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Dr Andrzej Kondratowicz 
 
 

Sytuacja prawno-podatkowa polskiego przedsiębiorcy w latach 1990 –2000. 
Wyniki badań Centrum im. Adama Smitha 

 
 
 

Prezentowane studium prawne, wykonane pod kierownictwem adwokata Jana A. Stefanowicza - Szefa komisji 

Prawa Gospodarczego Centrum im. Adama Smitha wydaje się w znacznej mierze potwierdzać wyjściową tezę 

badania, mówiącą o pogarszającej się pod wieloma względami sytuacji prawno-podatkowej polskiego 

przedsiębiorcy (a szczególnie małego i średniego) w okresie 1990 - 2000.  

 

Dodatkowy materiał autorstwa Krzysztofa Dzierżawskiego, który można potraktować jako swoiste studium 

przypadku, ilustruje to ogólne zjawisko w specyficznej sferze podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Powyższe dwa materiały nie są jedynymi, które wskazują na niekorzystne, czy wręcz niepokojące zjawiska w 

sferze podatkowej. Należy w tym kontekście przywołać i inne badania wykonywane w Centrum im. Adama 

Smitha lub przy jego udziale. Dotyczy to zwłaszcza trzech projektów. I jakkolwiek nie dotyczą one 

bezpośrednio, ani tym bardziej wyłącznie spraw podatkowych, to są z nimi na tyle związane, iż warto je 

przywołać w kontekście przeprowadzanej obecnie analizy. 

 

Pierwsze to badanie barier biurokratycznych w rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

wykonane w roku 2000 w Centrum na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. Drugie to badania polskiego 

sektora MSP w latach 1992–1996 wykonane w Centrum, a finansowane ze źródeł International Center for 

Economic Growth (ICEG) z San Francisco, KBN i UW. Trzecie to badania wolności gospodarczej krajów 

(gospodarek) świata prowadzone przez kanadyjski Fraser Institute z Vancouver przy współudziale 

międzynarodowej sieci instytutów badawczych (Economic Freedom Network, EFN), w której Polskę 

reprezentuje właśnie Centrum. Ponieważ pierwsze było w swej części prawnej kontynuacją drugiego, omówimy 

je razem. Następnie zaś przejdziemy do trzeciego z wymienionych powyżej. 

 
 
 
Badanie barier biurokratycznych w rozwoju polskiego sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw (2000) 
 
 
Celem badania było: 

i) zdefiniowanie pojęcia barier biurokratycznych; 

ii) identyfikacja istniejących w Polsce biurokratycznych barier działania i rozwoju MSP; 

iii) ocena rozmiarów problemu i jego dynamiki (czy bariery są duże czy małe; czy zwiększają się czy 

zmniejszają); 

iv) ocena uciążliwości barier (na różnych etapach cyklu życia przedsiębiorstwa); 

v) ocena konsekwencji - głównie gospodarczych - istnienia barier (dla różnych typów przedsiębiorstw); 
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vi) próba wskazania priorytetów w zwalczaniu barier. 

Bariery biurokratyczne zdefiniowano w nim jako te, które wynikają z:  

I. Nadmiaru przepisów szczegółowo regulujących wielorakie aspekty działalności firmy [firma musi 

ponieść koszty związane z zapoznaniem się, bądź nie zapoznaniem się z tymi przepisami] 

II. Narzucenia firmie obowiązkowego dokonywania czynności zwiększających koszty funkcjonowania, a 

nie przysparzających widocznych korzyści stronie narzucającej  

[może nią być administracja państwowa (różnych szczebli) lub inne duże firmy]  

III. Niesprawnego i nieskutecznego działania administracji państwowej (różnych szczebli) oraz nadmiernej 

formalizacji i opieszałości w załatwianiu spraw.  

Już z samej definicji barier biurokratycznych wynika, iż w znacznej części są one związane z sytuacją prawną 

(zwłaszcza punkt I, a także II powyżej). Z kolei istotną częścią “problemu prawnego” były przepisy podatkowe. 

 
Na omawiany projekt złożyły się następujące części składowe. 
 
A. Badanie stanu prawnego, tj. obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do MSP oraz zmian, 

jakie zaszły w tym obszarze od roku 1996 do 2000. Miało to bezpośrednie odniesienie do pierwszego, a 

także do drugiego członu definicji. Zadanie to wykonał Adwokat Jan A. Stefanowicz. [W tym miejscu 

należy zaznaczyć, iż badanie to było kontynuacją wspomnianych powyżej analogicznych prac 

prowadzonych przez Centrum im. Adama Smitha w latach 1992-1996, a odnoszących się do zmian w 

regulacjach prawnych od roku 1988 i wcześniej: A. Kondratowicz, Maciejewski, W. (red), Małe i 

średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Badania empiryczne 1992-1996, Centrum im. Adama Smitha, 

Warszawa 1996.] 

B. Badanie ankietowe MSP mające na celu poznanie subiektywnie odczuwanych przez właścicieli/ 

menadżerów MSP barier biurokratycznych oraz weryfikujące teoretyczne poglądy dotyczące istoty 

barier biurokratycznych. Zadanie to wykonał dr Andrzej Kondratowicz i pracownia Estymator pod 

kierunkiem Dr Jacka Chołoniewskiego na zlecenie Centrum im. Adama Smitha. 

C. Wskazanie i ocena wybranych barier funkcjonowania i rozwoju polskich małych przedsiębiorstw - z 

ewentualnym wykazaniem ich biurokratycznego, bądź innego charakteru - dokonane przez jednego z 

faktycznie funkcjonujących małych polskich przedsiębiorców (współpracujących z Centrum im. Adama 

Smitha 

D. Materiał syntetyzujący i podsumowujący ww. elementy [opracowanie wykonane przez dr Andrzeja 

Kondratowicza, reprezentującego Uniwersytet Warszawski i Centrum im. Adama Smitha]. Głównym 

elementem syntezy jest wskazanie na te bariery działania i rozwoju sektora MSP, które noszą charakter 

biurokratyczny i są istotne zdaniem samych przedsiębiorców (ankietowanych przez pracownię 

Estymator), naukowców analizujących sektor MSP - prawników i ekonomistów oraz potwierdzające się 

w opinii praktyka i ekonomisty (Dzierżawski).  
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Na podstawie wyników badań ankietowych stwierdzono, iż bariery typu nadmiaru przepisów szczegółowo 

regulujących wielorakie aspekty działalności firmy [firma musi ponieść koszty związane z zapoznaniem się, bądź 

nie zapoznaniem się z tymi przepisami], mimo iż uciążliwe, odgrywały stosunkowo mniejszą rolę niż bariery 

typu narzucenia firmie obowiązkowego dokonywania czynności zwiększających koszty funkcjonowania, a nie 

przysparzających widocznych korzyści stronie narzucającej oraz niesprawnego i nieskutecznego działania 

administracji państwowej (różnych szczebli) oraz nadmiernej formalizacji i opieszałości w załatwianiu spraw. A 

zatem bariery występujące faktycznie, a nie tylko de iure są znacznie silniej odczuwalne - tak w sensie kosztów, 

jak i dyskomfortu psychicznego. Nie oznacza to niestety, iż bariery prawne były i nadal pozostają niewielkie, a 

jedynie, iż inne bariery są jeszcze bardziej uciążliwe. 

Ciekawe będzie skonfrontowanie zupełnego braku tendencji do deregulacji ze strony władzy ustawodawczej (a 

w pewnym sensie i wykonawczej szczebla centralnego) - wykazanego w całym materiale Stefanowicza z 

odpowiedziami na pytania 5 i 6 Ankiety. Czy w porównaniu z rokiem 1990 biurokracja jest w Polsce bardziej 

czy mniej uciążliwa (pyt.5)? Tylko 11% respondentów uważa, że jest mniej uciążliwa (zdecydowanie mniej, 

mniej i trochę mniej razem); dla 32,8% jest taka sama, a dla 56,25 jest bardziej uciążliwa (w tym dla 23,4% 

zdecydowanie bardziej uciążliwa). Co zrobił rząd i Sejm, by zmniejszyć bariery biurokratyczne w ciągu ostatnich 

dwóch lat (pyt. 6)? 54,7% uważa, że nic, a kolejne 35,8%, że niewiele!!1.  

Trzeba w tym miejscu dodać, iż w największym stopniu koreluje to z całą analizą prawną (Stefanowicz), w 

której sfera po sferze wykazano wzrost regulacji (a przynajmniej zupełny brak deregulacji). Wydaje się rzeczą 

stosowną zacytować tu całe podsumowanie tego opracowania. I jakkolwiek tylko jego fragmenty dotyczą spraw 

podatkowych (punkty 1. i 2. poniżej), to czytelnik będzie mógł w ten sposób umieścić problemy podatkowe na 

tle pozostałych regulacji prawnych i prawidłowo ocenić proporcje między problematyką regulacji podatkowych i 

innych – w tym także porównać panujące w poszczególnych działach prawodawstwa tendencje.  

1. W latach 1996-2000 nadal wysoka była niestabilność regulacji prawnych dotyczących rozpoczęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej. W badanym okresie 1996-2000 dokonano zmian w 106 aktach 

prawnych (na objęte badaniem 162 akty) nowelizacji tych było 522. Jednocześnie utraciły moc 33 akty i 

wydano 36 nowych aktów prawnych. Średnio każdy akt prawny był zmieniany  5 razy. W niektórych 

dziedzinach  ta niestabilność była bardzo wysoka. W zakresie prawa podatkowego na badane 19 aktów 

prawnych każdy był zmieniany. Dokonano 131 nowelizacji i wydano 10 nowych aktów prawnych co 

oznacza, że przeciętnie jeden akt zmieniano 7 razy w okresie 4 lat i 3 miesięcy. Niestabilność warunków 

gospodarowania była tym bardziej znacząca, że szereg nowelizacji miało charakter zasadniczy i 

obejmowało znaczącą część treści danego aktu prawnego (było tak na przykład w przypadku Kodeksu 

Pracy). Pojawiły się nowe regulacje istotnie wpływające na warunki gospodarowania. Przykładowo ustawa 

o odpadach, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i 

usługami i obrocie specjalnym, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa kodeks celny. 

                                                           
1 Cf. Chołoniewski, J. [2000], s. 38  
. 
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Dodatkowo niepewność warunków gospodarowania pogłębił fakt, że skróceniu uległy co do zasady okresy 

vacatio legis. Szereg zmian wchodziła w życie z dniem ogłoszenia, a znacząca część przy okresach do 

jednego miesiąca od ogłoszenia, w tym wiele znaczących zmian w regulacjach podatkowych, celnych, 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

2. Można odnotować pewne korzystne zmiany w zakresie niektórych regulacji dotyczących rozpoczynania i 

prowadzenia działalności gospodarczej przez małych i średnich przedsiębiorców w takich dziedzinach jak 

prawo podatkowe, bezpieczeństwo obrotu i ochrona wierzycieli, rejestracja przedsiębiorców, prawo celne, 

gospodarka nieruchomościami, reglamentacja działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje). Jednak tym 

pozytywnym zmianom towarzyszyły jednocześnie inne zmiany niekorzystne w tych samych dziedzinach. W 

prawie podatkowym wprowadzono nową jednolitą regulację ordynację podatkową, w której poprawiono 

pozycję podatników w postępowaniach podatkowych ograniczono w uprawnieniach organy podatkowe lecz 

jednocześnie nie ograniczono uprawnień władz skarbowych do zabezpieczenia należności podatkowych czy 

nawet przyszłych zobowiązań podatkowych w drodze postępowań administracyjnych. 

Nie wprowadzono konkurencyjnych reguł przy uprawnieniach organów podatkowych do umarzania, 

odraczania, rozkładania na raty należności podatkowych pozostawiając tu dużą swobodę dla uznania 

administracyjnego co zdaniem właśnie małych i średnich przedsiębiorców pozwala naruszać zasady 

uczciwej konkurencji. 

3. Ustawa Kodeks Pracy, zasadniczo znowelizowana, wprowadziła pewne udogodnienia lecz jednocześnie 

utrzymała lub zwiększyła obciążenia przedsiębiorców, w tym małych w szczególności w zakresie 

niemożliwości zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony, okresu w którym chory pracownik 

otrzymuje prawo do wynagrodzenia płatnego przez przedsiębiorcę i jego wysokości, regulaminów pracy już 

od 5 zatrudnionych, możliwości swobodnego stosowania przerywanego czasu pracy, dopuszczalnych granic 

czasu pracy i godzin nadliczbowych oraz wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, 

zakresu informacji przekazywanych inspekcji pracy i sanitarnej. 

4. Nadal, także poza prawem pracy, szereg regulacji stanowi bariery rozwoju przedsiębiorczości, w tym 

rozpoczynania działalności gospodarczej i funkcjonowania małych firm, jednolite co do zasady dla 

wszystkich obowiązki sprawozdawcze, obowiązki informacyjne, obowiązki w zakresie rachunkowości, 

ograniczenia  w pozyskiwaniu kapitału, w obrocie z zagranicą, obowiązki, ubezpieczeń społecznych, 

inwestycji, zezwoleń i innych reglamentacji obciążają nadmiernie przedsiębiorców. Przykładowo - w 

ustawie o rachunkowości krótkie terminy i okresy sprawozdawcze, obowiązek badania sprawozdań 

finansowych, zakres i częstotliwość inwentaryzacji, obowiązek druku ksiąg rachunkowych obok ksiąg 

komputerowych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powyżej 800 tys. EURO 

 - ustawa o ubezpieczeniach społecznych obciążyła obowiązkiem składek na ubezpieczenia społeczne 

wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia i pracowników wykonujących dodatkowo prace na 

umowy o dzieło niezależnie od tego czy podlegają ubezpieczeniom z tytułu innych umów, a ponadto 
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reforma ubezpieczeń społecznych skomplikowała i powiększyła ewidencyjne i sprawozdawcze obowiązki 

przedsiębiorców, 

 - w ustawie prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi w zakresie progów publicznego obrotu i 

zwolnień, zawierania transakcji na rynku pozagiełdowym, 

 - w ustawie o obligacjach zasady emisji obligacji, obligatoryjny katalog zabezpieczeń, obligatoryjny cel emisji, 

instytucja przymusowego banku reprezentanta, ograniczenie w oferowaniu publicznym obligacji, forma i 

tryb zamiany obligacji na akcje 

 - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie studium uwarunkowań i miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, procedur przyjmowania planów, decyzje administracyjne o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uprawnienia 

urbanistyczne, 

 - ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych ograniczająca emisję listów zastawnych, 

5. W zakresie administracyjnego reglamentowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

było dużo zmian, ale per saldo liczba różnego typu zezwoleń, pozwoleń, zgód itp. wręcz zwiększyła się. 

Ogólnie oceniając trudno jest odnotować jakieś zmniejszenia zakresu reglamentacji. 

Dopiero z chwilą wejścia w życie nowego prawa gospodarczego wraz z nowelizacjami różnych innych 

ustaw i wykonywaniu jego postanowień zakres reglamentacji nieznacznie może się zmniejszyć. 

W 1996r. na dzień 1.01 było 26 koncesji i 78 zezwoleń, 19 pozwoleń i 21 innego typu “zgód, upoważnień i 

licencji”. 

Na dzień 1.04.2000r. koncesji było 28, zezwoleń 98, pozwoleń 49 i 30 innego typu dopuszczeń do 

działalności lub obrotu (zgody 17, upoważnienia 8, licencji 5). 

Z dniem 1.01.2001 przestanie obowiązywać reglamentacja w zakresie 11 dziedzin dotychczas 

koncesjonowanych z czego 6 koncesji stanie się zezwoleniami, a 8 zezwoleń zostanie zniesionych. Dalsze 4 

zezwoleń może przestać obowiązywać w zależności od tego jak zostaną dokonane nowelizacje 

odpowiednich ustaw. 

Tak więc do dnia 1.04.2000 od 1.01.1996r. nastąpił wzrost liczby decyzji reglamentacyjnych o ca 34%, a od 

2001r. zmniejszy się zakres reglamentacji o ca 5-8%. 

6. Do zmian zmniejszających obciążenia przedsiębiorców można zaliczyć m.in. nowelizacje: 

- kodeksu pracy w zakresie większej swobody w kształtowaniu treści umów o pracę wyraźne 

wprowadzenie możliwości klauzul konkurencyjnych, 

- wprowadzenie ordynacji podatkowej poprawiającej pozycję podatników w postępowaniach i 

czytelność regulacji zobowiązań podatkowych, 

- utratę mocy przez ustawę o podatku importowym, 
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- ustawy o badaniach i certyfikacji, w wyniku której powinno nastąpić zmniejszenie ilości 

certyfikatów, 

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie uproszczenia systemu zaliczek na 

podatek dochodowy i zmniejszania wysokości podatku, 

- ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie zabezpieczeń 

ryczałtowych i likwidacji rachunków uproszczonych, 

- ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne w zakresie szerszego stosowania podatku zryczałtowanego, 

- ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego w zakresie procedur 

koncesjonowania międzynarodowego transportu drogowego, 

- ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad gospodarowania gruntami, w tym zasad 

oddawania w użytkowanie wieczyste ze zbywaniem budynków i ograniczenie gmin w pierwokupie 

nieruchomości, 

- ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów w 

zakresie obowiązku uzyskiwania zgody na połączenia (nabycia udziałów, akcji) przez 

podwyższenie progu (obrót z 5 do 25 mln EURO) co może ułatwić fuzję małych przedsiębiorców, 

 

- rozporządzenia Rady Ministrów wykonawczego do ustawy o zamówieniach publicznych w 

zakresie dokumentów, które dostawca powinien przedłożyć dla potwierdzenia spełniania 

warunków ubiegania się o zamówienia publiczne, 

- rozporządzenia Rady Ministrów wykonawczego do prawa celnego w zakresie pozwolenia na 

stosowanie generalnego zabezpieczenia przez możliwość składania oświadczeń, że dokonuje się 

przywozu lub wywozu towarów od ponad roku w miejsce spisu towarów. 

7. Rozszerzył się zakres wymogów rejestracyjnych. Powstał rejestr przedsiębiorców prowadzących obrót 

specjalny z zagranicą, który prowadzi Minister Gospodarki. Poszerzeniu uległy także obowiązki w zakresie 

rejestru zakładów opieki zdrowotnej i ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego w 

zakresie szkół i placówek niepublicznych. 

Także ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła obowiązek rejestracji zbiorów danych. 

Jednak główne zmiany w zgłoszeniach i rejestracjach nastąpiły w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawie 

pracy (Inspekcja Pracy) i podatkowym (NIP i zgłoszenia obowiązków podatkowych).  

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorcy, także w małym rozmiarze mają obowiązek 

jednoczesnych 6 zgłoszeń, rejestracji, a w niektórych dziedzinach 7-8. 

8. Rozszerzeniu uległy uprawnienia organów administracji w szczególności samorządowej w zakresie kontroli, 

a nawet decydowaniu o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Z prawa o działalności gospodarczej 

wójt/burmistrz uzyskali prawo kontroli przedsiębiorców i wydawania decyzji o wstrzymaniu działalności na 
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72 godziny. Starosta lub Wojewoda mogą zgodnie z ustawą o odpadach cofnąć zezwolenia na wytwarzanie 

odpadów co skutkuje zgodnie z ustawą wstrzymaniem działalności objętej cofniętym zezwoleniem.. 

