowi treść zarządzania kosztami podatkowymi.
Słowa kluczowe: koszty podatkowe, optymalizacja podatkowa, zarządzanie kosztami.
DOI: 10.15611/pn.2014.343.45

1. Wstęp
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do ponoszenia ciężaru podatkowego, na który składają się wydatki pieniężne oraz ryzyko podatkowe.
Wydatki dotyczą kwot poszczególnych podatków, a także wynikają z konieczności
ponoszenia kosztów związanych z realizacją obowiązków podatkowych. Ryzyko
podatkowe oznacza możliwość wystąpienia konsekwencji podatkowych prowadzonej działalności innych niż oczekiwane przez podatnika. Ryzyko odzwierciedla
prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, czyli postępowania niezgodnego z przepisami, co prowadzi do dodatkowych wydatków o charakterze sankcji
oraz potencjalnie przyczynia się do utraty korzyści z powodu zakłóceń w prowadzeniu działalności lub obniżenia reputacji. W szerszym ujęciu ryzyko podatkowe
oznacza również możliwość niewykorzystania lub nieefektywnego wykorzystania
instrumentów minimalizacji wydatków podatkowych.
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Obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa wynikają z norm prawa podatkowego. Przepisy podatkowe charakteryzują się właściwościami, które powinny być
uwzględniane oraz wykorzystywane w zarządzaniu. Po pierwsze, treść regulacji
prawnej oraz sposób jej stanowienia i stosowania stanowią, obok natury ekonomicznej konstrukcji podatku, źródło ryzyka podatkowego. Wynika ono z braku precyzji
w określaniu obowiązku podatkowego i reguł ustalania wysokości zobowiązania podatkowego, a także z nieprzewidywalności, do pewnego stopnia, działań instytucji
tworzących i egzekwujących prawo podatkowe. Ryzyko podatkowe powinno być
uwzględniane przy podejmowaniu wielu decyzji.
Po drugie, regulacje podatkowe charakteryzują się elastycznością. Oznacza ona,
w pewnym zakresie, możliwość wyboru przez podatnika sposobu realizacji obowiązków podatkowych. Podatkowe prawa wyboru są bezpośrednio zapisane w przepisach lub też wynikają pośrednio z ich treści, a ich wykorzystanie przyczynia się
do zmniejszenia wydatków podatkowych za dany okres rozliczeniowy. Instrumenty
minimalizacji ciężaru podatkowego można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej
zalicza się podatkowe prawa wyboru dotyczące sposobu prowadzenia działalności
(np. wybór formy finansowania środka trwałego). Do drugiej grupy należą prawa
wyboru dotyczące sposobu rozliczania działalności (np. wybór metody amortyzacji
zakupionego środka trwałego). W obu przykładach dokonanie określonego wyboru
wpływa na sposób ujęcia kosztów w rachunku podatkowym, a przez to na ostateczny
ich poziom. Elastyczność przepisów powinna być wykorzystywana w podnoszeniu
efektywności działalności przedsiębiorstwa.
Podatnicy mogą wpływać m.in. na wysokość podatku dochodowego płaconego
z osiąganego wyniku finansowego. Poziom obciążenia zależy od elementów konstrukcji podatku (stawki, odliczeń, przychodów i kosztów podatkowych), na które
podatnik ma określony wpływ. W szczególności możliwe jest kształtowanie, oczywiście w pewnym zakresie, kosztów uzyskania przychodów, a przez to wpływanie
na wysokość wykazywanej w danym okresie podstawy obliczenia podatku. Podatnik powinien zatem świadomie i celowo wykorzystywać podatkowe prawa wyboru, a przez to wpływać na poziom wykazywanych kosztów podatkowych. Koszty
podatkowe, ze względu na ich ekonomiczny charakter oraz sposób regulacji prawnej, stanowią istotny obszar występowania ryzyka podatkowego. Podatnik powinien dążyć do ograniczania tego ryzyka poprzez stosowanie odpowiednich procedur
identyfikacji i ustalania kosztów uzyskania przychodów. Dążenie do zwiększania
efektywności oraz zapewnienia warunków kontynuacji działalności wymusza podejmowanie zorganizowanych działań dotyczących kosztów podatkowych. Celami
artykułu sa przedstawienie i analiza istoty oraz obszarów zarządzania kosztami podatkowymi w przedsiębiorstwie. Analiza dotyczy przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych [Ustawa z 26 lipca 1991; Ustawa
z 15 lutego 1992].