Tyle analizy zmian prawnych. Dodatkowo, dość niepokojąco wychodzi zestawienie ww. wyników "pracy" 

parlamentu (i rządu) na niwie deregulacyjnej z wymogami, bądź tylko rekomendacjami stawianymi w tym 

względzie przez Unię Europejską - zwłaszcza w odniesieniu do MSP. Chodzi tu przede wszystkim o 

Rekomendacje Komisji w sprawie poprawy oraz uproszczeni otoczenia gospodarczego dla podmiotów 

rozpoczynających działalność gospodarczą2. Analiza zmian stanu polskich regulacji prawnych dotyczących 

małych firm (Stefanowicz) zarówno w dłuższym okresie (od 1988), w ciągu ostatnich pięciu lat, jak i 

przeanalizowanie prac legislacyjnych będących w toku oraz znanych planów najbliższych inicjatyw 

ustawodawczych prowadzą nas do przekonania, iż właściwie żaden z zawartych w Rekomendacje Komisji 

postulatów nie jest i nie będzie w najbliższej przyszłości realizowany. Dotyczy to zarówno ogólnych ram i zasad 

polityki upraszczania ("administracja powinna zastanawiać się nad tym, w jaki sposób pomagać środowisku 

przedsiębiorców, a nie kontrolować go"3, wprowadzenie zasady "pomyśl najpierw o małym"4, wprowadzanie 

derogacji prawnych dla MSP w sferze zdrowia i bezpieczeństwa czy ochrony środowiska naturalnego, 

zmniejszenie progów w zakresie sprawozdawczości i statystyki, itd.5), jak i konkretnych posunięć 

organizacyjnych w stosunku do MSP (pojedyncze punkty kontaktowe, jednolity formularz rejestracyjny, 

jednolity numer identyfikacyjny, zasada zgody urzędu wyrażonej milczeniem, uproszczenie procedur 

dotyczących tzw. małych korporacji [spółek akcyjnych], wprowadzanie rocznych deklaracji VAT, zmniejszanie 

zakresu licencjonowania poszczególnych zawodów i rodzajów działalności gospodarczej [zachowanie rozsądnej 

równowagi między ochroną konsumenta a niezbędną konkurencją), uproszczenia w dziedzinie księgowości 

bardzo małych i małych firm)6. 

Pewnym pocieszeniem mogą tu być odpowiedzi respondentów Ankiety na pytania 11, 14 i 15. Aż 71,9% 

respondentów ocenia formalności związane z rejestracja firmy jako proste lub dość proste, a tylko 5,1% jako 

skomplikowane. Dla 33,9% firm formalności związane z założeniem firmy trwały tylko kilka dni, zaś dla 89,8% 

mniej niż miesiąc.7 Są to dobre wyniki nawet na tle krajów Unii Europejskiej. Potwierdza to analiza stanu 

prawnego (Stefanowicz) - tak w odniesieniu do dnia dzisiejszego, jak i do niemal całego okresu ostatniego 

dziesięciolecia. 

Bardzo pozytywnym sygnałem jest też statystyka pytania "czy w Polsce trudno jest zmienić formę prawną 

firmy?" Jedynie 22,2% uważa, że trudno lub raczej trudno8. Nowe rozwiązania prawne (Prawo Spółek) będą 

wzmacniały te tendencję (Stefanowicz). 

                                                           
2 Rekomendacje...[1997], 
3 Cf. Ibid. s. 2  
4 Cf. Ibid. s. 3 
5 Cf. Ibid. s. 3. 
6 Cf. Ibid. s. 4-10 
7 Cf. Chołoniewski, J. [2000], s. 46-47  
8 Cf. s. 45. 
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Podsumowując, można stwierdzić, że moment zakładania firmy i ewentualnej zmiany jej formy prawnej nie są 

postrzegane przez przedsiębiorców jako specjalnie zagrożone barierami biurokratycznymi, jakkolwiek władza 

ustawodawcza i wykonawcza nie kwapi się z wprowadzaniem jakichkolwiek ułatwień dla MSP 

rekomendowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich – w tym pewnych ułatwień, czy raczej uproszczeń w 

sferze podatkowej. Wydaje się, że na tle innych barier gospodarczych utrudniających funkcjonowanie i rozwój 

MSP, bariery biurokratyczne związane z zakładaniem firm i przekształcaniem ich form prawnych nie są 

postrzegane jako istotnie dolegliwe, a ich całkowite nawet zniesienie nie poprawiłoby sytuacji firm w sposób 

dramatyczny.  

Wydaje się, że akcent powinien być położony na znoszenie (lub niedopuszczanie do tworzenia nowych) barier 

biurokratycznych wynikających z nadmiernej (prawnej) regulacji gospodarki, a dotykających już 

funkcjonujących firm. Zwłaszcza chodzi tu o firmy, które dochodzą do kluczowego momentu, w którym albo 

wchodzą na ścieżkę wzrostu połączonego z techniczną modernizacją i zmianą stylu zarządzania (przekształcając 

się w średnie firmy o zatrudnieniu powyżej 50 osób), albo podlegają procesom stagnacji na poziomie firmy 

rodzinnej, która spełniając pewną pozytywną rolę w gospodarce (głównie dając zatrudnienie) nie może jednak 

stać się siła napędową gospodarki XXI wieku. 

 

 

Badanie stanu wolności gospodarczej gospodarek narodowych (2000) 
 

Nadmierne ciężary podatkowe zniechęcają do wysiłku gospodarczego i ogranicza wolność gospodarczą. 

Nadmierna redystrybucja dochodu za pomocą systemu podatkowego, dyskryminując jednych uczestników 

procesu gospodarczego w stosunku do innych, czyni to samo.  

Oba te czynniki – stopień fiskalizmu i stopień redystrybucji dochodów – znalazły obok szeregu innych 

odzwierciedlenie w syntetycznej mierze wolności gospodarczej opracowanej teoretycznie i faktycznie 

wyliczanej dla większości gospodarek świata przez Instytut Frasera z Vancouver. Miernik ten nazwany został 

Indeksem Wolności Gospodarczej (dalej IWG; ang: Economic Freedom Index, EFI). Prace te są prowadzone we 

współpracy z siecią kilkudziesięciu instytutów na świecie. W skład tej sieci, zwanej EFN (Economic Freedom 

Network), wchodzi również Centrum im. Adama Smitha. 

Nawet pobieżne prześledzenie wartości EFI dla Polski w interesującym nas okresie między 

rokiem 1990 a 2000, a następnie porównanie ich z innymi krajami regionu Europy Środkowo-

Wschodniej może być pouczającym kontekstem dla analizy wąsko rozumianych problemów 

prawno-podatkowych. [W najbliższych tygodniach opublikowany zostanie raport EFN 
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datowany 2001, a zawierający dane dla roku 1999. W chwili obecnej dysponujemy 

oficjalnymi danymi za roku 1997/1998. Poniżej prezentować będziemy dane dla lat 1990, 

1995 i 1997/98 – najbliższe przyjętej przez nas cezurze 1990 – 1994 - 2000.] 

IWG jest syntetyczną miarą wolności gospodarczej w skali od 0 do 10. Indeks składa się z siedmiu “obszarów”, 

z których każdy dzieli się na kilka elementów niższego rzędu. Struktura IWG jest następująca. 

 

Składniki Indeksu Wolności Gospodarczej [IWG] 

 

I. ROZMIARY RZĄDU: KONSUMPCJA, TRANSFERY I SUBSYDIA 

A.  Wydatki rządu na konsumpcję  
(jako procent całkowitych wydatków na konsumpcję)  

B. Transfery i subsydia jako procent PKB 
 

II.   STRUKTURA GOSPODARKI I ZAKRES MECHANIZMU RYNKOWEGO  
(Produkcja i alokacja poprzez rząd i przy wykorzystaniu mandatu politycznego,  
a nie przez przedsiębiorstwa prywatne i rynek) 

A.  Przedsiębiorstwa państwowe i inwestycje rządowe jako % wielkości ogółem)  

B.  Kontrola cen – w jakim zakresie firmy mogą swobodnie kształtować swe ceny)  

C. Najwyższa krańcowa stawka podatkowa (i poziom dochodu, którego dotyczy) 

D.  Obowiązkowa służba wojskowa jako sposób zapewnienia obronności kraju  

 

III. POLITYKA PIENIĘŻNA I STABILNOŚĆ CEN  
(na ile pieniądz spełnia funkcje przechowywania wartości i środka wymiany)  

 A.  Średnioroczna stopa wzrostu podaży pieniądza przez ostatnie pięć lat  
minus stopa wzrostu realnego PKB przez ostatnie 10 lat 

B.  Odchylenie standardowe rocznej stopy inflacji przez ostatnie 5 lat 

C.  Roczna stopa inflacji w ubiegłym roku 
 

IV. SWOBODA POSŁUGIWANIA SIE INNYMI WALUTAMI  

 A.  Prawo obywateli do posiadania rachunków bankowych w obcych walutach  
w kraju i za granicą  

 B.  Różnica między oficjalnym a czarnorynkowym kursem walutowym 
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V. STRUKTURA PRAWNA I PRAWA WŁASNOŚCI  
(zabezpieczenie praw własności i możliwość podważania umów cywilnoprawnych)   

 A. Prawne zabezpieczenie prywatnych praw własności (ryzyko konfiskaty)  

B.  Pewność umów cywilnoprawnych  
(możliwość podważenia ich przez władze państwowe)  

 C.  Praworządność – instytucje prawne zapewniające stosowanie zasad prawa  
(w tym instytucje sądowe)  

 

VI. WYMIANA MIĘDZYNARODOWA: SWOBODA HANDLU Z ZAGRANICĄ)  

 A.  opodatkowanie handlu zagranicznego 

 i.   Przychody podatkowe z handlu międzynarodowego  
 (jako procent całkowitej wartości eksportu i importu)  

 ii.   Średnia stawka celna  

 iii.  Odchylenie standardowe stawek celnych  

 B.  pozataryfowe ograniczenia handlowe  

i.   Udział (%) wymiany handlowej nie ograniczonej  
     barierami pozataryfowymi  

ii.  Faktyczna wielkość sektora handlującego z zagranicą  
     w odniesieniu do wielkości oczekiwanej  

 

VII. SWOBODA WYMIANY NA RYNKU KAPITAŁOWYM I FINANSOWYM   

 

A. Własność banków: udział depozytów złożonych w bankach prywatnych  

B.  Kredyty udzielone: udział kredytów udzielonych sektorowi prywatnemu  

C.  Ograniczenia i regulacje dot. stopy procentowej prowadzące do ujemnej realnie stopy 
procentowej  

D.  Ograniczenia swobody obywateli w prowadzeniu  
transakcji kapitałowych z zagranicą  

Zauważmy, iż bezpośredni (bądź pośredni lecz bliski) związek z podatkami mają składniki (podgrupy) I-A, I-B, 

II-C, II-D oraz VI-A. 

Dane dla czternastu krajów Europy Środkowo – Wschodniej (EE14) zamieszczone są w Tablicach 1 – 3. Dla 

porównania w Tablicach 4 i 5 przedstawiliśmy analogiczne dane dla czternastu krajów o najwyższym IWG na 

świecie (W14) oraz 18 krajów Europy Zachodniej (WE18). Tablice 6 i 7 przedstawiają syntetycznie zmianę 

wartości indeksu (IWG) oraz rankingu dla całej grupy krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz oddzielnie 

dla Polski.  
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Na podstawie danych z Tablic 1 – 5 widzimy, iż kraje Europy Środkowo – Wschodniej jako grupa zanotowały w 

całym badanym okresie wzrost wartości IWG oraz polepszenie miejsca rankingowego, jakkolwiek postępy w 

ostatnich latach nie są już tak oszałamiające jak na początku transformacji. (Nawiasem mówiąc również cały 

świat oraz WE14 zanotowały wzrost wartości IWG.) Na tym tle uderza spadek wartości IWG i rankingu dla 

Polski między rokiem 95 a 97. (Nieoficjalne dane dla Polski za rok 1999 niestety potwierdzają tę tendencję).  

Spadek nie jest wielki, lecz symptomatyczny. Bliższa analiza wykazuje, iż w roku 1997 wartości komponentów 

indeksu dla poszczególnych obszarów (I – VII) bardzo wahają się: wartości dla Polski są niższe od średniej dla 

całej grupy Europy Środkowo – Wschodniej w obszarze I, II i VI. Zwłaszcza w tym ostatnim odchylenie jest 

znaczące. W znacznej mierze przesądza o nim niespotykany w innych krajach bardzo wysoki stopień (VI-A-iii) 

odchylenia standardowego stawek celnych. Oddaje to silnie dyskryminacyjny charakter polskiej protekcji celnej 

(cła są podatkami, a ich silne zróżnicowanie dyskryminuje jednych uczestników procesu gospodarczego wobec 

innych).  

Zauważmy przy tym, iż wszystkie wymienione obszary (I, II, VI) mają – jak już pokazaliśmy wcześniej -- 

bezpośredni (bądź pośredni lecz bliski) związek z podatkami (były to podgrupy I-A, I-B, II-C, II-D oraz VI-A). 

Niestety nieoficjalne dane za rok 1999, jak i to, co wiemy na temat ostatnich zmian w polskim cle każą nam 

przypuszczać, iż jego silnie dyskryminacyjny charakter nie ulega zmniejszeniu. 

Podsumowując, należy stwierdzić iż analiza IWG potwierdza nasze wcześniejsze konkluzje dotyczące pewnego 

pogarszania się prawno-podatkowych warunków gospodarowania w Polsce – zwłaszcza w okresie po 1994 roku. 

Zmiany te nie są dramatycznie głębokie i na pewno odwracalne. Jest jednak rzeczą coraz bardziej naglącą by ten 

niepokojący trend zatrzymać i w miarę możliwości odwrócić. 
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Tablica 1. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EE14) w roku 1990 

ranking EE 
1990 obszary-> I II III IV V VI VII sumaranking 

g         
1 Węgry 5,2 2,8 7,5 2,8 8,1 6,0 3,0 5,0 75 

2 Rumunia 6,4 0,0 7,8 2,5 6,7 8,1 0,0 4,3 93 

3  Polska 4,1 0,9 0,0 9,1 6,6 6,6 0,1 4,1 95

4 Czechy  N/R N/R NR N/R NR N/R 3,9 99 

5 Słowacja 5,5 N/R 8,8 NR N/R NR N/R 3,9 101 

6 Bułgaria 4,6 0,0 5,9 0,0 7,8 7,9 1,0 3,9 104 

7 Albania 5,0 0,0 9,8 0,0 6,6 NR 0,0 3,1 110 

8 Rosja 3,7 0,0 7,9 0,0 N/R NR 0,0 1,7 116 

9 Chorwacja  N/R N/R 2,5 N/R NR N/R N/R 118 

10 Estonia 7,1 N/R 4,2 2,5 N/R NR N/R N/R 119 

11 Łotwa 8,3 N/R 7,1 2,5 N/R NR N/R N/R 121 

12 Litwa 6,2 N/R N/R 2,5 N/R NR N/R N/R 122 

13 Słowenia 6,1 N/R N/R 2,5 N/R NR N/R N/R 123 

14 Ukraina 6,7 N/R N/R 2,5 N/R NR N/R N/R 125 
             

 średnie: 5,7 0,6 6,6 2,5 7,2 7,2 0,7 3,7 

 min 3,7 0,0 0,0 0,0 6,6 6,0 0,0 1,7 75

 max 8,3 2,8 9,8 9,1 8,1 8,1 3,0 5,0 125

 odch. stand. (pop) 1,3 1,0 2,8 2,3 0,7 0,9 1,1 0,9 

 wsp. zmienn.. 22% 168% 42% 93% 9% 12% 163% 24% 
 

Uwaga: N/R oznacza nie rejestrowane (brak danych). Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
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Tablica 2. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EE14) w roku 1995 
ranking EE 

1995 obszary-> I II III IV V VI VII sumaranking 
 

W 5,8ęgry 4,9 6,4 7,5 9,7 7,0 5,8 6,8 53

2 Czechy 3,9 4,8 6,3 7,5 9,7 8,6 5,5 6,8 54

łowacja 5,5 3,7 7,3 7,5 8,6 8,7 4,3 6,6 60

4 Polska 5,0 4,1 4,7 10,0 9,7 6,2 4,0 6,4 65

5 Estonia 6,0 4,9 1,4 7,5 N/R 9,5 5,1 6,1 73

łowenia 3,6 3,0 2,4 7,5 9,2 NR 6,0 6,1 76

7 Łotwa 5,6 3,8 2,3 7,3 N/R 8,2 N/R 5,8 82

8 Litwa 7,0 3,4 0,8 7,5 N/R 8,2 5,2 5,7 85

łgaria 7,1 2,2 0,0 7,0 8,4 6,5 4,3 5,4 92

10 Albania 8,1 2,1 2,7 7,5 8,8 4,2 2,6 5,2 100

11 Rumunia 7,0 2,3 1,0 4,7 8,1 7,7 1,1 4,7 106

12 Rosja 5,9 2,7 0,0 7,3 N/R 7,0 2,9 4,6 108

13 Chorwacja 5,3 1,2 2,8 6,7 N/R 6,7 2,7 4,3 112

14 Ukraina 5,7 1,8 0,0 7,2 N/R NR 0,7 3,1 120
            

  średnie dla "14EE" 5,8 3,2 2,7 7,3 9,0 7,4 3,9 5,5 85
 min 3,6 1,2 0,0 4,7 8,1 4,2 0,7 3,1 53

 max 8,1 4,9 7,3 10,0 9,7 9,5 6,0 6,8 120

 odch. stand (pop.) 1,2 1,2 2,4 1,0 0,6 1,4 1,7 1,0  

 wsp. zmienn.. 20% 36% 89% 14% 7% 19% 43% 19% 

        

1

3 S

6 S

9 Bu

 
Uwaga: N/R oznacza nie rejestrowane (brak danych). Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
 

Raport Centrum im. Adama Smitha dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001,   str. 14/105 



 

Tablica 3. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EE14) w roku 1997 
ranking EE 

1997 obszary-> I II III IV V VI VII sumaranking 
 

ęgry 6,6 4,9 7,4 10,0 10,0 6,4 6,2 7,4 53

2 Czechy 4,2 5,2 8,1 7,5 10,0 8,7 5,4 7,1 57

3 Łotwa 5,7 6,7 5,3 7,3 8,5 7,8 7,0 7,1 58

4 Estonia 5,9 5,6 3,4 7,5 8,5 9,2 6,8 7,0 60

itw 7 5 3,8 7,5 8,5 8,1 6,8 6,9 63

łowacja 4,8 3,9 8,6 6,4 8,1 8,8 5,3 6,6 72

7 Słowenia 3,6 3,0 6,2 7,5 9,1 8,2 6,0 6,3 77

8 Polska 5,3 3,4 6,0 7,5 9,5 5,0 5,1 6,0 87

9 Rosja 7,9 3,4 2,3 7,4 7,6 7,2 3,7 5,8 91

10 Bułgaria 7,6 3,3 0,0 7,1 7,3 7,7 4,8 5,7 94

11 Ukraina 6,0 2,7 2,2 7,2 7,4 7,3 0,9 4,9 109

12 Albania 9,1 3,0 2,5 4,6 5,5 5,8 3,1 4,8 113

13 Rumunia 7,4 2,3 0,0 4,4 9,1 7,0 1,4 4,7 114

14 Chorwacja 5,2 2,6 3,6 5,2 N/R 7,0 4,0 4,7 116
             

  średnie dla "14EE" 6,2 3,9 4,2 6,9 8,4 7,4 4,7 6,1 83
 min 3,6 2,3 0,0 4,4 5,5 5,0 0,9 4,7 53

 max 9,1 6,7 8,6 10,0 10,0 9,2 7,0 7,4 116

 odch. stand. (popul.) 1,5 1,3 2,7 1,4 1,2 1,1 1,9 1,0  

 wsp. zmienn.. 24% 32% 63% 20% 14% 15% 39% 16% 

        

1 W

5 L a ,0 ,0

6 S

 
Uwaga: N/R oznacza nie rejestrowane (brak danych). Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
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Tablica 4. Kraje Europy Zachodniej (WE18) w roku 1997 
 

18WE           

          

97 obszary -> I II II IV V VI VII suma ranking kraje: 
 kraje: 

1 Wielka Brytania 6,3 8,0 9,1 10,0 10,0 8,3 10,0 8,9 4 Wielka Brytania 
2 Szwajcaria 7,3 7,1 9,3 10,0 9,7 9,0 8,5 8,7 6 Szwajcaria 
3 Holandia 5,1 6,0 9,4 10,0 10,0 8,5 9,6 8,5 10 Holandia 
4 Luksemburg 5,1 6,6 9,4 10,0 10,0 8,3 9,2 8,5 11 Luksemburg 
5 Belgia 7,4 4,8 9,7 10,0 9,5 8,6 8,7 8,4 15 Belgia 
6 Irlandia 6,0 6,6 9,3 10,0 10,0 8,2 8,3 8,4 16 Irlandia 
7 Dania 4,6 6,1 9,5 10,0 10,0 8,1 9,0 8,3 17 Dania 
8 Francja 4,3 6,2 9,7 10,0 9,5 8,3 8,2 8,1 22 Francja 
9 Hiszpania 7,0 4,3 9,5 10,0 10,0 7,7 8,2 8,1 23 Hiszpania 
10 Niemcy 5,2 5,2 9,5 10,0 10,0 8,3 8,1 8,1 24 Niemcy 
11 Finlandia 4,9 5,4 9,3 10,0 10,0 7,6 8,7 8,1 25 Finlandia 
12 Norwegia 5,1 5,5 9,5 10,0 10,0 7,2 8,5 8,0 27 Norwegia 
13 Portugalia 6,8 5,5 9,1 10,0 9,5 7,5 7,5 8,0 30 Portugalia 
14 Włochy 5,7 4,2 9,5 10,0 9,7 8,2 7,8 7,9 32 Włochy 
15 Islandia 7,0 5,8 9,3 10,0 10,0 7,2 6,4 7,9 34 Islandia 
16 Austria 4,7 4,3 9,5 10,0 10,0 8,5 7,6 7,9 35 Austria 
17 Szwecja 3,1 4,2 9,6 10,0 10,0 8,4 8,5 7,9 38 Szwecja 
18 Grecja 8,2 4,6 8,5 10,0 8,8 7,8 6,4 7,7 42 Grecja 

         

  
  

   
 średnia 5,8 5,6 9,4 10,0 9,8 8,1 8,3 8,2 23 
 min 3,1 4,2 8,5 10,0 8,8 7,2 6,4 7,7 4 
 max 8,2 8,0 9,7 10,0 10,0 9,0 10,0 8,9 42 
 odch. stand (pop) 1,3 1,1 0,3 0,0 0,3 0,5 0,9 0,3 
 wsp. zmienności 22% 19% 3% 0% 3% 6% 11% 4% 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
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Tablica 5. Czołówka  krajów świata wg IWG (W14) w roku 1997 
 

14 W 97 obszary-> I II III IV V VI VII sumaranking 
 ranking kraje         

1   Hong Kong 8,6 9,7 9,2 10,0 8,8 10,0 9,9 9,5 1

2  Singapur 8,6 7,5 9,7 10,0 10,0 NR 9,7 9,3 2

3   Nowa Zelandia 7,1 9,2 9,6 10,0 10,0 7,9 9,4 9,1 3

4   W. Brytania 6,3 8,0 9,1 10,0 10,0 8,3 10,0 8,9 4

5  USA 6,9 8,3 9,8 10,0 10,0 7,5 9,7 8,9 5

6  Szwajcaria 7,3 7,1 9,3 10,0 9,7 9,0 8,5 8,7 6

7  Kanada 6,0 7,5 9,3 10,0 9,7 8,2 9,2 8,6 7

8  Panama 7,4 6,4 9,2 10,0 8,4 8,8 9,4 8,6 8

9  Australia 6,6 6,3 9,2 10,0 10,0 8,0 9,3 8,6 9

10  Holandia 5,1 6,0 9,4 10,0 10,0 8,5 9,6 8,5 10

11  Luksemburg 5,1 6,6 9,4 10,0 10,0 8,3 9,2 8,5 11

12  Salwador 9,3 7,6 9,0 9,7 8,4 7,0 9,2 8,5 12

13  Argentyna 7,4 9,5 8,9 10,0 9,1 6,6 8,1 8,5 13

14  Kostaryka 7,9 8,1 7,5 10,0 7,9 7,9 9,1 8,4 14
             

 średnie dla "14": 7,1 7,7 9,2 10,0 9,5 8,1 9,3 8,8  
 min 5,1 6,0 7,5 9,7 7,9 6,6 8,1 8,4 1

 max 9,3 9,7 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 14

 odchyl. stand. (popul.) 1,2 1,1 0,5 0,1 0,7 0,8 0,5 0,3  

 współcz. zmienności 17% 15% 6% 1% 8% 10% 5% 4%  
Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
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Tablica 6. Charakterystyka IWG grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EE14) 1990 -97 
 
 

    1990 1995 1997
średniawartość  indeksu  3,7 (?) 5,5 (85) 6,1 (83) 

przedział zmienności 
indeksu: 

(rankingu):  

 
1,7 – 5,0 
(75; 116) 

 
3,1 – 6,8 
(53; 120) 

 
4,7 – 7,4 
53; 116) 

współczynnik 
zmienności 
(odchylenie 

standardowe/ 
średnią) 

 
24% 

 
19% 

 
16% 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
 
Tablica 7. Charakterystyka IWG dla Polski 1990 -97 
 1990   1995 1997

wartość  indeksu  4,1 6,4 6,0 

miejsce (ranking): 
na świecie: 

w Europie Środkowo –
Wschodniej (EE14) 

 
95 

 
3 

 
65 

 
4 

 
87 

 
8 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Gwartney, Lawson, Samida [2000], passim 
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I. Sytuacja prawno-podatkowa przedsiębiorcy w 1990 roku. 
 
1. Zestawienie przepisów obowiązujących w 1990 r. (stan na dzień 31 grudnia 1990) 
Przepisy ogólne 
1. Ustawa o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U.80.27.111 ze zmianami. 
2. Rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach 

podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenie 
właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych 
- Dz.U.89.6.40 ze zmianami. 

3. Rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybie 
wykonywania tego nadzoru - Dz.U.82.9.68. 

4. Rozporządzenie w sprawie inkasa niektórych podatków i opłat w miastach – 
Dz.U.82.9.70. 

5. Rozporządzenie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego - Dz.U.90.10.64. 
6. Rozporządzenie w sprawie zaliczki na podatek obrotowy i dochodowy - 

Dz.U.90.27.156 ze zmianami. 
7. Zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym – 

M.P.88.35.321. 
8. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

zobowiązaniach podatkowych  - Dz.U.90.1.4. 
9. Rozporządzenie w sprawie karty podatkowej - Dz.U.88.43.342 ze zmianami. 
10. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów - Dz.U.88.44.350; Dz.U.90.14.91. 
11. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektórych 

podatników - Dz.U.89.43.238 ze zmianami. 
12. Rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania 

pieniężnego oraz zasady wynagradzania za inkaso na terenie sołectw - 
Dz.U.85.9.32 ze zmianami. 

13. Kodeks postępowania administracyjnego  - Dz.U.80.9.26 ze zmianami. 
14. Rozporządzenie w sprawie zakresu działania, skład osobowy, tryb powoływania 

oraz organizacja podatkowych komisji odwoławczych  - Dz.U.82.30.212 ze 
zmianami. 

15. Rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w 
sprawach niektórych zobowiązań podatkowych - Dz.U.87.12.73 ze zmianami. 

16. Ustawa o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych - 
Dz.U.82.45.289 ze zmianami. 

17. Rozporządzenie w sprawie terytorialnego  zasięgu działania oraz siedziby urzędów 
skarbowych i izb skarbowych - Dz.U.86.35.178 ze zmianami. 

18. Ustawa o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu niektórych zobowiązań 
właścicieli nieruchomości wobec Państwa - Dz.U.58.77.398 ze zmianami. 

19. Rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości na pokrycie 
niektórych zaległych zobowiązań wobec Państwa - Dz.U.59.24.153; ze zmianami. 

20. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  Dz.U.66.24.151 ze 
zmianami. 

21. Ustawa karna skarbowa z dn. 26.10.1971  - Dz.U.84.22.103 ze zmianami. 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
22. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U.89.3.12 ze zmianami. 
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23. Rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych - 
Dz.U.90.12.80. 

24. Rozporządzenie w sprawie obniżki podatku dochodowego od osób prawnych - 
Dz.U.90.4.20. 

25. Rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z 
tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej - Dz.U.89.3.20 ze zmianami. 

26. Rozporządzenie w sprawie uznania składników majątkowych za środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz zasady 
aktualizacji wyceny środków trwałych - Dz.U.89.72.422. ze zmianami. 

27. Obwieszczenie w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji 
wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990  -M.P.89.44.363. 

28. Obwieszczenie w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych 
za:marzec 1990  - M.P.90.19.157.czerwiec 1990  - M.P.90.32.260.   
a. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów osiągnięć naukowych i 

technicznych, których wdrażanie uprawnia do ulg w podatku dochodowym - 
Dz.U.90.11.73. 

 
 
Podatki: dochodowy od osób fizycznych oraz obrotowy od osób fizycznych i jednostek 
gospodarki nieuspołecznionej   
29. Ustawa o podatku dochodowym. - Dz.U.89.27.147 ze zmianami. 
30. Ustawa o podatku obrotowym. - Dz.U.83.43.191 ze zmianami. 
31. Rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. - 

Dz.U.90.10.62 ze zmianami. 
32. Rozporządzenie w sprawie stawki podatku obrotowego od osób fizycznych i osób 

prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulgi, 
zwolnienia i tryb płatności tego podatku. - Dz.U.90.27 ze zmianami. 

33. Rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych 
towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z 
zagranicy. - Dz.U.90.20.122. ze zmianami. 

34. Rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i 
ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
przez podatników podatku dochodowego obowiązanych do prowadzenia ksiąg 
handlowych. - Dz.U.90.18.106. 

35. Rozporządzenie w sprawie okresowego obniżenia wysokości podatku obrotowego 
od niektórych towarów i usług. - Dz.U.90.31.185. 

36. Zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze 
sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych osiąganych przez osoby fizyczne i 
osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. -M.P.90.1. 

37. Rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego 
podatników osiągających przychody z n których rodzajów nowo uruchomionej 
działalności gospodarczej. - Dz.U.90.35.203 ze zmianami. 

38. Rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z 
tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. - Dz.U.89.3.20 ze  
zmianami. 
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Pobór podatku w formie ryczałtu 
39. Rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu niektórych 

materiałów przez rzemieślników opłacających podatki w formie ryczałtu. - 
Dz.U.81.27.144. 

40. Rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków 
morskich i zalewowych. - Dz.U.82.12.94. 

41. Rozporządzenie w sprawie opłacania podatku dochodowego od przychodów osób 
trudniących się przerobem surowca rybnego. - Dz.U.90.28.169. 

42. Rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez 
niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu. - Dz.U.83.1.7.; ze 
zmianami. 

43. Rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od 
przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem 
spółdzielni rzemieślniczych. - Dz.U.83.43.197. ze zmianami. 

44. Rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego 
od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej. - Dz.U.85.1.4.; ze zmianami. 

45. Rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego 
od przychodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej wykonywanej 
przez osoby fizyczne. -  Dz.U.85.1.6. ze zmianami. 

 
Ulgi podatkowe 
46. Rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla osób fizycznych wykonujących 

działalność zarobkową w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów 
poużytkowych i produkcyjnych.  - Dz.U.82.5.38. ze zmianami. 

47. Zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od 
dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność w zakresie 
produkcji rurek drenarskich. - M.P.89.30.233. 

48. Rozporządzenie w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i 
dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub 
prowadzących praktyczną naukę zawodu. - Dz.U.89.64.395. 

49. Zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z 
tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych. - M.P.90.32.255. 

 
Podatek od wynagrodzeń 
50. Ustawa o podatku od wynagrodzeń. - Dz.U.49.7.41. ze zmianami. 
51. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 

wynagrodzeń. - Dz.U.88.16.118 ze zmianami. 
 
Podatek wyrównawczy 
52. Ustawa o podatku wyrównawczym. - Dz.U.83.42.188 ze zmianami.  
53. Rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku wyrównawczym - 

Dz.U.87.8.53 ze zmianami. 
54. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku 

wyrównawczym. - Dz.U.89.72.430. 
55. Rozporządzenie w sprawie poboru podatku wyrównawczego od niektórych grup 

podatników. - Dz.U.83.68.308. 
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Podatki terenowe: od nieruchomości, drogowy oraz od posiadania psów 
56. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. - Dz.U.85.12.50 ze zmianami. 
57. Rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  -

Dz.U.90.2.12. 
 
Opłata skarbowa 
58. Ustawa o opłacie skarbowej. – Dz.U.89.4.23. ze zmianami. 
59. Rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. – Dz.U.89.9.52. 
60. Rozporządzenie w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od 

niektórych przedmiotów tej opłaty. – Dz.U.84.17.85. 
 
Przepisy Karne 
61. Ustawa karna skarbowa - Dz.U.84.22.103 
 
2. Przepisy ogólne 

Zasady powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatkowych 
regulowała ustawa o zobowiązaniach podatkowych. Ustawa ta nie miała zastosowania do 
egzekucji zobowiązań podatkowych, ani procedury w sprawach podatkowych – 
zagadnienie te były uregulowane w odrębnych ustawach – ustawie o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i kodeksie postępowania administracyjnego. Ustawa o 
zobowiązaniach podatkowych od chwili jej uchwalenia była dziewięciokrotnie 
nowelizowana, z czego sześciokrotnie w latach 1988 –1990. Istniało dość szerokie 
orzecznictwo na jej gruncie w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego, które 
zachowywało aktualność również do stanu prawnego po w/w zmianach do ustawy 
(zmiany te nie były rewolucyjne z wyjątkiem może zniesienia odpowiedzialności 
wspólnika spółki z o.o. za jej i innych wspólników zobowiązania podatkowe i 
odpowiedzialności spółki za zobowiązania podatkowe wspólników powstałe w związku z 
uczestnictwem w spółce) 

Poszczególne podatki regulowane były w odrębnych ustawach i przepisach 
wykonawczych do nich. 
 
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą (wytwórczą, usługową lub 
handlową) jako osoba fizyczna bądź w spółce osobowej cywilnej lub jawnej (wówczas 
prawo nie przewidywało organizacji w postaci spółki komandytowej), wówczas był on 
zobowiązany do opłacania podatku dochodowego.  
Podstawą opodatkowania był dochód. Kwota wolna od podatku dochodowego wynosiła 
3.600.000 starych złotych.  

Podatek ten przewidywał progresywną skalę podatkową, gdzie poszczególne 
stawki podatku wynosiły: 20%, 30%, 40% i 50%. Podatek jednak w żadnym razie nie 
mógł wynieść więcej niż 40% dochodu po odliczeniach przewidzianych ustawą. 
Najwyższą stawką (50%) opodatkowane były dochody (po odliczeniach) przekraczające 
14.400.000 starych złotych (uwzględniając kwotę wolną od podatku wynoszącą 3.600.000 
st. zł.). Podatek z dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach był 
podwyższany o 35%. 
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Od dochodu można było odliczyć darowizny na cele społecznie użyteczne do 
wysokości 10% dochodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto podatek 
dochodowy mógł być obniżony o 40% wydatków służących ochronie środowiska (m.in. 
zakup i montaż urządzeń), oraz o 20% wydatków na zakup oraz montaż maszyn i 
urządzeń służących działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, w 
zakresie produkcji materiałów budowlanych, wdrażaniu osiągnięć naukowych i 
technicznych.  

Ponadto katalog wyłączeń niektórych kosztów z kosztów uzyskania przychodów 
nie był obszerny – obejmował zaledwie 17 pozycji, w późniejszych latach był on 
stopniowo rozszerzany. 

Podatnicy obowiązani byli płacić miesięczne zaliczki na podatek dochodowy 
narastająco. Zaliczki należało wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Zaliczkę za grudzień należało wpłacać do 20 dnia grudnia w wysokości zaliczki za 
miesiąc listopad. 

Ostateczne zeznanie należało złożyć do dnia 31 stycznia, a jeśli podatnik prowadził 
księgi handlowe – do dnia 31 marca następnego roku. 

W ówczesnym stanie prawnym dochody z szeregu rodzajów działalności były 
zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnione od podatku dochodowego były dochody 
wymienione art. 9 ustawy – łącznie 19 rodzajów dochodów (przychodów), a także inne 
dochody wymienione w rozporządzeniu w sprawie podatku dochodowego od osób 
fizycznych uzyskiwane przede wszystkim z tytułu działalności usługowej na rzecz 
rolnictwa, a także z tytułu prowadzenia aptek. Ponadto zwolnione od podatku 
dochodowego były przychody z nowo uruchomionej działalności przez osoby fizyczne i 
spółki cywilne osób fizycznych w zakresie, między innymi, handlu hurtowego artykułami 
przemysłowymi, artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi, prowadzenia 
zakładów i punktów gastronomicznych, wytwarzania energii w elektrowniach wodnych 
lub wiatrowych (Dz. U. 90.35.530) były to zwolnienia przyznawane na pewien okres 
czasu – w zależności od rodzaju podjętej działalności od roku do 5 lat. Zwolnienia osób 
fizycznych od podatku dochodowego były również określone w rozporządzeniu w 
sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów 
działalności gospodarczej - dotyczyły one między innymi dochodów z działalności w 
zakresie wytwarzania  materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, 
wytwarzania surowców farmaceutycznych, leków gotowych, wyrobów ortopedycznych, 
rehabilitacyjnych i protetycznych, wytwarzania niektórych wyrobów przemysłu 
spożywczego, pasz przemysłowych, wykonywania robót w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego.  Zwolnienie było również ustanowione na określony czas od 3 lat do 10. 
Ponadto częściowo zwolnieni od podatku dochodowego byli podatnicy (osoby fizyczne, 
spółki cywilne lub jawne) zatrudniający pracowników w celu nauki zawodu lub 
prowadzących naukę zawodu. Na marginesie należy wspomnieć o przewidzianych 
ustawą, przyznawanych na okres 3 lat, ulgach inwestycyjnych dla zagranicznych 
podmiotów gospodarczych. 