Zarządzanie kosztami podatkowymi w przedsiębiorstwie
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2. Istota, zakres i uwarunkowania zarządzania
kosztami podatkowymi
Koszty podatkowe stanowią element konstrukcji podatku dochodowego. Zatem zarządzanie kosztami podatkowymi stanowi element procesu optymalizacji podatku
dochodowego od wyniku finansowego. Zarządzanie podatkiem dochodowym oznacza podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji wydatków z uwzględnieniem ryzyka podatkowego [Szlęzak-Matusewicz 2013, s. 22]. Działania zmierzające do minimalizacji obciążenia podatkiem dochodowym powinny być przede
wszystkim legalne, a więc uwzględniać dopuszczalne prawa wyboru dotyczące
sposobu osiągania celów oraz rozliczania zrealizowanych operacji gospodarczych.
Granice legalności nie są jednak precyzyjnie określone i jednoznaczne ustalenie dopuszczalności podejmowanych działań nie zawsze jest możliwe. Oznacza to ryzyko
ich kwalifikacji jako obejścia prawa [Jamroży, Kudert 2013, s. 24]. Oprócz legalności ograniczeniem dla zarządzania podatkami są cele ogólne przedsiębiorstwa. Cele
podatkowe mają bowiem charakter uzupełniający, a więc najwyżej drugorzędny.
Kształtowanie kosztów podatkowych powinno być zatem podporządkowane zarządzaniu kosztami.
Zarządzanie kosztami polega na podejmowaniu działań zmierzających do redukcji poziomu ponoszonych kosztów poprzez doskonalenie procesów gospodarczych dzięki zwiększaniu skuteczności działania oraz efektywności wykorzystania
zasobów [Nowak (red.) 2006, s. 15]. W ramach zarządzania kosztami dokonuje się
ciągłej analizy procesów ponoszenia kosztów, wprowadzania usprawnień realizacji
procesów gospodarczych oraz procedur rozliczania, kalkulacji i kontroli kosztów.
Podejmowane działania dotyczące redukcji kosztów mogą być neutralne podatkowo
lub też wpływać na wysokość podatku dochodowego i/lub ryzyka podatkowego. Na
przykład wydłużenie terminów płatności za zakupy surowców zmierzające do poprawy płynności i redukcji kosztów finansowania kredytem bankowym może spowodować konieczność korekty kosztów podatkowych i zwiększenie wysokości podatku dochodowego oraz dodatkowo zwiększenie ryzyka związanego z ustalaniem
kosztów uzyskania przychodów. Skutki podatkowe decyzji o wydłużeniu terminów
płatności co najmniej ograniczą, a może nawet zniosą lub przekroczą oczekiwane
korzyści dotyczące kosztów finansowania. Świadomość możliwych konsekwencji
w zakresie skutków podatkowych pozwoli co najmniej uwzględnić kwestie podatkowe przy podejmowaniu decyzji.
Ustalając istotę i zakres zarządzania kosztami podatkowymi, należy wskazać
cele przedsiębiorstwa związane z rozliczaniem podatku dochodowego. Mają one
bowiem dwojaki charakter. Po pierwsze, podstawowym celem podatnika jest zapewnienie prawidłowości stosowanych procedur ustalania podatku, w tym procedur
obliczania wyniku podatkowego. Poprawność (zgodność z przepisami) jest bowiem
warunkiem zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności. Reguły ustalania przychodów podatkowych, a w szczególności kosztów uzyskania przychodów, nie są
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precyzyjne, co wynika zarówno z natury kosztów jako kategorii ekonomicznej, jak
i ze sposobu regulacji w prawie podatkowym. W procesie ustalania kosztów podatkowych można wyodrębnić trzy etapy: identyfikację kosztów poniesionych w danym okresie, ustalanie wysokości kosztów podatkowych oraz określenie momentu potrącenia kosztu w rachunku podatkowym. Na każdym z powyższych etapów
występuje konieczność zastosowania właściwych procedur identyfikacji, wyceny
i uznawania kosztów, których prawidłowość jest oceniana indywidualnie. Ustalenie
procedur, które mogą być uznane za prawidłowe, jest celem i przedmiotem procesu
zarządzania kosztami podatkowymi.