Od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej pobierany był podatek rolny. 
Dochód opodatkowany tym podatkiem był określany na podstawie norm szacunkowych 
dochodu ustalanych przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej. Wojewódzka rada narodowa na wniosek terenowego organu 
administracji państwowej mogła podwyższać lub obniżać stawki w granicach 20% normy 
szacunkowego dochodu. Podatnik miał prawo do ustalenia podstawy opodatkowania na 
podstawie faktycznych przychodów i kosztów ich uzyskania pod warunkiem prowadzenia 
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ksiąg. Podatek rolny od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przewidywał 
pięć stawek podatkowych: 10%, 20%, 30%, 40% i 50%. Podatek nie mógł przekroczyć 
40% dochodu podlegającego opodatkowaniu. Najwyższa stawka podatku była stosowana 
do dochodów przekraczających 10.000.000 starych złotych. Od dochodu będącego 
podstawą opodatkowania można było odliczać kwoty darowizn dokonanych na cele 
społecznie użyteczne do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.  

Ponadto wspomnieć należy o obowiązującym wówczas podatku wyrównawczym 
oraz o podatku od wynagrodzeń, które były nałożone na inne dochody niż uzyskiwane z 
tytułu działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej i z działów specjalnych produkcji 
rolnej. Podatki te mimo, że bezpośrednio nie dotyczyły małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzonych przez osoby fizyczne, to jednak miały wpływ na opodatkowanie osób 
fizycznych, jeśli uzyskiwały one dochody opodatkowane tymi podatkami. System, gdzie 
istniało kilka podatków obciążających różne dochody osób fizycznych był niejasny i 
skomplikowany. 
 
4. Podatek dochodowy od osób prawnych  

Mali i średni przedsiębiorcy będący osobami prawnymi (przede wszystkim spółkami z 
o.o. z małym kapitałem zakładowym) podlegali od swych dochodów podatkowi 
liniowemu wynoszącemu 40% podstawy opodatkowania, którą był dochód pomniejszony 
o:  
�� wydatki służące ochronie środowiska (bez limitów),  
�� wydatki na zakup maszyn i urządzeń służących działalności w zakresie przetwórstwa 

rolnego i spożywczego (bez limitów),  
�� wydatki służące produkcji materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa 

mieszkaniowego (bez limitów). 
�� darowizny na cele społecznie użyteczne  do wysokości nie przekraczającej 10% 

dochodu. 
Zwraca uwagę, że w ówczesnym stanie prawnym dochody z dywidend były 

opodatkowane tak jak dochody z innych źródeł – przepisy ustawy o podatku 
dochodowym i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidywały tu 
odrębnej stawki. 

Zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych obejmowały dochody 
wymienione w  ustawie - 10 pozycji (między innymi działalność rolnicza, dochody ze 
sprzedaży akcji i obligacji). W rozporządzeniu w sprawie zwolnienia od podatku 
dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej 
określone zostały zwolnienia (na okres od 3 do 10 lat), które obejmowały, między innymi, 
dochody z działalności w zakresie wytwarzania  materiałów i wyrobów na potrzeby 
budownictwa mieszkaniowego, wytwarzania surowców farmaceutycznych, leków 
gotowych, wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych, wytwarzania 
niektórych wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych, wykonywania robót 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego (łącznie 6 rodzajów działalności). Osobom 
prawnym przysługiwały obniżki podatku dochodowego przysługiwały z tytułu 
zatrudniania inwalidów i osób traktowanych na równi z inwalidami). Ponadto w 
rozporządzeniu w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych określone były tytuły 
zwolnień z trzech rodzajów działalności, przy czym znaczenie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw miało zwolnienie odnoszące się do prowadzenia aptek. 
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Osoby prawne (mali i średni przedsiębiorcy) prowadzące działalność w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnych na 
tych samych zasadach co osoby fizyczne. 
 
5. Amortyzacja – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. 

Na dzień 31 grudnia 1990 roku w zakresie środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji przepisy rozproszone były w kilku 
aktach prawnych. 

Zasady ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych określało 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 roku. Określenie składników 
majątkowych uznawanych za środki trwałe, aktualizacji ich wyceny oraz amortyzacji tych 
środków, w tym również wartości niematerialnych i prawnych, należało dokonywać wg 
zasad ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 grudnia 1989 roku. 
Rozporządzenie to obowiązywało, zarówno w odniesieniu do osób prawnych, jak i 
fizycznych.  

Wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1990 roku do środków trwałych zaliczano 
przedmioty majątkowe, kompletne i zdatne do użytku w momencie przekazania do 
używania na własne potrzeby podmiotu gospodarczego oraz inwestycje w obcych 
środkach trwałych, których cena zakupu lub koszt wytworzenia były wyższe od 1.000.000 
starych złotych. Z kolei wartości niematerialne i prawne były enumeratywne wymienione 
w rozporządzeniu bez określenia minimalnej ich wartości. 

Odpisów amortyzacyjnych od wartości brutto środków trwałych, bez względu na to 
przez kogo one były użytkowane, należało dokonywać wg stawek rocznych określonych 
w załączniku do rozporządzenia, z tym że podmioty gospodarcze miały prawo 
dokonywać podwyższania lub zmniejszania stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do 
niektórych środków trwałych, przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 
np.: dla maszyn i urządzeń grupy 4-6 poddanych szybkiemu postępowi technicznemu 
stawki amortyzacyjne mogły być podwyższane przy zastosowaniu współczynników nie 
wyższych niż 1,4. 

W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych okres dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych nie mógł przekroczyć 10 lat, przy czym rozporządzenie nie 
ustalało minimalnej długości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 
 
6. Podatek obrotowy 

Podstawą opodatkowania podatkiem obrotowym był obrót, którym w zasadzie była 
kwota należna z tytułu świadczeń dokonanych w ramach działalności podlegającej 
opodatkowaniu  wraz z odsetkami z tytułu świadczeń udzielanych na kredyt, a w razie 
określenia należności w naturze, kwotę należną obliczano według ceny sprzedażnej 
świadczenia w naturze z dnia wykonania świadczenia.  

Przepisy (rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku obrotowym) 
przewidywały zróżnicowane stawki od podatku obrotowego w zależności od rodzaju 
towaru czy usługi opodatkowanej tym podatkiem. Stawki wynosiły od 1% do 50% 
obrotu.  

Zwolnienia od podatku dotyczyły zarówno poszczególnych rodzajów prowadzonej 
działalności (np. naukowa nie połączona z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa czy 
wydawnictwem własnego nakładu), jak i poszczególnych towarów i usług, a także 
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niektórych osób fizycznych spełniających warunki określone w przepisach (np. osoby, 
które ukończyły 65 rok życia (mężczyźni) lub 60 (kobiety)).  

Opodatkowaniu podlegał także import towarów (należy odnotować, ze niektóre 
towary sprzedawane na eksport były również opodatkowane podatkiem obrotowym (np. 
węgiel stawką 20%)). 

Artykuł 11 ustawy o podatku obrotowym przewidywał możliwość obniżania 
podatku obrotowego o kwotę podatku obrotowego zapłaconego w cenie zużytych przy 
wykonywaniu działalności surowców i materiałów sprowadzanych przez osoby fizyczne z 
zagranicy, a także zakupionych w jednostkach handlu zaopatrzeniowego lub 
produkcyjnych, w tym także w spółdzielniach rzemieślniczych. Warunkiem zastosowania 
obniżki było posiadanie rachunku stwierdzającego zakup surowców i materiałów oraz 
prowadzenie przez podatnika kontroli ilościowej przychodu i rozchodu tych surowców i 
materiałów. Przy czym obniżek podatku nie należało stosować, gdy te same towary były 
nabywane po cenach z podatkiem obrotowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej. 

Opodatkowaniu podlegały również towary pozostałe w razie likwidacje 
przedsiębiorstwa. 

Na podatniku ciążył obowiązek zgłoszenia obowiązku podatkowego, zgłaszając ten 
obowiązek podatnik zobowiązany był zapłacić opłatę (w sumie był to kolejny podatek) w 
wysokości 10 000 starych złotych. 

Podatek obrotowy był opłacany na następujących zasadach: 
Osoby fizyczne zobowiązane były wpłacać zaliczki miesięczne i składać deklaracje wg 
ustalonego wzoru do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni. Wysokość zaliczek za 
miesiące od stycznia do listopada ustalana była od obrotów osiągniętych w danym 
miesiącu wg właściwej stawki podatku obrotowego, a zaliczkę za miesiąc grudzień 
ustalało się w wysokości obrotów za miesiąc listopad.  
Osoby prawne opłacały podatek obrotowy na tych samych zasadach co jednostki 
gospodarki uspołecznionej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 31 lipca 1982 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania 
podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom 
podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej (Dz. U. z 1982 roku Nr 24 poz. 171 z zmiany) 
Ostateczne zeznanie roczne  należało złożyć: 
Osoby prawne w terminie do dnia 1 marca  
Osoby fizyczne w terminie do dnia 31 marca – jeśli prowadziły księgi handlowe. 
Pozostałe osoby do dnia 31 stycznia. 
 
7. Podatki zryczałtowane 

Osoby fizyczne mogły po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach 
opłacać podatek dochodowy i obrotowy w sposób zryczałtowany. 
W stanie prawnym obowiązującym w 1990 roku zryczałtowane podatki miały dość 
istotne znaczenie dla opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw.  

W zakresie zryczałtowanych podatków obowiązywała karta podatkowa, 
ryczałtowe opodatkowanie w zakresie podatków dochodowego i obrotowego dotyczyło 
ponad stu rodzajów drobnej działalności - przede wszystkim rzemieślniczej.  

Stawki podatkowe uzależnione były od liczby mieszkańców miejscowości, w 
której prowadzona była działalność, rodzaju tej działalności i liczby zatrudnionych przez 
przedsiębiorcę pracowników. Podatki należało opłacać w terminie do 7 dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni, z tym że za miesiąc grudzień należało opłacić podatek w terminie do 

Raport Centrum im. Adama Smitha dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001,   str. 27/105 



 

dnia 28 grudnia. Najwyższą miesięczną stawkę podatkową obowiązany był zapłacić 
przedsiębiorca zatrudniający trzech pracowników, prowadzący działalność w zakresie 
antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów w miejscowości o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 50 000 – stawka podatku wynosiła 2.016.000 starych złotych. Jak widać 
najwyższy podatek roczny z tytułu w/w działalności (ponad 24.000.000 starych złotych) 
był wyższy od progu którego przekroczenie skutkowało stosowaniem stawki w podatku 
dochodowym w wysokości 50%. 

Ponadto podatkiem ryczałtowym dochodowym i obrotowym opodatkowane były 
przychody ze sprzedaży ewidencjonowanej pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej 
ewidencji (dzień 31 grudnia 1990 roku był ostatnim dniem obowiązywania tej formy 
opodatkowania) 

Zryczałtowane podatki dotyczyły również rybaków morskich i zalewowych, osób 
trudniących się przerobem surowca rybnego, rzemieślników ze świadczeń 
wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych. 
 
8. Podatki i opłaty lokalne 
Do grupy tych podatków zaliczano w ówczesnym stanie prawnym sześć rodzajów 
podatków i opłat lokalnych:  
�� podatek od nieruchomości 
�� podatek drogowy 
�� podatek od posiadania psów  
�� opłata targowa 
�� opłata miejscowa 
�� opłata administracyjna  
z tego podatek od nieruchomości, podatek drogowy, opłata targowa i administracyjna 
dotyczyła bezpośrednio małych i średnich przedsiębiorstw. 

8a. Podatek od nieruchomości 
Podatnikami podatku od nieruchomości były osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące: 
�� właścicielami, samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych 

nie złączonych trwale z gruntem, 
�� posiadaczami (w tym również bez tytułu prawnego) nieruchomości lub obiektów 

budowlanych nie związanych trwale z gruntem, stanowiących własność Państwa, 
�� użytkownikami wieczystymi nieruchomości. 
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały: 
�� budynki lub ich części, 
�� budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 

rolnicza, 
�� grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym, 
�� grunty objęte przepisami o podatku rolnym, związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza. 
Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości była: 
�� dla budynków mieszkalnych podlegających ustawowemu ubezpieczeniu była wartość 

ustalona dla celów tego ubezpieczenia, z wyjątkiem tych części budynków, które były 
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej   

�� dla budynków pozostałych i od części budynków mieszkalnych, zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – ich powierzchnia użytkowa 
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�� dla budowli - wartość początkowa tych budowli określona wg zasad przewidzianych 
dla celów amortyzacji, choćby były całkowicie zamortyzowane, 

�� dla gruntów powierzchnia tych gruntów 
Stawki podatki były ustalane przez radę gminy, z tym że nie mogły one przekroczyć: 
�� dla budynków mieszkalnych lub ich części 0,1% ich wartości, 
�� dla budowli – 2% ich wartości, 
�� dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

15.000 starych złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej, a od pozostałych 5.000 
starych złotych za 1m2 powierzchni użytkowej, 

�� od gruntów, jeśli były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 500 
starych złotych za 1m2 powierzchni, a od pozostałych 50 starych złotych za 1m2 
powierzchni. 
Jak z powyższego wynika istniały już wówczas, niczym nie uzasadnione różnice w 

wysokości stawek podatkowych dla przedsiębiorców i osób nie prowadzących 
działalności gospodarczej, na niekorzyść tych pierwszych. Ponadto przedsiębiorcy 
zobowiązani byli do prowadzenia kolejnego już rodzaju sprawozdawczości podatkowej w 
postaci deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości. 
 

8b. Podatek drogowy 
Obowiązek podatkowy w tym podatku ciążył na posiadaczach pojazdów 

samochodowych przyczep ciągników, motocykli, motorowerów, oraz wyposażonych w 
silniki jachtów, promów i łodzi. 

Wysokość stawek w podatku drogowym była określana przez Ministra Finansów w 
drodze rozporządzenia, z tym że nie mogła ona przekroczyć maksymalnej stawki 
określonej w ustawie, która wynosiła dla motocykla, motoroweru oraz samochodu 
osobowego 500.000 starych złotych, dla pozostałych środków transportowych 900.000 
złotych. 
Przykładowe stawki określone w rozporządzeniu to: 
�� 18.500 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej do 900 m3, 
�� 38.500 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej od 900 m3 do 1300 m3, 
�� 49.500 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej od 1300 m3 do 1500 m3 oraz do Polonezów z silnikami 1600 m3, 
�� 154.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej od 1500 m3 do 1800 m3, 
�� 264.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 1800 m3 z wyjątkiem samochodu Warszawa, 
�� 61.500 starych złotych od samochodu m-ki Warszawa. 
 

8c. Opłata targowa 
Opłata targowa była pobierana dziennie od osób fizycznych i prawnych 

dokonujących sprzedaży na targowiskach niezależnie od tego należności przewidzianych 
za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę 
prowadząca targowisko. Wysokość stawek opłaty była ustalana przez rady gmin. 
 

7.d Opłata administracyjna  
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Opłata ta mogła być wprowadzona przez rady gmin. Była ona pobierana w 
związku z wykonywaniem czynności urzędowych, które nie były obciążone opłata 
skarbową. Wysokość tej opłaty uzależniona miała być od pracochłonności 
poszczególnych czynności urzędowych. 
 
9. Opłata Skarbowa 

W stanie prawnym obowiązującym w 1990 roku opłatę skarbową pobierano od: 
�� w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej: od 

podań (żądania, odwołania, zażalenia) i załączników do podań, czynności urzędowych 
podejmowanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, 
zaświadczeń wydawanych na wniosek zainteresowanego, zezwoleń wydawanych na 
wniosek zainteresowanego; 

�� czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 
majątkowych, umów dzierżawy i poddzierżawy oraz najmu i podnajmu, umów 
pożyczki, umów komisu, umów spółki, umów poręczenia, umów darowizny - w części 
dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań na 
rzecz zbywcy lub osób trzecich, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia 
renty, umów o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej 
spłat lub dopłat, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki oraz 
odpłatnego użytkowania; 

�� następujących dokumentów: stwierdzających ustanowienia pełnomocnika oraz ich 
odpisów, weksli, dokumentów przewozowych; 

�� orzeczeń sądów, w tym również polubownych, oraz ugody zawarte przed tymi sądami, 
jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne 
wymienione wyżej. 
Katalog zwolnień zawarty był zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu, spośród 

wymienionych w ustawie, a mających znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw 
wymienić należy:  
�� sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym 
�� umowy sprzedaży zawierane w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku obrotowym, jeżeli nie są od tego podatku zwolnione, 
�� umowy dzierżawy. poddzierżawy oraz najmu i podnajmu zawierane w wykonywaniu 

działalności usługowej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym. 
Stawki opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych mające większe znaczenie 

dla małych i średnich przedsiębiorstw określone były w rozporządzeniu wykonawczym 
do ustawy i wynosiły: 
�� od sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania – 5%, 
�� od sprzedaży  praw majątkowych – 2% 
�� od sprzedaży rzeczy ruchomych – 2% 
�� od umowy dzierżawy, poddzierżawy, i zmian tych umów - 1% 
�� od umowy najmu, podnajmu i zmian tych umów - 1% 
�� od umowy pożyczki - 2% 
�� od umowy spółki: 

od kapitału wynoszącego do 50.000.000 starych złotych – 2% 
powyżej 50.000.000 starych złotych do 100.000.000 starych złotych – 1.000.000 
starych złotych + 1% nadwyżki ponad 1.000.000 starych złotych, 
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powyżej 100.000.000 starych złotych do 200.000.000 starych złotych – 1.500.000 
starych złotych + 0,5 % nadwyżki ponad 100.000.000 starych złotych 
powyżej 200.000.000 starych złotych – 2.000.000 starych złotych + 0,1 % nadwyżki 
ponad 200.000.000 starych złotych. 
Przy powiększeniu kapitału zakładowego spółki oraz od dopłat i pożyczek 

udzielonych spółce przez wspólników i akcjonariuszy stosować należało stawki opłaty 
skarbowej określone wyżej, właściwe dla sumy kapitału zakładowego dopłat i pożyczek, 
że tym że obliczona w ten sposób opłatę skarbową pomniejszano o opłaty uiszczone przed 
jego powiększeniem i od wcześniejszych dopłat. 

Należy zauważyć, że w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w 1989 roku i na 
początku 1990 generalnie nastąpiło zmniejszenie obciążeń – np. w odniesieniu do umowy 
sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego stawka opłaty skarbowej 
wynosiła 15% jej wartości, innych praw majątkowych 5%, sprzedaży rzeczy ruchomych 
5% (sprzedaż samochodów była objęta jeszcze wyższą stawką 10%), umowy dzierżawy 
(poddzierżawy) – 5%. Natomiast w ciągu 1990 roku dokonano znacznych podwyżek 
opłaty skarbowej w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji 
państwowej. 
 
10. Przepisy karne 

Uchwalona w 1971 roku ustawa karna skarbowa przewidywała następujące 
przestępstwa i wykroczenia skarbowe: 
�� niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania i niewzięcie udziału w postępowaniu 

podatkowym (art. 92 u.k.s.), 
�� firmanctwo (art. 93 u.k.s.), 
�� niezgłoszenie danych mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego 

lub podanie danych nieprawdziwych (art. 94 u.k.s.), 
�� nierzetelne prowadzenie ksiąg (art.95 u.k.s.), 
�� niepobranie przez płatnika lub inkasenta podatku lub pobranie go w kwocie niższej niż 

należnej (art.97 u.k.s.), 
�� niewpłacenie przez płatnika lub inkasenta podatku pobranego od podatnika (art. 98), 
�� inne, niż wyżej wymienione naruszenie przepisów podatkowych narażające Skarb 

Państwa lub gminę na uszczuplenie podatku (art. 99 u.k.s.), 
�� nieprowadzenie ksiąg przez osoby zobowiązane do tego (art. 100 u.k.s.), 
�� odmowa okazania ksiąg uprawnionemu organowi (art. 101 u.k.s.), 
�� niewystawienie rachunku, odmowa wydania rachunku, nieprzechowywanie kopii 

rachunku, wystawianie fałszywego rachunku, albo posługiwanie się nim (art. 102 
u.k.s.) 

�� niedokumentowanie w księgach zapisu dotyczącego produkcji, przerobu, zużycia, 
przechowywania lub zakupu (skupu) rzeczy, lub świadczenia usług i nieprowadzenie 
ewidencji dowodów zakupu lub prowadzenie jej nierzetelnie (103 u.k.s), 

�� wadliwe prowadzenie księgi (104 u.k.s), 
�� nienadsyłanie informacji podatkowych lub nadsyłanie fałszywych informacji (105 

u.k.s), 
�� utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (106 u.k.s.), 
�� uchylanie się od uiszczenia należnej opłaty skarbowej (107 u.k.s.), 
�� użycie skasowanego znaku opłaty skarbowej, puszczenie go w obieg, nabywanie lub 

przechowywanie go w celu puszczenia w obieg (108 u.k.s.), 
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�� nieprowadzenie rejestru opłaty skarbowej (art. 109 u.k.s.),  
�� naruszenie przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych, jeżeli Skarb Państwa 

lub gmina nie zostali narażeni na uszczuplenie należności podatkowej; niestawienie 
się bez uzasadnionej przyczyny w organie podatkowym jako strona, świadek lub 
biegły, pomimo prawidłowego wezwania albo bezzasadna odmowa złożenia zeznania 
lub wydania opinii (art. 110 u.k.s.). 

�� naruszenie przepisów podatkowych przez osoby sprawujące funkcje w podmiotach 
gospodarczych (między innymi) (art. 113 – 115 u.k.s.). 

 
Kary grzywny i kary pieniężne za przestępstwa i wykroczenia w zakresie zobowiązań 

podatkowych zostały dziesięciokrotnie zwiększone ustawą z dnia 28 września 1990 roku 
o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 503), która weszła w życie w dniu 
30 grudnia 1990 roku.   

Najwyższą karą było zagrożone przestępstwo z art. 92 u.k.s. – pozbawienie wolności 
do lat 3 i grzywna do 50.000.000 starych złotych. 
 

II. Sytuacja prawno-podatkowa przedsiębiorcy w 1994 roku. Przepisy 
obowiązujące w 1994 roku (stan na 31 grudnia 1994 roku) 

 
1. Zestawienie przepisów obowiązujących w 1994 r. (stan na dzień 31 grudnia 1994). 
 
Przepisy ogólne 
 Ustawa o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. 93. 108. 486 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach 

podatkowych - Dz.U.90.1.4 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - 

Dz.U.92.99.496 ze zmianami. 
 Rozporządzenie w sprawie karty podatkowej - Dz.U.94.140.787. 
Rozporządzenie w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu 

wykonywania tego nadzoru - Dz.U.94.26.91. 
Rozporządzenie w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w 

czasie produkcji,  magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, 
wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich - 
Dz.U.93.75.356 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych za niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenie 
właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych 
- Dz.U.89.6.40 ze zmianami. 

Zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od 
dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność w zakresie produkcji 
rurek drenarskich - M.P.89.30.233. 

Zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów 
pracy chronionej - M.P..93.32.330. 

Zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od 
niektórych rodzajów dochodów osób prawnych - M.P .93.32.332. 
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Zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego 
podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych - M.P.94.6.53 ze 
zmianami. 

Zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych 
należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz 
warunki tego zaniechania - M.P.94.18.137. 

Zarządzenie w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych - M.P .94.39.333. 

Rozporządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów - M.P.94.64.570. 

Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego (dz. III) - Dz.U.80.9.26 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach 

niektórych zobowiązań podatkowych - Dz.U.92.16.62 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz 

organizacji podatkowych komisji odwoławczych - Dz.U.82.30.212 ze zmianami. 
Ustawa o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu niektórych zobowiązań 

właścicieli nieruchomości wobec Państwa - Dz.U.58.77.398 ze zmianami. 
Ustawa o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych - 

Dz.U.94.106.511. 
Rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedziby urzędów 

skarbowych i izb skarbowych - Dz.U.91.56.241 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych dokonujących 

zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z zawartej ugody 
bankowej - Dz.U.93.66.313 ze zmianami. 

Ustawa o kontroli skarbowej - Dz.U.91.100.442 ze zmianami. 
Ustawa o  zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - 

Dz.U.91.46.201 ze zmianami. 
 
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz.U.93.11.50 ze 

zmianami. 
Zarządzenie w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania 

zgłoszenia rejestracyjnego - M.P.93.11.74 ze zmianami. 
Zarządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego, wzoru potwierdzenia tego 

zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu działalności oraz zasady ustalania 
tymczasowych numerów identyfikacyjnych -dla podatników podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowego.- M.P.93.11.75. 

Zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego - M.P. 94.47.382. 

Rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym - Dz.U.94.133.688. 

Rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowego w imporcie - Dz.U.94.5.23-zał. ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U.94.125.611. 
Zarządzenie w sprawie stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu 

spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do 
silników, wyrobów, tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku - M.P.94.59.514. 
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Rozporządzenie w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków powstających w 
czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, 
wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich - 
Dz.U.93.75.356 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i 
importu niektórych usług - Dz.U.93.39.175 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe -
Dz.U.94.5.20 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - Dz.U.94.65.278 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą 

odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez 
podatników - Dz. U.93.39.178 ze zmianami.  

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy 
podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży niektórych towarów oraz 
świadczenia niektórych usług - Dz.U.93.39.179. 

Rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od 
towarów i usług jednostkom, dokonującym zakupu (importu) towarów 
finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - Dz.U.94.92.438. 

Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom 
wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego - 
Dz.U.94.51.206. 

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i 
członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych - M.P.93.24.242. 

Zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych - M.P.94.33.270. 
Zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych - M.P.94.66.588. 
Zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach 

podatkowych -  M.P.94.67.599. 
Ustawa o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy - Dz.U.93.127.584 
Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy - Dz.U.94.26.93 ze 

zmianami. 
Zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczeniu znakami akcyzy 

według systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej 
nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN) - M.P.94.42.351 sprost.: 
M.P.94.52.444 (pkt2). 

Zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie 
upoważnień do wydania banderol -  M.P.94.14.106 

 
 
Podatek importowy 
Ustawa o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy 

- Dz.U.93.123.551 ze zmianami. 
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Podatek dochodowy od osób prawnych 
 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U.93.106.482 ze 

zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych - Dz.U.92.32.139 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. Dz.U.92.32.138 ze 

zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz tryb i terminy 
aktualizacji wyceny środków trwałych - Dz.U.94.104.508 

Rozporządzenie w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo 
praw majątkowych do składników majątku stron tych umów - Dz.U.93.28.129. 

Rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżki 
podatku dochodowego - Dz.U.94.18.62 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie 
gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym - 
Dz.U.93.59.266. 

 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U.93.90.416 ze 

zmianami. 
Uchwała w sprawie wykładni art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych - Dz.U.94.62.263. 
Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych - Dz.U.91.124.553 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo 

praw majątkowych do składników majątku stron tych umów - Dz.U.93.28.129. 
Rozporządzenie w sprawie odliczenia od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz 

obniżki podatku dochodowego. Dz.U.94.18.62 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie odliczenia od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie 

gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym - Dz. 
U.93.59.266 

Obwieszczenie w sprawie stopy procentowej dla naliczenia dywidendy obligatoryjnej, 
wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności 
budżetowych - M.P.94.69.625. 

Rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób 
fizycznych - Dz.U.94.140.786. 

Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku 
dochodowego przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od 
przychodów osób fizycznych - M.P .94.66.589. 

Zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach 
podatkowych - M.P.94.67.599. 

Rozporządzenie w sprawie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od 
świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 
Dz.U.94.45.183. 

Rozporządzenie w sprawie poboru podatku dochodowego i zaliczek na podatek 
dochodowy przez niektórych płatników - Dz.U.92.58.282 
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Rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U.92.63.318 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów 
zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę za granicą - Dz.U.92.32.137 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego 
podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej 
działalności gospodarczej. Dz.U.90.35.203 ze zmianami. 

 
Opłata skarbowa 
 Ustawa o opłacie skarbowej - Dz.U.89.4.23 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. Dz. U.94.136.705. 
Zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz 

sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty - M.P.89.25.193 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i 

urzędowych blankietów wekslowych. Dz. U.94.134.701 
 
 
Podatki lokalne 
 Ustawa o podatkach  i opłatach lokalnych - Dz.U.91.9.31 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie podatku od środków transportowych -  Dz.U.94.132.676 
 
Przepisy Karne 
 Ustawa karna skarbowa - Dz.U.84.22.103. 
 
2. Przepisy ogólne 
 

W zakresie przepisów regulujących powstawanie, wykonywanie i wygasanie  
zobowiązań podatkowych oraz postępowania w sprawach podatkowych i procedury 
egzekucyjnej zachowany został ten sam układ wzajemnych relacji między ustawą o 
zobowiązaniach podatkowych, kodeksem postępowania administracyjnego i  ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Ustawa o zobowiązaniach podatkowych była nowelizowana sześciokrotnie w 
okresie od dnia 31 grudnia 1990 roku do dnia 31 grudnia 1994 roku. Ilość zmian w 
stosunku do pierwotnej wersji aktu spowodowała konieczność ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy, co nastąpiło w dzienniku ustaw z 1993 roku nr 108 poz. 486. Jeszcze 
jednak w tym samym roku, po opublikowaniu jednolitego tekstu, ustawa została po raz 
kolejny znowelizowana. 

Do zmian, które miały niekorzystny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa należy 
zaliczyć: 
�� obowiązek, w odniesieniu do podatników prowadzących księgi rachunkowe i 

podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokonywania zapłaty zobowiązań 
podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których stosuje się przepisy ustawy 
o zobowiązaniach podatkowych, w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych, z 
wyjątkiem, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami zapłata tych należności jest 
dokonywana papierami wartościowymi lub znakami opłaty skarbowej albo jest 
pobierana przez płatnika lub inkasenta – zmiana ta powodowała, że podatnik 
zmuszony został do opłacania odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz banku w 

Raport Centrum im. Adama Smitha dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001,   str. 36/105 



 

związku z dokonywaniem zapłaty podatków za jego pośrednictwem; zmiana ta 
korespondowała ze zmianami dokonanymi w ustawie o działalności gospodarczej, 
gdzie został na podmioty gospodarcze nałożony obowiązek dokonywania rozliczeń, za 
pośrednictwem banku w transakcjach o wartości określonej w tych przepisach, 

�� nałożenie na komandytariusza i wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
odpowiedzialności całym ich majątkiem za zobowiązania spółki z tytułu podatków w 
takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku,  niekorzystna ta 
zmiana stanowiła powrót do wcześniejszych, obowiązujących przed transformacją 
przepisów – jednakże w nieco łagodniejszej formie. 

�� pobieranie odsetek w wysokości 50% odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości 
podatkowych od zobowiązań podatkowych z tytułu podatków: 
dochodowego od osób prawnych, 
dochodowego od osób fizycznych, 
od towarów i usług, 
akcyzowego, 
importowego, 
od gier, 
których termin płatności został odroczony lub płatność podatku została rozłożona na 
raty 

  
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 

Wynikiem prowadzonej reformy prawa podatkowego było uchwalenie ustawą z 
dnia z dnia 26 lipca 1991 r powszechnego, o charakterze osobistym, podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

W związku z wejściem w życie tej ustawy straciły moc z dniem 1 stycznia 1992 r. 
następujące przepisy: 
�� ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń, 
�� ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej 

- w części dotyczącej podatku od płac, 
�� ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym, 
�� ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym, 
�� ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  - w zakresie dotyczącym 

podatku rolnego od dochodów osób fizycznych z działów specjalnych produkcji 
rolnej, 

�� art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, 
�� przepisy ustaw szczególnych, w części zawierającej przedmiotowe lub podmiotowe 

zwolnienia osób fizycznych od podatków, o których mowa w pkt 1-5, albo obniżki 
tych podatków. 

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stanowiły, że: 
�� ulgi inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy o podatku dochodowym i podatku 

rolnym, nie wyczerpane w okresie do dnia 1 stycznia 1992 r., należało stosować 
odpowiednio do dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie nowej 
ustawy, 

�� okresowe zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ustawy podatku 
dochodowym (opisane wyżej) pozostały w mocy do czasu ich wygaśnięcia;  
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�� od dnia uchwalenia tej ustawy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej 
opodatkowane były na zasadach ogólnych z pewnymi wyjątkami np. dochód z 
działów specjalnych produkcji rolnej u podatników nie prowadzących ksiąg był 
ustalany na podstawie norm szacunkowych. 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do roku 1994  była czternaście 

razy zmieniana - w samym 1994 roku wprowadzono trzy zmiany:  
�� ustawą z 4 marca  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 

163) wprowadzono niewielkie zmiany w art. 14, 21 i 23; 
�� ustawa z 7 lipca o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze oraz o zianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419) nadała nowe brzmienie ust. 5 art. 41 oraz 
dodano ust. 5a w tym artykule; 

�� zaś ustawą z 2 grudnia  o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady 
opodatkowania oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 1995 r. Nr 5,  poz. 25) 
zmieniono art. 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21-30, 32-35, 37-38, 41, 42, 44, 45, 52 oraz 
dodano art. 14a i skreślono art. 20a. 

 
3.a Podstawa opodatkowania. 

Podstawą opodatkowania w podatku dochodowym jest dochód. U średnich 
przedsiębiorców sporządzających bilans i rachunek wyników, za dochód z działalności 
gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące 
kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania 
przychodów. Natomiast, w pewnym uproszczeniu, u małych i średnich przedsiębiorców 
prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica 
pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością 
remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) 
podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków. 
Obok przychodów niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia dochodu mają koszty ich 
uzyskania. W porównaniu ze stanem obowiązującym w roku 1990 sytuacja podatników w 
tym zakresie pogorszyła się, gdyż znacznie rozszerzono zakres rodzajów kosztów nie 
uznawanych za koszty uzyskania przychodów. W 1994 r. z kosztów uzyskania 
przychodów było wyłączonych 51 rodzajów kosztów (w 1990 roku – tylko 17). Przy 
okazji niejako nałożono na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu 
samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. 
 

3.b Stawki podatku 
W 1994 r. podatki zostały podwyższone wprost, wprowadzając nową skalę podatkową w 
porównaniu ze stanem na rok 1992 i 1993. Zamiast dotychczasowych  skali stawek w 
wymiarze 20%, 30%, 40% wprowadzono stawki które obowiązywały również na 1995 i 
1996 rok w wymiarze 21%, 33% i 45%. Mimo tego, że w porównaniu z rokiem 1990 
zlikwidowano stawkę 50% to jednak stawki te w zestawieniu z bardzo niskimi progami 
podatkowymi były wyjątkowo wysokie. Tytułem przypomnienia należy zauważyć, że 
podatek dochodowy w 1990 roku w żadnym razie nie mógł przekroczyć 40% dochodu.  
Stawki i progi w 1994 roku, w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły: 
przy podstawie obliczenia podatku w złotych do 90.800.000,- podatek wynosił 21 % 
podstawy obliczania minus kwota 1.212.000,- zł; 
przy podstawie obliczenia podatku ponad 90.800.000,-zł  do 181.600.000,- zł  podatek 
wynosił 17.856.000, -zł + 33 % nadwyżki ponad 90.800.000,-  zł; 
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przy podstawie obliczenia podatku ponad 181.800.000,- zł podatek wynosił 47.820.000 zł 
+ 45 % nadwyżki ponad 181.600.000,- zł 
 

3.c Ryczałt 
Oprócz wyżej wymienionego sposobu obliczania podatku, przepisy przewidywały 
zryczałtowane sposoby opodatkowania (w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych przewidziano ryczałtowe opodatkowanie, między innymi, przy 
opodatkowaniu dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej - 10% i dochodu 
nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu – 75 % dochodu, oraz  
dochodu z odsetek od pożyczek i z dywidend oraz innych tytułów do udziału w zyskach 
osób prawnych – 20 % przychodu).  
Osoby fizyczne, które prowadziły w 1994 roku działalność na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej (również w formie spółki cywilnej osób fizycznych) 
miały obowiązek opłacania podatku dochodowego w formie zryczałtowanej, jeśli w roku 
poprzedzającym rok podatkowy uzyskały przychód z działalności w kwocie nie 
przekraczającej 1.2 mld starych zł. Ta forma opodatkowania miała charakter 
obligatoryjny. Podatek ten musieli opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność 
gospodarczą w 1994 roku i byli nim obciążani do końca roku podatkowego, nawet gdy 
ich przychody przekroczyły 1.2 mld starych zł. Stawki opodatkowania w formie ryczałtu 
od przychodu wynosiły: 
�� 7,5% przychodów od dochodu z działalności usługowej, w tym z działalności w 

zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu; 
�� 5% przychodów z działalności wytwórczej i usługowej w zakresie budownictwa lub w 

zakresie przewozów taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton albo 
polegającej na wypożyczaniu rzeczy 

�� 2,5% przychodów z działalności gastronomicznej, handlowej, z usług związanych z 
produkcją zwierzęcą itd. 
Opodatkowanie w formie ryczałtu nie dotyczyło podatników prowadzących 

działalność m.in. w zakresie wykonywania usług adwokackich, notarialnych i innych 
usług prawniczych, osiągających dochody z prowadzenia aptek, wytwarzających wyroby 
opodatkowane podatkiem akcyzowym etc. 
Zmianę w stosunku do roku 1990 polegającą na wprowadzeniu w/w zryczałtowanych 
form opodatkowania należy ocenić pozytywnie, z tym że negatywną ocenę należy 
wyrazić w odniesieniu do faktu, że ryczałt był obligatoryjny.  