Po drugie, celem podatnika jest dążenie do optymalizacji wysokości wyniku podatkowego, a przez to wysokości podatku do zapłaty. W niektórych przypadkach
(podatników stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów) wynik podatkowy może być kształtowany w sprzeczności z celami podatkowymi, np. pod kątem maksymalizacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Przyjmując, że celem
podatnika jest minimalizacja podatku przy założeniu efektywnego wykorzystania
odliczeń, zarządzanie kosztami podatkowymi może zmierzać do zwiększania albo
zmniejszania poziomu kosztów wykazywanych w danym okresie rozliczeniowym.
Istotą zarządzania kosztami podatkowymi są działania zmierzające do minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z ustalaniem kosztów oraz dotyczące
wpływania na poziom wyniku podatkowego za dany okres rozliczeniowy. W ramach
zarządzania kosztami podatkowymi podejmowane są działania zmierzające do tworzenia, usprawniania i stosowania procedur ustalania kosztów uzyskania przychodów (dążenie do minimalizacji ryzyka nieprawidłowości) oraz działania polegające
na stosowaniu takich wariantów prowadzenia działalności oraz rozliczania kosztów
podatkowych, które spowodują wykazanie w danym okresie rozliczeniowym pożądanego poziomu kosztów podatkowych (dążenie do obniżania lub podwyższania
wyniku podatkowego).
Zarządzanie kosztami podatkowymi odbywa się z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych (przepisów podatkowych) oraz wewnętrznych (dotyczących
danego przedsiębiorstwa). Przepisy podatkowe określają cele zarządzania kosztami
podatkowymi oraz zakres dostępnych praw wyboru. Uwarunkowania wewnętrzne
dotyczą celów ogólnych przedsiębiorstwa, przyjętego modelu biznesowego, osiąganego wyniku finansowego oraz zastosowanego wariantu rozliczania zaliczek i zakresu odliczeń podatkowych.
Podstawowe znaczenie mają ustalone cele przedsiębiorstwa, ponieważ zarządzanie kosztami ma wspierać ich osiąganie. Pod wpływem regulacji podatkowych
mogą być dobierane sposoby osiągania celów, a więc te, których efektywność zostanie zwiększona dzięki korzyściom podatkowym. Istotne znaczenie dla kształtu
zarządzania kosztami podatkowymi mają przyjęte sposoby prowadzenia działalności (strategie cząstkowe) oraz akceptowany poziom ryzyka podatkowego. Możliwe
są tutaj dwie strategie podatkowe. Strategia konserwatywna zakłada, że priorytetem
jest minimalizacja ryzyka (akceptowane mniejsze ryzyko). Strategia aktywna za-
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kłada dążenie do minimalizacji wydatków podatkowych przy wyższym akceptowanym ryzyku. Sposób rozliczania zaliczek w ciągu roku wpływa na zakres czasowy
zarządzania kosztami podatkowymi. Jeżeli jest stosowane ryczałtowe rozliczenie
zaliczek (por. [Litwińczuk (red.) 2013, s. 86]), to zarządzanie kosztami podatkowymi jest ograniczone do problemu identyfikacji kosztów uzyskania przychodów oraz
ustalania pożądanego poziomu kosztów za rok podatkowy. W tym przypadku nie
występuje problem kształtowania poziomu kosztów w poszczególnych miesiącach
i kwartałach roku podatkowego. Zakres odliczeń od dochodu i od podatku za dany
rok decyduje o wysokości wyniku podatkowego, jaki powinien być wykazany, aby
efektywnie wykorzystać te odliczenia. Wyższa wartość dostępnych odliczeń będzie
powodowała dążenie do zwiększania wykazywanego dochodu m.in. poprzez minimalizację kosztów podatkowych. Ograniczanie kosztów podatkowych będzie stosowane również w przypadku występowania straty podatkowej.
W zarządzaniu kosztami podatkowymi należy uwzględniać zarówno konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji procedur ustalania kosztów w rachunku
dochodu podatkowego, jak i dążenie do minimalizacji wysokości podatku dochodowego w krótkim i długim okresie. Wymaga to analizy obu obszarów zarządzania
kosztami podatkowymi.