Negatywnie należy natomiast ocenić zwiększenie w stosunku do stanu z 1990 roku 
opodatkowania dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. 
Inną formą uregulowania podatku dochodowego była karta podatkowa stanowiąca 
uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego przez określonych podatników. Z 
opodatkowania w tej formie mogły korzystać osoby fizyczne  i spółki cywilne osób 
fizycznych, które prowadziły jeden z rodzajów działalności wymienionych w 
rozporządzeniu tj.: 
�� prowadzące działalność usługowo - wytwórczą  (rozporządzenie wymienia 96 

rodzajów usług których wykonywanie uprawnia do opodatkowania w formie karty 
podatkowej np.: usługi krawieckie, fryzjerskie, robót budowlanych, z zakresu 
mechaniki i elektromechaniki pojazdowej itp.), 

�� handel detaliczny artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi, 
�� obnośny i obwoźny handel detaliczny artykułami przemysłowymi, 
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�� gastronomia w której nie prowadzi się sprzedaży alkoholu, 
�� usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu, 
�� usługi rozrywkowe np. karuzele, strzelnice, automaty zręcznościowe, kolejki torowe, 

zjeżdżalnie, imprezy samochodowe i in., 
�� sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach jeśli nie prowadzi się sprzedaży 

alkoholu 
�� wolne zawody z zakresu służby zdrowia np.: lekarze, pielęgniarki, technicy 

dentystyczni i in. 
Podmioty prowadzące wyżej wymienioną działalność, w celu uzyskania prawa 
opodatkowania w formie karty podatkowej musiały dodatkowo spełnić poniższe warunki: 
�� złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej w terminie do 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego miało być wprowadzone 
opodatkowanie w formie  karty podatkowej lub przed rozpoczęciem działalności jeśli 
podatnik miał ją rozpocząć w ciągu roku podatkowego. Podatnik mógł skorzystać z 
możliwości zrzeczenia się  z karty jednakże tylko gdy uczynił to w terminie do końca 
roku poczynając od roku następnego. W sytuacji gdy podatnik zaprzestał prowadzenia 
działalności i nie zgłosił tego faktu do urzędu skarbowego w terminie do końca roku 
to opodatkowanie w formie karty podatkowej przechodzi automatycznie bez jego 
wniosku na rok następny, 

�� nie mogli prowadzić - poza działalnością objętą podatkową kartą innej poza rolniczej 
działalności gospodarczej, 

�� małżonek podatnika nie mógł prowadzić działalności w tym samym zakresie, 
�� łączne zatrudnienie nie mogło przekraczać określonego stanu zatrudnienie dla danego 

rodzaju działalności (określonego w rozporządzeniu w sprawie karty podatkowej), 
jednakże przeszkoda ta nie była uwzględniana w sytuacji gdy zaistniało przekroczenie 
o nie więcej niż trzech pracowników w stosunku do działalności prowadzonej na 
terenie gmin zagrożonych bezrobociem strukturalnym, 

�� nie korzystali z usług osób nie zatrudnionych u siebie na podstawie umowy o pracę 
jak również z usług innych zakładów lub przedsiębiorstw (za wyjątkiem usług o 
charakterze specjalistycznym).  
Wysokość podatku dochodowego ustalana była według stawek miesięcznych 

określonych w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia i przyporządkowanych 
do poszczególnych  rodzajów działalności gospodarczej. Wysokość stawek tak, jak w 
roku 1990, była uzależniona nie tylko od rodzaju prowadzonej działalności ale i od ilości 
zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców miejscowości, w której była 
prowadzona działalność np.: przy prowadzeniu działalności polegającej na 
antykorozyjnym zabezpieczaniu pojazdów  prowadzonej:  
�� w miejscowości do 5.000 mieszkańców w sytuacji gdy płatnik nie zatrudniał 

dodatkowych pracowników – miesięczna stawka podatku w formie karty podatkowej 
wynosiła 1.450.000,- zł ale jeśli ten sam podmiot zatrudniał trzech pracowników 
musiał zapłacić 5.600.000,- zł 

�� z kolei w miejscowości skupiającej ponad 5.000 do 50.000 mieszkańców nie 
zatrudniający podatnik był objęty stawką podatkową w wysokości 1.600.000,- zł  zaś 
przy zatrudnieniu trzech osób podatnik był objęty stawką podatkową w wysokości 
6.300.000,- zł 
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�� w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 nie zatrudniający podatnik był 
objęty stawką podatkową w wysokości 1.800.000,- zł zaś przy zatrudnieniu trzech 
osób podatnik był objęty stawką podatkową w wysokości 7.000.000,- zł 
W porównaniu ze stanem w 1990 roku stawki podatku wzrosły. 

Stawka karty podatkowej wynikała z decyzji urzędu skarbowego. Podatnik miał 
możliwość zrzeczenia się opodatkowania w formie karty podatkowej w ciągu 14 dni od 
doręczenia mu decyzji określającej stawkę. W takiej sytuacji był on zobowiązany do 
rozliczania się z podatku w formie zryczałtowanej, jeżeli jednak udokumentowane 
przychody podatnika przekraczały 1.200.000.000,- zł to mógł on zaprowadzić podatkową 
księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się z podatku na zasadach ogólnych. Płatnicy 
opłacający kartę podatkową mieli obowiązek powiadomienia o wszelkich zmianach, które 
miały wpływ na wysokość opodatkowania - zlekceważenie tej zasady groziło utratą 
uprawnień do opodatkowania w formie karty.  Podatnicy mieli obowiązek opłacenia karty 
podatkowej bez wezwania w terminie do 7 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły (a za 
grudzień w terminie do 28 grudnia roku podatkowego). Do obowiązków podatnika było 
również prowadzenie książki ewidencji zatrudnień (poświadczonej w urzędzie 
skarbowym) i indywidualnej (imiennej)  karty wynagrodzeń oraz wystawiania i 
przechowywania rachunków stwierdzających sprzedaż towaru lub usługi przez podatnika. 
Podatnicy ci nie musieli prowadzić żadnych ksiąg podatkowych, składać deklaracji, 
zeznań podatkowych ani wpłacać żadnych zaliczek na podatek dochodowy. 
 

3.d Zwolnienia od podatku dochodowego  
Zwolnienia w podatku dochodowym uregulowane były  art. 21 ustawy oraz w 
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 roku w sprawie wykonywania 
niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 21 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku przewidziano 36 tytułów 
zwolnień przedmiotowych w większości o charakterze świadczeń socjalnych  i 
odszkodowawczych. Liczba ta sukcesywnie wzrastała tak by w roku 1994 osiągnąć pułap 
41 tytułów zwolnień. Spośród nich jedynie jedno zwolnienie  miało znaczenie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw tj. zwolnienie z tytułu dochodów z działalności gospodarczej 
osób, zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie i  z zastrzeżeniem spełnienia 
przesłanek  przewidzianych w ustawie  o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. W odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w 1990 roku, 
ogólna liczba zwolnień wymienionych w ustawie wprawdzie wzrosła, nie mniej jednak 
mniejsza była liczba zwolnień, które mogłyby mieć zastosowanie w odniesieniu do 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

3.e Sposób zapłaty podatku - deklaracje 
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą 
był ustawowo zobowiązany do obliczenia i przekazywania co miesiąc w roku 
podatkowym zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Równolegle z zapłatą zaliczki uiszczany jest w przypadku likwidacji 
działalności podatek od dochodu w wysokości 10% w ostatnim miesiącu działalności. 
Również w przypadku osiągnięcia dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów i obligacji 
podatnik jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód w wysokości 20% 
uzyskanego dochodu z tej sprzedaży. Istniał znany już pod rządami poprzednich ustaw 
obowiązek składania deklaracji wg ustalonego wzoru. Obowiązkiem podatnika było 
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również złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej  straty w 
danym roku podatkowym do 30 kwietnia następnego roku i wpłacenie również w terminie 
do 30 kwietnia różnicy pomiędzy podatkiem należnym do dochodu wynikającego z 
zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Podatnicy którzy prowadzili księgi rachunkowe (handlowe) dołączali do 
zeznania rocznego bilans z rachunkiem wyników, zaś podatnicy którzy prowadzili 
podatkową księgę przychodów i rozchodów począwszy od 1994 roku nie składali jej 
razem z zeznaniem. 
 
 
4. Podatek dochodowy od osób prawnych 
 

Obowiązującą w 1990 roku ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 
zastąpiła ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Ustawa ta od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 1 stycznia 1992 roku – weszła życie z 
mocą wsteczną) do dnia 31 grudnia 1994 roku była nowelizowana 14 razy. Uchwalenie 
ustawy z 1992 roku wiązało się z koniecznością dostosowania  niektórych uregulowań 
prawnych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku, zwłaszcza 
ujednolicenia zasad ustalania dochodu podatkowego dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i 
podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Nowa ustawa stanowiła, że okresowe 
zwolnienia od podatku dochodowego, do których podatnicy nabyli uprawnienia przed 
dniem 1 stycznia 1992 r., pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia. Uchylono jednak, 
z pewnymi wyjątkami, przepisy ustaw szczególnych przyznające ulgi i zwolnienia od 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz zniesiono przyznane na podstawie tych 
przepisów ulgi i zwolnienia.  
 

4.a Podstawa opodatkowania 
Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest 

osiągnięty przez podatnika dochód bez względu na rodzaj źródeł  przychodów z jakich 
został on osiągnięty. Pod pojęciem dochodu należało rozumieć nadwyżkę sumy 
przychodów nad kosztami ich uzyskania, zaś jeśli koszty uzyskania przychodów 
przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą. Dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych  jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału oraz dochód przeznaczony na 
powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, zaś w przypadku spółki nie będącej 
osobą prawną jest dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, 
zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o koszty nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. 
Odnośnie kosztów uzyskania przychodów należy odnotować zarysowującą się tendencję 
do wyłączania coraz to nowych wydatków z kosztów uzyskania przychodów - w stanie 
prawnym obowiązującym w 1990 roku do kosztów uzyskania przychodów nie można 
było zaliczyć wydatków wymienionych w 21 pozycjach, natomiast na dzień 31 grudnia 
1994 roku artykuł 16 ustawy, z którego wyłączenia z kosztów wynikały obejmował 55 
pozycji. Należy przy tym zwrócić uwagę na pkt 51 art. 16, gdzie na podatników został 
nałożony obowiązek prowadzenia kolejnej ewidencji, tym razem ewidencji przebiegu 
samochodów osobowych nie stanowiących składników majątku podatnika.  

Dochód mógł być pomniejszony o wydatki określone w art. 18 ust. 1 ustawy tj.:  
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-  kwotę darowizn na cele naukowe, naukowo-techniczne, o światowe, oświatowo-
wychowawcze, kulturalne, kultu religijnego, kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci 
telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynne, ochrony zdrowa i 
pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele 
związane z budownictwem mieszkaniowym samorządu terytorialnego i na budowę 
strażnic w rozumieniu przepisów o Państwowej Straży Pożarnej oraz ich wyposażenie i 
utrzymywanie - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu lub bez ograniczenia, 
jeżeli wynika to z odrębnych ustaw, 
�� kwoty, o które zgodnie z prawem górniczym została obniżona podstawowa opłata 

eksploatacyjna za wydobywanie kopalin, 
�� wydatki na budowę własnego domu mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem 

znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup 
działki pod budowę tego budynku. 

W porównaniu ze stanem obowiązującym w roku 1990 zwraca uwagę zmniejszony zakres 
odliczeń od dochodu. Wykaz tych odliczeń był znacznie węższy w porównaniu z 
odliczeniami w podatku dochodowym  od osób fizycznych. 
 

4.b Stawki podatku 
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na 1994 rok miała charakter 

liniowy, procentowy i wynosiła 40% podstawy opodatkowania (osiągniętego przez niego 
dochodu), w tym zakresie nic się nie zmieniło. Pozytywną zmianą w stosunku do roku 
1990 było wprowadzenie zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 20% przychodu w 
odniesieniu do dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidziano 
ponadto możliwość odliczenia tego zryczałtowanego podatku od podatku obliczonego 
według zasad ogólnych.  

Ponadto przewidziano opodatkowanie stawką w wysokości 20% przychodu, która 
była stosowana w stosunku do niektórych osób nie mających siedziby lub zarządu w 
Polsce z tytułu uzyskanych przez te osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przychodów z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych 
i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za 
udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo 
do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, za informacje 
związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub 
naukowej (know-how), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowiła inaczej. Stawka 
podatkowa w wysokości 20% stosowana była również do dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowiła 
inaczej). 
 

4.c Zwolnienia od podatku 
Zwolnienia o charakterze przedmiotowym w roku 1994 obejmowały m.in.: 
�� dochody z tytułu udziału w spółce będącej osobą prawną, mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydatkowane w roku podatkowym na nabycie 
udziałów lub akcji od Skarbu Państwa oraz udziałów (akcji) w spółce tworzonej w 
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celu oddania tej spółce do odpłatnego korzystania, na podstawie przepisów o 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstwa lub części mienia 
przedsiębiorstwa albo na zakup obligacji od Skarbu Państwa,  

�� dochody osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej 
Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych instytucji 
finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów 
zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą 
Rady Ministrów z tymi instytucjami i państwami, 

�� dochody z tytułu dotacji przedmiotowych, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych 
świadczeń, stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup albo 
wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych, od których, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych. 

 
4.d Sposób zapłaty podatku 
Obowiązkiem podmiotu płacącego podatek dochodowy od osób prawnych było 

składanie bez wezwania deklaracji  według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu 
(straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacanie na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby podatnika zaliczek na podatek w wysokości 
różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zaliczki te za okres od 
pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszczał w terminie 
do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc była 
uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku 
podatkowego. Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następowało w terminie 
10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jednak nie później niż 
przed upływem dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego (który w zasadzie 
pokrywał się z rokiem kalendarzowym chyba, że sam podatnik dokonał przesunięcia np. z 
uwagi na nierównomiernie rozłożone dochody).  
 
5. Ulgi inwestycyjne dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i od osób 
fizycznych 
 

Do konstrukcji obu podatków dochodowych (zarówno od osób fizycznych, jak i 
prawnych) oprócz zwolnień o charakterze przedmiotowym i podmiotowym, zostały 
wprowadzone od połowy 1993 roku ulgi inwestycyjne, przybrawszy postać odliczeń od 
dochodu wydatków inwestycyjnych. Odliczenia od dochodu wydatków inwestycyjnych 
można było dokonać na podstawie dwóch aktów prawnych – rozporządzeń 
wykonawczych do obu ustaw w sprawie podatków dochodowych:  
�� rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1993 roku w sprawie odliczeń od 

dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu 
wysokim bezrobociem strukturalnym, 

�� rozporządzenia z dnia 25 stycznia  1994 roku w sprawie odliczeń od dochodu 
wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. 

Na  podstawie pierwszego z wymienionych rozporządzeń można było odliczyć faktycznie 
poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, w okresie nie 
dłuższym niż dwa lata podatkowe, wydatki na: 
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�� zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych zgodnie z klasyfikacją rodzajową 
środków trwałych GUS do grupy 3-6 oraz środków transportu, z wyjątkiem 
samochodów osobowych, 

�� zakup, budowę lub rozbudowę niektórych rodzajów budynków zaliczonych, zgodnie z 
Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do 
grupy 1 podgrupa 10-13 oraz podgrupa 16 rodzaj 166 i 168. 
Prawo do odliczenia wydatków inwestycyjnych przysługiwało podatnikom, u których 

wskaźnik przyrostu zatrudnienia osiągnął podane w rozporządzeniu parametry, a ogólna 
liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty nie mogła być niższa od sumy 
stanu zatrudnienia i przyrostu zatrudnienia. Podatnicy rozpoczynający działalność w roku 
podatkowym mogli odliczyć wydatki inwestycyjne bez względu na ogólną liczbę osób 
zatrudnionych, jeżeli przed dokonaniem odliczenia co najmniej 50% liczby zatrudnionych 
stanowiły osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Odliczeniu od dochodu podlegało 50% 
wydatków inwestycyjnych pomniejszonych o otrzymane z budżetu państwa, budżetów 
samorządowych, państwowych i samorządowych funduszy celowych dotacje, 
przeznaczone na sfinansowanie tych wydatków, oraz naliczony podatek od towarów i 
usług.  

Drugie z rozporządzeń - w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych 
oraz obniżek podatku dochodowego – miało zastosowanie  w przypadku, gdy podatnik 
ponosił wydatki inwestycyjne na: 
�� zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową 

środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 3-6 i 8, 
�� zakup, budowę lub rozbudowę budynków zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją 

rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrupa 
10-13 podgrupa 16 rodzaj 166 i 168, podgrupa 18 rodzaj 180, 182, 185 oraz do grupy 
2 podgrupa 20-23 i 25-27,  

�� zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, 
�� zakup od Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia 

przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntów, 
�� zakup od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub 

zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, 
�� zakup licencji, patentów lub know-how, 
�� spłatę określonej w umowie najmu lub dzierżawy albo w umowie o podobnym 

charakterze wartości składników majątku, o którym wyżej mowa, jeżeli środki te 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie 
zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do 
składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 129) zaliczane były do 
składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego, 

�� wytworzenie we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie) środków trwałych,  
�� nabycie od Skarbu Państwa, przez podatników, u których przychody z tytułu eksportu 

w tym samym roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 ECU, ponad 
50% udziałów albo akcji spółki,  
Odliczenia w/w wydatków inwestycyjnych nie miały zastosowania m.in.: do 

wydatków inwestycyjnych poniesionych przez podatników w okresie korzystania z ulg 
inwestycyjnych na podstawie rozporządzenia dotyczącego odliczeń od dochodu 
wydatków inwestycyjnych na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim 
bezrobociem strukturalnym.  Podatnicy od dochodu od opodatkowania mogli odliczyć 
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całość lub część wydatków inwestycyjnych do wysokości 25% tego dochodu a w 
szczególnych przypadkach nawet do 50% dochodu. Natomiast podatnicy opodatkowani 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogli obniżyć ten podatek o całość lub część 
wydatków inwestycyjnych do wysokości 30% tego podatku, a w szczególnych 
przypadkach do wysokości 60% podatku. 
 
 
6. Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw jako płatników podatku dochodowego 
 

W związku z wejściem w życie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych na przedsiębiorców został nałożony obowiązek obliczania i pobierania w 
ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób uzyskujących u nich przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku 
pracy, czy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. 
Należy zauważyć, że obowiązek pobierania zaliczek na podatek istniał już wcześniej, w 
stanie prawnym w 1990 roku, i dotyczył podatku od wynagrodzeń. Obowiązek ten nie był 
jednak tak drobiazgowo uregulowany w nowej ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.  

Na płatników został nałożony obowiązek przekazania kwoty pobranych zaliczek na 
podatek, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby płatnika i 
przesłania równocześnie kolejnej deklaracji zawierającej łączną sumę wypłat dokonanych 
w danym miesiącu z tytułów kwotę potrąconego podatku dochodowego oraz kwotę 
podatku wpłaconego na rachunek urzędu skarbowego. 

Płatnicy zostali także obowiązani w terminie do dnia 15 marca roku następującego 
po roku podatkowym do sporządzenia w trzech egzemplarzach według ustalonego wzoru 
informacji dla podatników, którym nie dokonano rocznego obliczenia podatku, 
wskazującej wysokość uzyskanych przez nich dochodów oraz należnego i pobranego 
podatku. Jeden egzemplarz informacji płatnik powinien doręczyć podatnikowi do dnia 31 
marca, a drugi przekazać w terminie do dnia 15 kwietnia właściwemu urzędowi 
skarbowemu. 

Ponadto na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą nałożono obowiązek 
pobierania zaliczek także od innych kwot wypłacanych przezeń np.: 
�� osobom fizycznym - z tytułu działalności wykonywanej przez te osoby osobiście, 
�� podatnikom nie mających siedziby lub zarządu w Polsce - z tytułu praw autorskich, z 

praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym 
również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury 
lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia 
przemysłowego, handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym 
doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 

�� osobom otrzymującym dywidendę lub inne dochody z tytułu udziałów w zyskach osób 
prawnych (dotyczy osób prawnych) 

 
7. Amortyzacja i środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. 
 

Na dzień 31 grudnia 1994 roku w zakresie środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji - podobnie jak w roku 1990 - przepisy 
rozproszone były w kilku aktach prawnych, z tym że zwiększyła się ich liczba.  
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Zasady ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych określało 
rozporządzenie Ministra Finansów wykonujące ustawę o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Określenie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe, 
aktualizacji ich wyceny oraz amortyzacji tych środków, w tym również wartości 
niematerialnych i prawnych, należało dokonywać wg zasad ustalonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 27 marca 1992 roku, które dotyczyło przedsiębiorców będących 
zarówno osobami prawnymi, jak i fizycznymi.  

Wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1994 roku do środków trwałych zaliczano 
kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania maszyny, urządzenia, 
środki transportu, budynki, budowle oraz ich części składowe stanowiące odrębna 
nieruchomość, w tym również nawierzchnie dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, 
melioracje budowle wodne, grunty, inwestycje w obcych środkach trwałych i inne 
przedmioty majątkowe przeznaczone do wykorzystania na własne potrzeby jednostki, 
których cena zakupu lub koszt wytworzenia były wyższe od 10.000.000 starych złotych. 
Z kolei w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych były zaliczone koszty 
nabycia praw majątkowych, w szczególności projektów wynalazczych, patentów licencji i 
znaków towarowych, wartość firmy, koszty organizacji i zgromadzenia kapitału 
zakładowego, nabyte oprogramowanie komputerów o wartości wyższej niż 10.000.000 
starych złotych. 

W odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w 1990 roku zwraca uwagę 
dziesięciokrotne zwiększenie wartości, powyżej której składniki majątkowe należało 
zaliczyć do środków trwałych, ponadto zwraca uwagę zupełnie odmienne określenie 
wartości niematerialnych prawnych (wprowadzenie do tych wartości - wartości firmy i 
programów komputerowych), a także ustalenie kwoty, powyżej której dane wartości 
uznawane są za podlegające amortyzacji wartości materialne i prawne. 

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym odpisów amortyzacyjnych od 
wartości brutto środków trwałych, należało dokonywać wg stawek rocznych określonych 
w załączniku do rozporządzenia, z tym że podmioty gospodarcze miały prawo 
dokonywać podwyższania lub zmniejszania stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do 
niektórych środków trwałych, przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu 
np.:  maszyny i urządzenia grupy 4-6 poddane szybkiemu postępowi technicznemu mogły 
być amortyzowane według podwyższonych stawek przy zastosowaniu współczynników 
nie wyższych niż 2,0 (poprzednio 1,4 – zmian więc była korzystna).  

Jeśli chodzi o wartości niematerialne i prawne okres dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych nie mógł przekroczyć 5 lat - w odniesieniu do wartości firmy oraz 
kosztów organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego, a w pozostałych przypadkach 
- 10 lat, przy czym rozporządzenie nie ustalało minimalnej długości dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych. 

Nowością w odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w 1990 roku, 
podyktowaną dynamicznym rozwojem rynku leasingowego, było określenie przypadków, 
w których przedmiot najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych bądź umowy o 
podobnym charakterze zaliczany był do składników majątku wynajmującego lub 
wydzierżawiającego bądź najemcy lub dzierżawcy albo używającego. Nastąpiło to w  
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania 
przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników 
majątku stron tych umów. 
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Zgodnie z tym rozporządzeniem do składników majątku wynajmującego lub 
wydzierżawiającego zalicza się - w każdym przypadku - rzeczy albo prawa majątkowe 
stanowiące przedmiot umowy najmu lub dzierżawy natomiast do składników majątku 
wynajmującego lub wydzierżawiającego zalicza się, rzeczy albo prawa majątkowe 
stanowiące przedmiot umowy szczególnej, gdy umowa ta spełnia chociaż jeden z 
warunków: 
�� została zawarta na czas nieoznaczony, 
�� została zawarta na czas oznaczony, lecz nie zawiera prawa do nabycia rzeczy albo 

praw majątkowych przez najemcę lub dzierżawcę, albo to prawo zawiera z 
możliwością jego wypowiedzenia, 

�� została zawarta na czas oznaczony, zawiera prawo do nabycia rzeczy albo praw 
majątkowych przez najemcę lub dzierżawcę bez możliwości jego wypowiedzenia, a 
ponadto: 
podstawowy okres umowy, której przedmiotem są prawa majątkowe, rzeczy ruchome 
lub nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, wynosi co najmniej 40% normatywnego 
okresu amortyzacji, a suma opłat (rat) określona w podstawowym okresie umowy jest 
niższa od wartości netto tych rzeczy i praw, 
suma opłat (rat) w podstawowym okresie umowy, której przedmiotem są grunty, jest 
przez te osoby niższa od wartości rynkowej gruntu z dnia zawarcia umowy. 
Rozporządzeniem tym Minister Finansów spowodował konieczność dostosowania 

wielu umów leasingowych do nowych przepisów, gdyż niekorzystne dla podatników było 
niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości rat leasingowych. Zmiany w 
przepisach spowodowały wzmocnienie pozycji podmiotów świadczących usługi w 
zakresie leasingu w stosunkach cywilnoprawnych z leasingobiorcami, gdyż najprostszym 
sposobem na uniknięcie negatywnych skutków tego rozporządzenia była likwidacja 
prawa do nabycia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy 
leasingu.   
 
8. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 

Uchwalona w dniu 8 stycznia 1993 roku ustawa o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym zastąpiła dwie regulacje dotyczące podatku obrotowego tj. ustawę 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym i ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. o 
opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, z tym że przepisy obu tych ustaw 
stosowane były nadal (do dnia 31 grudnia 1994 r) w zakresie usług polegających na 
skupie i sprzedaży walut obcych. 
Ustawa weszła w życie w dniu 5 lipca 1993 z wyjątkiem niektórych przepisów , które 
weszły w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy. 
 
Opodatkowaniu na dzień 31 grudnia 1994 roku podlegały następujące czynności: 
�� sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
�� eksport i import towarów lub usług 
�� przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby 

reprezentacji i reklamy, 
�� przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste 

podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich 
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków 
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stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych 
pracowników, 

�� zamiana towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę, 
�� darowizna towarów, 
�� świadczenia usług na terytorium R.P. bez pobrania należności. 
 
W ówczesnym stanie prawnym przepisów ustawy nie stosowano się do: 
�� sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
�� działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, podlegającej 

opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie, 
�� czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 
 

8.a Podatnicy 
Krąg podatników został określony szerzej niż podatku obrotowym i obejmował osoby 

prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: 
�� mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające 
opodatkowaniu, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w 
sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, 
gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej, lub 

�� wykonujące czynności maklerskie, czynności wynikające z zarządzania funduszami 
powierniczymi, czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, 
pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze, 

�� na których ciąży obowiązek zapłaty cła na podstawie odrębnych przepisów, 
niezależnie od tego, czy towar jest zwolniony od cła lub cło na towar zostało 
zawieszone, lub 

�� mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują 
czynności podlegające opodatkowaniu, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo 
przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia 
służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, 

�� będące usługobiorcami usług pochodzących z importu. 
�� za zgodą urzędu skarbowego podatnikami mogły być również zakłady (oddziały) 

osoby prawnej, pod warunkiem samodzielnego sporządzania bilansu. 
 

8.b Zwolnienia przedmiotowe 
Zwolnieniami przedmiotowymi od podatku VAT i akcyzowego objęte były 

następujące czynności: 
�� dotyczących towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy (łącznie 11 

pozycji), 
�� świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (łącznie 15 pozycji) 
�� eksportu towarów i usług określonych wymienionych załączniku nr 1 i 2 do ustawy, 

jeżeli podatnik nie prowadził wymaganej ewidencji, 
�� import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 12, 14 ust. 1 pkt 1-5, 7-36 i 38, 

art. 15 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, 
�� odprzedaż towarów używanych dokonywana przez użytkownika, a także darowizna 

tych towarów, pod warunkiem że towary te nie stanowią bądź nie stanowiły 
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składników majątku związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością 
gospodarczą, 

�� działalność, o której mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
8.c Zwolnienia podmiotowe 

Zwolnienia podmiotowe dotyczyły podatników: 
�� u których wartość sprzedaży towarów, a także wartość eksportu towarów lub usług 

(albo 30 krotność prowizji w przypadku umów pośrednictwa z wyjątkiem komisu) nie 
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 1,2 mld starych złotych, 

�� opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności 
objętej tą formą opodatkowania,  
Podatnicy, których mogło dotyczyć zwolnienie podmiotowe mogli zrezygnować ze 

zwolnienia pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze właściwego urzędu 
skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Rezygnacja 
obowiązywała do końca roku podatkowego. 
Zwolnienie traciło moc, jeżeli w roku podatkowym wartość sprzedaży przekroczyła 1,2 
mld starych złotych. 

Podatnicy będący zakładami pracy chronionej w rozumieniu przepisów o 
zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogli wybrać zwolnienie 
od podatku, bez względu na wartość sprzedaży towarów, pod warunkiem złożenia przez 
podatnika pisemnego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym. 
Podatnik, który rozpoczynał wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w 
ciągu roku podatkowego mógł wybrać zwolnienie od podatku, jeżeli przewidywana przez 
podatnika wartość sprzedaży towarów, określona w złożonym oświadczeniu, nie 
przekroczy - w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży - kwoty 1,2 mld starych 
złotych. Podatnik winien był złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym przed dniem 
dokonania pierwszej sprzedaży (świadczenia usługi). 

Kwota, która powodowała zwolnienie miała być, począwszy od 1995 r., corocznie 
podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen konsumpcyjnych towarów i 
usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok kalendarzowy w 
stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. 
Zwolnienia, nie stosowano do czterech grup podatników: 
�� dokonujących importu 
�� sprzedających wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, 
�� sprzedających niektóre wyroby akcyzowe, 
�� świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa. 
 

8.d Podstawa opodatkowania, zasady obliczania podatku, zwrot podatku. 
Konstrukcja podatku od towarów i usług oparta jest przede wszystkim na dwóch 
pojęciach: 
�� pojęcia podatku należnego, wynikającego z faktur (i rachunków uproszczonych) 

wystawionych przez podatnika, obliczanego od obrotu, którym w pewnym 
uproszczeniu są kwoty należne podatnikowi z tytułu sprzedaży towarów i usług 
pomniejszone o kwotę należnego podatku, 
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�� pojęcia podatku naliczonego tj. sumy kwot podatku określonej w fakturach 
stwierdzających nabycie towarów lub usług, z uwzględnieniem rabatów, a w 
przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentów odprawy celnej. 

Podatek należny może być przez podatnika niezwolnionego pomniejszany o kwotę 
naliczonego podatku – różnica jest zobowiązaniem podatkowym.   

Jak z powyższego wynika istotne dla podatnika znaczenie ma nie tylko podatek, 
który jest liczony od obrotu netto, ale również podatek naliczony. Ponieważ w konstrukcji 
przyjętej w podatku VAT podatnikowi przysługuje także zwrot podatku nadwyżki 
podatku naliczonego nad podatkiem należnym (co do zasady), znaczenie podatku 
naliczonego tym bardziej wzrasta.  

W stanie prawnym obowiązującym na dzień 31 grudnia 1994 roku  obniżenia kwoty 
lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowano do nabywanych przez podatnika: 
�� towarów lub usług służących do wytworzenia lub odprzedaży towarów bądź 

świadczenia usług zwolnionych od podatku, 
�� samochodów osobowych i ich części składowych, z wyjątkiem przypadków, gdy 

odprzedaż stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika, a także gdy 
nabywca części składowych nabywa je w celu wytwarzania samochodów osobowych 
lub świadczenia usług związanych z naprawą i obsługą tych samochodów, 

�� towarów i usług, którymi rozporządzono w sposób nie pozwalający na zaliczenie 
poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym (z pewnymi wyjątkami), 

�� towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane rachunkiem 
uproszczonym (z wyjątkiem),  

�� towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturą wystawioną 
niezgodnie z wymogami dotyczącymi wystawiania faktur VAT 

�� towarów i usług, których nabycie nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego 
przekazania usługi. 
Katalog towarów i usług, co do których obniżenie podatku należnego, ani zwrot 

podatku naliczonego podatnikowi nie przysługiwał był w ówczesnym stanie prawnym 
węższy niż dzisiaj, nie mniej jednak należy zwrócić tutaj uwagę na istniejącą wówczas 
niemożność odliczania (zwrotu) podatku naliczonego wyrażonego na fakturach 
wystawionych niezgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami (chodzi tu przede 
wszystkim o rozporządzenie wykonawcze do ustawy). Dokładnie określone wymogi, 
jakim powinna odpowiadać faktura VAT od początku powodowały poważne trudności i 
to zarówno u podatników jak i w urzędach skarbowych. Przepisy o warunkach 
wystawiania faktur VAT i utracie prawa do obniżania podatku należnego i do zwrotu 
podatku naliczonego były tak niekorzystnie dla podatników interpretowane (bez 
uwzględniania celu tej regulacji), że minister finansów zdecydował o zdefiniowaniu tzw. 
wadliwości mniejszej wagi w fakturach VAT, które to wadliwości nie powodowały 
ujemnych dla podatnika skutków. Wśród wadliwości, które w sposób wymowny świadczą 
o tym jakie “błędy” były podstawą dla urzędu do kwestionowania faktury, minister 
wymieniał:  
�� brak wypełnienia w fakturze rubryki “sprzedawca” jeśli dane sprzedawcy 

wydrukowane są na formularzu faktury lub naniesione przy użyciu pieczątki,  
�� podanie na fakturze skrótu nazwy towaru lub tylko jego symboli, gdy symbol ten jest 

stosowany w praktyce.  
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Tendencja do ograniczania możliwości obniżania podatku należnego i zwrotu podatku 
naliczonego, zaowocowała bardzo restrykcyjnymi przepisami w latach późniejszych. 

Istotną różnicą między podatkiem VAT, a podatkiem obrotowym była możliwość 
zwrotu podatku naliczonego w przypadku, gdy kwota tego podatku w okresie 
rozliczeniowym była wyższa od kwoty podatku należnego. Nadwyżka podatku 
naliczonego nad podatkiem należnym podlegała zwrotowi przez urząd skarbowy, gdy 
całość lub część sprzedaży towarów opodatkowanych jest stawką niższą niż stawka 
określona 22%. Jeśli podatnik dokonywał sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych 
wyłącznie stawką 22% przysługiwał mu zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w 
kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które 
na podstawie odrębnych przepisów o amortyzacji zaliczane były przez podatnika do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 
 

8.e Stawki podatku 
Ustawa w kształcie obowiązującym w 1994 roku przewidywała trzy stawki podatku 

VAT: 
�� 22%, 
�� 7%, 
�� 0%. 

Jednym z celów, oczywiście nie najważniejszym, wprowadzenia podatku VAT było 
ujednolicenie wielu stawek, jakie obowiązywały pod rządami ustawy o podatku 
obrotowym. Wielość stawek w tym podatku zmuszała podatników do ustawicznego 
studiowania przepisów wykonawczych do ustawy o podatku obrotowym, taryf celnych i 
zmian do tych przepisów. W początkowej fazie cel ten udało się osiągnąć, gdyż stawka 
22% i 0% w eksporcie miała być powszechna, a wyjątkowo w celu złagodzenia skutków 
inflacyjnych podatku VAT, obowiązywać miała w odniesieniu do niektórych towarów i 
usług - stawka 7%, oraz stawka 0% stosowana w innej sprzedaży niż eksportowa. 
 

8.f Sankcje 
Wyżej opisana konstrukcja podatku VAT przewidująca prawo do obniżania 

podatku należnego o podatek naliczony, a także możliwość zwrotów różnicy między 
podatkiem naliczonym a podatkiem należnym, powodowała w niektórych przypadkach 
pewne nadużycia ze strony nieuczciwych podatników, którzy zawyżali podatek naliczony. 
Sprzyjało temu istnienie istotnego wyłomu w systemie podatku polegającego na istnieniu 
ulg w zakresie podatku VAT dla zakładów pracy chronionej, a także różnic w stawkach 
podatku. 

Zawyżanie podatku naliczonego znalazło sankcję w postaci zwiększenia podatku 
należnego o kwotę trzykrotności zawyżenia podatku naliczonego. 
Sankcja ta niezwykle uciążliwa i przede wszystkim niezależna od winy podatnika miała 
szerokie zastosowanie - w początkowej fazie istnienia podatku VAT odmawiano 
podatnikom prawa do obniżania podatku naliczonego wynikającego z faktur wadliwych 
tylko formalnie. 
 
 8.g Kasy rejestrujące  

Ustawa o podatku VAT nałożyła  na podatników świadczących usługi, w tym 
również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej obowiązek polegający na konieczności prowadzenia ewidencji 
obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten 
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będzie miał istotne znaczenie dla podatników – małych i średnich przedsiębiorców 
dopiero później. W 1994 roku obowiązek ten ciążył na podatnikach których wysokość 
obrotów osiąganych ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej w ciągu trzech kwartałów poprzedniego roku, przekraczała 20 
mld starych zł. 
 

8.h Termin płatności podatku i składania deklaracji podatkowych 
Podatnicy byli obowiązani bez wezwania przez urząd skarbowy do obliczania i 

wpłacania podatku za okresy miesięczne, a także do składania deklaracji w terminie do 15 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego 
 
 8.i Podatek akcyzowy 

Podatek akcyzowy wprowadzony ustawą o podatku od towarów i usług oraz o 
podatku akcyzowym, dotyczył w ówczesnym stanie prawnym następujących towarów: 
�� paliwa do silników, 
�� oleje smarowe i specjalne, 
�� broń palna myśliwska, broń gazowa, 
�� urządzenia do prowadzenia gier losowych i zakładów wzajemnych: 

rulety wraz ze stołami do rulety, 
stoły do gry w karty, 
automaty hazardowe, 
maszyny i urządzenia losujące, 
elektroniczne maszyny i urządzenia do gry, 

�� samochody osobowe, 
�� jachty pełnomorskie, 
�� sprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo, 
�� sól, 
�� środki upiększające i wyroby perfumeryjne, 
�� zapałki, 
�� karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci, 
�� wyprawione skóry futrzane zwierząt szlachetnych oraz wyroby z tych skór, 
�� wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego, z wyłączeniem drożdży, 
�� wyroby winiarskie, 
�� piwo, 
�� guma do żucia, 
�� wyroby tytoniowe 
�� łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z 

tworzyw sztucznych i innych materiałów z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i 
ratowniczych  

�� pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% 
 

Podatnikami tego podatku byli producenci i importerzy w/w towarów akcyzowych. 
Z uwagi na to, że wśród wyrobów akcyzowych znalazły się paliwa do silników, podatek 
akcyzowy będący podatkiem mającym wpływ na cenę paliw stanowił  dodatkowe 
obciążenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podatek akcyzowy od paliw wynosił na 
dzień 31 grudnia 1994 roku,  
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w odniesieniu do paliw produkowanych w kraju: 
�� paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe - 6.600.000 st. zł za tonę, w tym: 

etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny - 6.400.000 st. zł za tonę, 
etylina 94E i inne etyliny 94 z zawartością 4,5 % do 5% alkoholu etylowego 
5.000.000 st. zł za tonę, 
etylina 86 - 6.100.000 st. zł za tonę, 
benzyny bezołowiowe - 5.700.000 st. zł za tonę, 

�� oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do 
silników okrętowych - 3.200.000 st. zł za tonę w tym oleje o zawartości siarki: 
do 0,05% włącznie - 2.400.000 st. zł za tonę, 
powyżej 0,5% do 0,1% włącznie - 2.600.000 st. zł za tonę, 
powyżej 0,1% do 0,2% włącznie - 2.800.000 st. zł za tonę, 
powyżej 0,2% do 0,3% włącznie - 3.000.000 st. zł za tonę, 
w odniesieniu do paliw importowanych stawki podatku wynosiły: 

�� paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe z wyjątkiem paliw do silników 
lotniczych - 6.600.000 st. zł za tonę w tym: 
etylina 94 zakupiona bezpośrednio u producenta zagranicznego - 6.400.000 st. zł za 
tonę, 
benzyny bezołowiowe - 5.700.000 st. zł za tonę, 

�� oleje napędowe do silników - 3.200.000 st. zł za tonę 
 
 
9. Podatek importowy 
 

W 1994 roku obowiązywał podatek importowy ustanowiony w ustawie o podatku 
importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy z dnia 25 listopada 
1993 r. Dz.U. Nr 123, poz. 551. Ustawa ta uchyliła obowiązywanie tzw. obrotowego 
podatku granicznego okresowo włączonego do taryfy celnej.  
Ustawa o podatku importowym utraciła moc z dniem 31 grudnia 1998 w związku z 
dostosowywaniem unormowań prawa polskiego do norm obowiązujących w  państwach 
Unii Europejskiej.  