3. Zarządzanie ryzykiem ustalania kosztów
uzyskania przychodów
Procedura ustalania kosztów uzyskania przychodów nie jest precyzyjnie określona
w przepisach podatkowych. Brak szczegółowych regulacji powoduje konieczność
wypracowania w przedsiębiorstwie wewnętrznych zasad, tak aby zminimalizować
ryzyko nieprawidłowości. Celem rachunku kosztów podatkowych jest identyfikacja
kosztów, które mogą być zaliczone do podatkowych, oraz ustalenie wartości kosztów, które mogą być uwzględnione w rachunku wyniku podatkowego za dany rok
podatkowy (lub miesiąc albo kwartał w przypadku ustalania zaliczek). Procedura
rachunku kosztów składa się zatem z następujących etapów: ustalania zakresu kosztów podatkowych, pomiaru kosztów oraz przypisania kosztów do właściwego okresu rozliczeniowego. Na każdym z etapów rachunku występują trudności polegające
na braku obiektywnych i jednoznacznych zasad ustalania kosztów podatkowych.
Z tego powodu istotnym obszarem zarządzania kosztami podatkowymi jest wypracowanie, doskonalenie oraz stosowanie procedur ustalania zakresu kosztów uzyskania przychodów i obliczania wysokości kosztów potrącalnych w danym okresie
rozliczeniowym.
Podstawowym problemem jest ustalenie zakresu kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów podatkowych zalicza się koszty spełniające określone warunki:
koszty zostały poniesione, są związane z prowadzoną działalnością (celowość poniesienia) oraz nie są wyłączone z rachunku podatkowego. Zadaniem podatnika jest
wykazanie, że warunki uznania kosztów za podatkowe zostały spełnione. Przede
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wszystkim konieczne jest udowodnienie poniesienia kosztu poprzez jego właściwe
udokumentowanie, a w niektórych przypadkach potwierdzenie rzeczywistego przebiegu transakcji związanych z zakupem usług [Kosakowski 2013, s. 433]. Podatnik
powinien również wykazać związek kosztu z prowadzoną działalnością gospodarczą. Związek ten może być kwestionowany przez organy podatkowe w przypadku,
gdy ma charakter jedynie pośredni. Dotyczy to kosztów związanych ogólnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i niepowodujących osiągnięcia konkretnych przychodów. Podatnik powinien zatem wypracować procedury, które pozwolą mu na
wykazanie związku kosztu z działalnością. Brak wykazania związku przyczynowo-skutkowego może prowadzić do kwestionowania kosztów przez organy podatkowe
[Wyciślok 2013, s. 319]. Wreszcie podatnik powinien prawidłowo identyfikować
koszty, które są związane z prowadzona działalnością, ale wyłączone z rachunku
podatkowego. Niektóre koszty wyłączone (np. koszty reprezentacji) nie są precyzyjnie określone, dlatego podatnik powinien wypracować i stosować własne reguły
kwalifikowania tych kosztów.
Koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów są potrącane, a więc odejmowane od przychodów we właściwym okresie rozliczeniowym. Koszty podatkowe
powinny być przypisane co najmniej do właściwego roku obrotowego. W rachunku
kosztów podatkowych należy uwzględnić moment dokonania wydatku. Niektóre
koszty muszą być z góry potwierdzone wydatkami, a inne dopiero w przyszłości
(koszty uznawane warunkowo za podatkowe). Brak zapłaty w terminie powoduje
z kolei konieczność korekty kosztów. Występowanie opóźnień w zapłacie kontrahentom (przekroczenie terminów podatkowych) znacząco może skomplikować rachunek kosztów podatkowych i zwiększa ryzyko występowania nieprawidłowości.
Podatnik powinien zdecydować, czy korzystniejsze jest przyśpieszenie płatności
w celu eliminacji tego ryzyka, czy też wypracowanie procedur rachunkowych, które
mogą najwyżej ograniczyć ryzyko podatkowe.
Problem ryzyka stosowania właściwych procedur ustalania kosztów potrącalnych dotyczy podatników rozliczających się na podstawie ksiąg rachunkowych. Muszą oni bowiem dokonywać podziału kosztów podatkowych na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami (konieczność wypracowania kryteriów podziału
kosztów) oraz rozstrzygnąć, w jaki sposób będą ustalane koszty podatkowe na podstawie ksiąg. Możliwe są bowiem dwa warianty. W pierwszym koszty podatkowe
oblicza się przez korektę kosztów księgowych. Korekty kosztów identyfikowane są
jako różnice między ujęciem księgowym i podatkowym, przy czym różnice te mogą
mieć złożony charakter [Wollgarten 2013, s. 116]. W tym przypadku występuje jednak problem zakresu uproszczeń w ustalaniu poziomu korekt. W drugim wariancie
koszty podatkowe ustala się niezależnie od kosztów księgowych, ale powoduje to
konieczność stosowania dwóch równoległych rachunków kosztów.
W ramach zarządzania kosztami podatkowymi ustala się procedury ustalania
kosztów podatkowych dotyczące identyfikacji kosztów oraz obliczania kosztów potrącalnych. Podstawą zarządzania kosztami są możliwości wyboru sposobu prowadze-
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nia rachunku kosztów. Procedury te powinny być monitorowane i stale udoskonalane
z uwzględnieniem nowego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych.
Procedury ustalania kosztów podatkowych muszą być również dostosowywane do
zmieniających się przepisów. Reguły ustalania kosztów podatkowych decydują również o możliwościach wpływania na wysokość kosztów uzyskania przychodów.

4. Zarządzanie wysokością kosztów uzyskania przychodów
Podatnik może wpływać na wysokość wykazywanych kosztów podatkowych, wykorzystując dostępne prawa wyboru dotyczące sposobu prowadzenia działalności
oraz sposobu rozliczania operacji gospodarczych. Na potrzeby zarządzania kosztami
podatkowymi należy zidentyfikować potencjalne prawa wyboru, a następnie określić sposoby ich wykorzystania.
Podatkowe prawa wyboru dotyczą przede wszystkim możliwości kształtowania
stanu faktycznego. Polega to na możliwości zastosowania różnych sposobów osiągania celów, z którymi wiążą się różne konsekwencje w zakresie wysokości kosztów podatkowych. Podatnik może ograniczać wartość kosztów, które są wyłączone
z rachunku wyniku podatkowego. Na przykład ograniczeniu podlegają koszty związane z finansowaniem działalności spółki kapitałowej przez jej wspólników w formie pożyczki (tzw. niedostateczna kapitalizacja), jeżeli wartość pożyczki przekracza
ustalony limit podatkowy. Podatnik może jednak podjąć działania (np. zmianę po
stronie wierzyciela spółki), które pozwolą na uznanie odsetek od pożyczki za koszty
podatkowe [Jamroży, Kudert 2013, s. 84]. Podatnik ma prawo również odpowiednio
kształtować treści umów z kontrahentami w celu uniknięcia wyłączenia kosztów
z rachunku podatkowego. Na przykład możliwe jest ustalenie takiego sposobu zaspokajania roszczeń kontrahenta w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, aby koszty tego zaspokojenia mogły być uznane w rachunku podatkowym
[Mazur (red.) 2013, s. 208–210]. Podejmowanie działań zmierzających do uznania
kosztów za podatkowe oznacza uzyskanie korzyści o charakterze bezwzględnym
polegającym na zmniejszeniu wysokości podatku (w przypadku występowania odpowiednio wysokich przychodów).
Wpływanie na przebieg operacji gospodarczych w celu kształtowania kosztów
podatkowych polega również na kształtowaniu terminu realizacji operacji gospodarczych. Możliwe jest bowiem przyśpieszanie lub opóźnianie momentu poniesienia
kosztu. Dzień poniesienia kosztu zależy od daty zakupu lub daty zużycia aktywu,
lub terminu zapłaty dostawcy. Podatnik może przesunąć moment uznania kosztu
na przyszły okres rozliczeniowy, nie dokonując płatności kontrahentowi w odpowiednim terminie. Wykonanie zapłaty w terminie dogodnym dla uznania kosztu
spowoduje jego uznanie w rachunku podatkowym. Korzyści z zastosowania odpowiedniego terminu uznania kosztów mają charakter odsetkowy (w przypadku niezmienności stawki podatku) i polegają na przesunięciu terminu zapłaty podatku na
najdogodniejszy dla podatnika.
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Do drugiej grupy podatkowych praw wyboru, które mogą być wykorzystane
w celu wpływania na wysokość kosztów podatkowych, należą te dotyczące sposobu
rozliczania operacji gospodarczych. Możliwość rozliczania kosztów (przyśpieszanie
lub opóźnianie momentu wykazania kosztu) dotyczy odpisów amortyzacyjnych oraz
rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe powinny być
jednak skorelowane z rozliczeniami w księgach rachunkowych. Podatkowe odpisy
amortyzacyjne mogą być kształtowane niezależnie od odpisów księgowych. W ramach regulacji podatkowych możliwe jest przyśpieszanie lub opóźnianie momentu
wykazania w kosztach wartości składników majątku trwałego.
Sposób wykorzystania podatkowych praw wyboru dotyczących momentu poniesienia kosztu oraz momentu zarachowania kosztu zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Należy przede wszystkim uwzględniać nadrzędność celów ogólnych
przedsiębiorstwa wobec celów podatkowych (np. dążenie do uzyskania finansowania obcego na rozwój działalności jest sprzeczne z celem minimalizacji dochodu).
Ponadto o sposobie wykorzystania instrumentów podatkowych decyduje ogólna dochodowość. Przyśpieszanie momentu wykazania kosztów jest zasadne jedynie w sytuacji występowania odpowiednio wysokich przychodów. Doprowadzanie do wykazania straty podatkowej może być nieopłacalne, gdyż strata musi być rozliczana
co najmniej przez dwa lata. Opóźnianie momentu poniesienia lub wykazania kosztu
podatkowego będzie również uzasadnione w sytuacji występowania odpowiednio
wysokich odliczeń od dochodu i od podatku. Odliczenia bowiem (np. straty z lat
ubiegłych, składki ZUS u osób fizycznych) mogą być zdyskontowane pod warunkiem wykazania odpowiednio wysokiego dochodu. Odliczeń nie można najczęściej
przenieść na następne lata podatkowe. Możliwe jest jednak przesunięcie niektórych
kosztów (np. poprzez zmniejszenie tempa amortyzacji). Wykorzystanie instrumentów zmniejszających koszty wymaga jednak dokładnej analizy poziomu dochodu
pod koniec roku podatkowego.
Zarządzanie wysokością kosztów uzyskania przychodów wymaga zastosowania
reguł potrącalności kosztów. U podatników stosujących księgi rachunkowe koszty
są potrącane według zasady współmierności. Koszty, które zostały poniesione, wcale nie muszą zmniejszyć dochodu w okresie ich poniesienia. Podatnik musi zatem
uwzględnić reguły potrącania kosztów oraz indywidualne czynniki determinujące
opłacalność użycia instrumentów podatkowych.

5. Zakończenie
Zarządzanie kosztami podatkowymi stanowi element optymalizacji obciążenia podatkiem dochodowym. Obciążenie to dotyczy zarówno płatności podatkowych, jak
i ryzyka związanego z ustalaniem podatku. Przy tym istotnym obszarem ryzyka są
koszty uzyskania przychodów. Zarządzanie kosztami podatkowymi polega na kształtowaniu procedur ustalania kosztów podatkowych oraz wpływaniu na wysokość wykazywanych kosztów. Procedury ustalania kosztów podatkowych powinny podlegać
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okresowemu dostosowaniu do przepisów, ich interpretacji oraz warunków prowadzenia działalności. Wykorzystanie instrumentów zmniejszania lub zwiększania kosztów
podatkowych, a przez to wyniku podatkowego, powinno również uwzględnić indywidualną sytuację podatnika oraz ewentualne ryzyko nieefektywności.
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TAX COST MANAGEMENT IN A COMPANY
Summary: The amount of income tax financial result achieved by a company depends among
others on the level of expenses recognized in the tax result. Determining the cost of the tax
takes account of the relevant legal regulations. The provisions of the Income Tax Acts, however, do not precisely define the scope of costs and procedures for calculating them as a source
of tax risk. This means its identifying and, if possible, also limiting. In addition, tax regulations leave some discretion to identify deductible expenses and ways of fixing the amount
thereof. A taxpayer is therefore able to influence the amount of tax expense reported in the
income tax result. The possibility of shaping the level of risk and the costs is the content
management tax cost.
Keywords: tax costs, tax optimization, cost management.