Podatnikami podatku importowego należnego od towarów sprowadzanych z 
zagranicy były osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające 
osobowości prawnej. Obowiązek ten realizowany był wobec wyżej wymienionych 
podmiotów bez względu na to czy zastosowano preferencyjną stawkę celną,  
sprowadzany towar był zwolniony od cła lub też to cło zostało zawieszone. 

Podatkiem importowym opodatkowane było sprowadzanie i nadsyłanie towarów z 
zagranicy. Importowane towary podlegały opodatkowaniu niezależnie od zachowania 
warunków i form przepisanych prawem oraz sposobu wprowadzenia towaru do kraju. 
Podstawę opodatkowania podatkiem importowym stanowiła wartość celna towarów 
powiększona o należne cło. Podatek graniczny który obowiązywał do końca 1993 roku 
był elementem cła i naliczano go od wartości celnej, którą stanowiła cena zapłacona lub 
należna za towar (tzw. wartość transakcyjna zwiększona o określone koszty poniesione 
przez podatnika np. koszty ubezpieczenia towaru, transportu itp.). Podatek importowy z 
kolei został włączony do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od 
towarów i usług.  

Stawka podatku importowego do dnia 31 grudnia 1994 r. wynosiła 6% podstawy 
opodatkowania. 
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Jedynie przy eksporcie podatek importowy jest doliczany do naliczonego podatku od 
towarów i usług oznacza to, że podatnik, który w 1994 roku zapłacił podatek na granicy 
od sprowadzonego towaru, a następnie wyeksportował ten towar miał prawo do 
zwiększenia podatku naliczonego o kwotę podatku importowego. Od podatku 
importowego były zwolnione również niektóre towary zwolnione od cła: rzeczy osobiste 
podróżnych, upominki, rzeczy przywożone w ramach pomocy udzielonej przez rządy 
państw obcych, wzory, modele, próbki, pomoce naukowe i aparatura badawczo-
pomiarowa służąca wyłącznie do celów dydaktycznych lub badawczych. 
 
10. Podatki i opłaty lokalne 
 

Poprzednia regulacja -  ustawa o podatkach i opłatach lokalnych została zastąpiona 
ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Ustawa 
przewidywała, z niewielkimi zmianami, te same rozwiązania podatkowe, co poprzednia – 
obowiązująca w 1990 roku – regulacja. Pod rządami nowej ustawy do małych i średnich 
przedsiębiorstw miały bezpośrednie zastosowanie następujące podatki i opłaty lokalne: 
�� podatek od nieruchomości, 
�� podatek od środków transportowych, 
�� opłata targowa, 
�� opłata administracyjna, 
 

10.a Podatek od nieruchomości 
Podatnikami podatku od nieruchomości były osoby fizyczne, prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące: 
�� właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów 

budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, 
�� posiadaczami zależnymi lub zarządzające nieruchomościami albo obiektami 

budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem, stanowiącymi własność Skarbu 
Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem albo z 
zarządu ustanowionego przez właściciela, 

�� posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych nie 
złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, 

�� użytkownikami wieczystymi nieruchomości. 
Jak z powyższego wynika, zmiany w stosunku do stanu prawnego z 1990 roku były 

kosmetyczne i dotyczyły przede wszystkim opodatkowania obiektów, które stanowiły 
własność gminy, a będące w posiadaniu osób trzecich lub zarządzane przez nie. Przy 
okazji można pokusić się o refleksję dotyczącą stosowania wykładni historycznej w 
sprawach podatkowych – ustawa obowiązująca w 1990 roku nie określała wprost, że 
podatnikami są osoby będące posiadaczami zależnymi obiektów należących do Skarbu 
Państwa, natomiast wynikało z niej, że podatnikami są posiadacze (bez podziału na 
zależnych i samoistnych). W nowej ustawie wyraźnie już zostało stwierdzone, że 
posiadacze zależni są podatnikami podatku od nieruchomości. Czy oznaczało to, że w 
1990 roku podatnikami nie byli posiadacze zależni? – otóż nie, z orzecznictwa NSA 
wynikało zupełnie co innego. W jakim celu więc wprowadzono przepis o posiadaczach 
zależnych – prawdopodobnie zmieniając ustawę miano na względzie “doprecyzowanie” 
istniejących przepisów - takie “doprecyzowywanie” przepisów powoduje, wbrew celowi, 
gmatwanie sytuacji prawnej podatników.  
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Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały : 
�� budynki lub ich części ( budynek - obiekt budowlany umocowany na ziemi, 

posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe np. wiata, stragany, 
budki etc.), 

�� budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza lub leśna, 

�� grunty nie  objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym 
�� grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.  
 
Podstawę opodatkowania stanowiły: 
�� dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, 
�� dla budowli - ich wartość początkowa określana według zasad przewidzianych w 

odrębnych przepisach dla celów amortyzacji chociażby były one całkowicie 
zamortyzowane 

�� dla gruntów - ich powierzchnia. 
 

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów został 
zobowiązany do co rocznego podwyższenia górnych stawek podatku. Na mocy 
rozporządzenia w sprawie  wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku 
lokalnym stawka podatku została  podwyższona w 1994 roku do: 
�� od budynków mieszkalnych – 1331 st. zł od 1m² powierzchni użytkowej, 
�� od budynków lub ich części  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 

50.211 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 
�� od pozostałych budynków – 16.762 st. zł od 1m² powierzchni użytkowej,  
�� od budowli - 2% ich wartości początkowej, 
�� od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

lub leśna –1660 st. zł, 
�� od pozostałych gruntów –166 st. zł. 
 

Zwrócić należy uwagę, że maksymalne stawki podatku od nieruchomości w zakresie 
budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza wzrosły 
ponad trzykrotnie. Nadal utrzymano niczym nie uzasadnioną różnicę w wysokości 
stawek, obciążając znacznie wyższą stawką przedsiębiorców. 
 

10.b Podatek od środków transportowych  
Obowiązek podatkowy w tym podatku ciążył na osobach fizycznych i osobach 

prawnych będących właścicielami środków transportowych (właścicielem takim mogły 
być również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które 
zarejestrowano lub na które wpisano do rejestru środek transportowy). 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem transportowym były środki transportowe, 
czyli: pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy, motorowery oraz wyposażone w 
silniki jachty, promy, łodzie. 

Wysokość stawek podatkowych w 1994 roku była określana przez upoważnionego do 
tego Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Roczna stawka podatku od jednego 
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środka transportowego nie mogła przekraczać maksymalnej stawki ustalonej w zależności 
od rodzaju środka transportowego: 
�� od samochodu osobowego 5.793.600,- zł 
�� od motocykla 965.600,- zł 
�� od motoroweru 135.184,- zł 
�� od pozostałych środków transportu 6.759.200,- zł 
 
Stawki określone na 1994 rok miały postać  stawek kwotowych np.: 
od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej: 
�� 288.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej do 900 cm³ włącznie, 
�� 528.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej  powyżej 900 cm³ do 1.300 cm³ włącznie, 
�� 660.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 1.300 cm³ do 1.500 cm³ włącznie, 
�� 1.044.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 1.500 cm³ do 1.600 cm³ włącznie, 
�� 1.644.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 1.600 cm³ do 1.800 cm³ włącznie,  
�� 2.772.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 1.800 cm³ do 2.000 cm³ włącznie,  
�� 4.290.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 2.000 cm³ do 2.500 cm³ włącznie z wyjątkiem samochodów marki 
“Warszawa” 

�� 660.000 starych złotych od samochodów marki “Warszawa” 
�� 5.790.000 starych złotych od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności 

skokowej powyżej 2.500 cm³ 
Jak wynika z porównania ze stawkami z roku 1990 – maksymalne stawki podatku 
wzrosły ogromnie – np. stawka podatku od samochodu Fiat 126 p wzrosła ponad 
piętnastokrotnie. 
 

10.c Opłata targowa 
Opłata targowa była pobierana od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na 
targowiskach. Opłata taka miała postać stawek kwotowych, dziennych i  była pobierana 
na targowiskach komunalnych jak i  “prywatnych”. Wysokość stawek była określana 
przez radę gminy z uwzględnieniem stawki maksymalnej, ustalonej w ustawie w 
wysokości na 1994 rok 2.008.448 starych złotych 
 

10.d Opłata administracyjna  
Opłata ta jako fakultatywna mogła być wprowadzana przez rady gmin i z reguły 

dotyczyła czynności urzędowych organów podległych radzie gminy,  pod warunkiem, że 
nie były one obciążone już opłatą skarbową. Maksymalna stawka opłaty administracyjnej 
– ustalona ustawowo w 1994 roku wynosiła 670.126 starych złotych.  
 

W zakresie opłaty targowej i opłaty administracyjnej pozytywnym było określenie 
maksymalnej wysokości tych opłat.  
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11. Opłata skarbowa 
 
W 1994 roku opłatą skarbową objęte były następujące czynności: 
�� czynności w postępowaniu w sprawach indywidualnych  z zakresu administracji 

państwowej: 
podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, 
zaświadczenia i zezwolenia oraz inne czynności podejmowane na podstawie 
zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego; 

�� czynności cywilnoprawne: umowa sprzedaży, zamiany, dzierżawy, poddzierżawy, 
najmu i podnajmu, pożyczki, komisu, spółki, poręczenia, dożywocia oraz odpłatnego 
ustanowienia renty, umowy majątkowe małżeńskie oraz ustanowienie hipoteki i 
odpłatnego użytkowania; 

�� dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle oraz dokumenty 
przewozowe; 

�� orzeczenia sądowe, ugody zawarte przed tymi sądami, jeżeli wywołują takie same 
skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 2. 

 
Zwolnienia od opłaty skarbowej były przewidziane zarówno w  ustawie o opłacie 

skarbowej, jak również w rozporządzeniu w  sprawie opłaty skarbowej. Praktyczne 
znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw miały przede wszystkim następujące 
zwolnienia od opłaty skarbowej: 
�� czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży, poddzierżawy, najmu i 

podnajmu zawierane przez podatników podatku VAT, inne tego rodzaju umowy które 
dotyczyły towarów i usług zwolnionych od podatku VAT a także umowy sprzedaży 
zawierane przez podatników  zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 14 
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym, 

�� sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym, 
�� sprzedaż rzeczy ruchomych, jeśli wartość rynkowa transakcji nie przekracza 500.000,- 

zł 
�� przeniesienie własności nieruchomości (z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich 

części - znajdujących się na obszarze miast) w drodze umów  sprzedaży, dożywocia, o 
dział spadku, zniesienie współwłasności, darowizny i zamiany, 

�� odsprzedaż przez podmioty gospodarcze surowców, materiałów podstawowych i 
pomocniczych, półfabrykatów, opakowań, paliwa, części zamiennych, odpadów i 
odpadków. 

 
Stawki opłaty skarbowej określone w rozporządzeniu w sprawie opłaty skarbowej 

miały postać stawek kwotowych lub procentowych i wynosiły: 
�� 5% od sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania, 
�� 2% od sprzedaży praw majątkowych 
�� 2% od sprzedaży rzeczy ruchomych 
�� 1% od umowy dzierżawy, poddzierżawy i zmian tych umów 
�� 2% od umowy pożyczki 
Od umowy spółki: 
�� od kapitału zakładowego (wkładów, udziałów, akcji) w wysokości 
�� do 100 mln starych złotych - 2%, 
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�� od 100 mln starych złotych do 200 mln starych złotych - 2 mln starych złotych + 1% 
nadwyżki powyżej 100 mln starych złotych zł, 

�� od 200 mln starych złotych do 300 mln starych złotych - 3 mln starych złotych + 0,5% 
nadwyżki powyżej 200 mln starych złotych, 

�� powyżej 300 mln starych złotych - 3,5 mln starych złotych + 0,1% od nadwyżki ponad 
300 mln starych złotych. 

�� od nieodpłatnego użytkowania lub używania wniesionych do spółki rzeczy lub praw 
majątkowych - 1% 
W przypadku powiększenia kapitału zakładowego spółki oraz do dopłat i pożyczek 

udzielonych spółce przez wspólników i akcjonariuszy stosowane były stawki opłaty 
skarbowej określone dla sumy kapitału zakładowego, dopłat i pożyczek, z tym że 
obliczona w  ten sposób opłatę pomniejsza się o opłaty uiszczone od kapitału przed jego 
powiększeniem i od wcześniejszych dopłat i pożyczek. 
 

Ustawa o opłacie skarbowej od 1990 roku  była dwukrotnie nowelizowana. Dokonano 
zmiany w art. 3 ust. pkt 5 związku z uchwaleniem ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowym, jak również podwyższono trzykrotnie  maksymalne stawki 
opłaty skarbowej określone w art. 9. W przypadku obciążeń dotyczących umowy spółki 
nastąpiło podniesienie obciążenia, i tak w przypadku kapitału zakładowego w wysokości 
od 100 mln starych złotych do 200 mln starych złotych opłata skarbowa w 1990 roku 
wynosiła 1.5 mln starych złotych + 0,5% nadwyżki ponad 100 mln starych złotych, zaś w 
1994 roku opłata skarbowa przy takiej samej wysokości kapitału zakładowego  wynosiła 
2 mln starych złotych + 1% nadwyżki powyżej 100 mln starych złotych. Zmiany w 
zakresie opłaty skarbowej, w porównaniu ze zmianami w innych podatkach nie były duże 
i w znaczący sposób nie wpłynęły na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
12. Przepisy karne 

W okresie od dnia 31 grudnia 1990 do dnia 31 grudnia 1994 roku ustawa karna 
skarbowa była nowelizowana 7 razy. Kary grzywny i kary pieniężne przewidziane za 
przestępstwa i wykroczenia w zakresie zobowiązań podatkowych zostały po raz kolejny 
zwiększone dziesięciokrotnie. Ponadto zwiększono górną granicę zastępczej kary 
pozbawienia wolności z 6 miesięcy do 1 roku oraz pięciokrotnie minimalną grzywnę (z 
200.000 starych złotych do 100 złotych). Zmiany w przepisach karnych skarbowych 
zmierzały generalnie do zwiększenia represji za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.  
 

III. Sytuacja prawno-podatkowa przedsiębiorcy w 2000 roku. 
 
1. Zestawienie przepisów obowiązujących w 2000 r. (stan na dzień 31 grudnia 2000 roku) 
 
Przepisy ogólne 
1. Ustawa ordynacja podatkowa - Dz.U.97.137.926 ze zmianami. 
2. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa. Dz.U.97.162.1124 ze zmianami. 
3. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów - Dz.U.99.105.1199. 
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4. Rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w 
sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii 
podatników - Dz.U.99.110.1277 

5. Rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w 
sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz w sprawach nadpłaty 
podatków pobieranych przez płatników - Dz.U.99.6.38 

6. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dz.U.00.13.170. 

7. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników -  
Dz.U.95.142.702 ze zmianami. 

8. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach 
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Dz.U.99.16.144 

9. Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów podatkowych 
dokonujących zmian w zobowiązaniach podatkowych dłużnika, wynikających z 
zawartej ugody bankowej - Dz.U.93.66.313 ze zmianami.  

10. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - Dz.U.97.123.776 ze zmianami. 

11. Rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanych Zarządowi Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców 
zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz - Dz.U.98.143.923. 

12. Ustawa o kontroli skarbowej - Dz.U.99.54.572 ze zmianami. 
13. Rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru 

podatkowego - Dz. U .97.86.545. 
 
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
 
14. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz.U.93.11.50 ze 

zmianami. 
15. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U.99.109.1245 ze zmianami. 
16. Rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego - Dz.U.99.106.1207 
17. Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego 
zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym oraz zasady ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych dla 
podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - Dz.U. 
99.106.1208. 

18. Rozporządzenie w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku 
składania zgłoszenia rejestracyjnego - Dz.U.99.109.1242. 

19. Rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U.99.105.1197 ze zmianami. 
Rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych 
ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych - Dz.U.99.111.1288. 

20. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - Dz.U.99.98.1143. 
21. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą 

odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez 
podatników - Dz.U.99.109.1249. 
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22. Rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie - Dz.U.99.111.1290. 

23. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania 
różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy 
podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych 
usług - Dz.U.99.109.1250. 

24. Rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom 
konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także 
innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów 
międzynarodowych - Dz.U.99.109.1251. 

25. Rozporządzenie w sprawie ustalenie listy towarów przeznaczonych na cele ochrony 
przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w 
wysokości 0% - Dz.U.99.98.1144. 

26. Rozporządzenie w sprawie kreślenia minimalnej łącznej wartości zakupów, 
wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której 
podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług - Dz. U. 99.71.797. 

27. Rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji 
gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie 
dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym - Dz.U.99.71.798. 

28. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od 
towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie 
osób autobusami zarejestrowanymi za granicą. Dz.U.99.61.663. 

29. Rozporządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i 
usług. Dz.U.99.109.1243. 

30. Ustawa o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy - Dz.U.93.127.584 ze 
zmianami. 

31. Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy - Dz.U.94.26.93 
ze zmianami. 

32. Zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami 
akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej 
nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN) - M.P.95.62.691 ze 
zmianami. 

33. Zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub 
wydanie upoważnień do wydania banderol - M.P.94.14.106 ze zmianami.  

 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
 
34. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U.00.54.654 ze zmianami. 

Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych - Dz.U.97.116.747. 

35. Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - Dz.U.97.123.777. 
36. Rozporządzenie w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego 

od osób prawnych należnego od niektórych podmiotów gospodarczych - 
Dz.U.98.93.587. 

37. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz 
umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów 
uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków. Dz.U.99.61.664 
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ze zmianami. Rozporządzenie w sprawie zaniechanie poboru podatku 
dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych. 
Dz.U.00.13.164. 

38. Rozporządzenie w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 
orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowe obowiązki tych zakładów 
w zakresie zatrudniania skazanych i zasady gospodarowania uzyskanymi z tego 
tytułu środkami oraz przysługujące ulgi zakładom. (§13) Dz.U.98.113.720. 

 
Podatek dochodowy od osób fizycznych  
39. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U.00.14.176 ze zmianami. 
40. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Dz.U.95.35.l73 ze zmianami. 
41. Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - 
Dz.U.97.128.834. 

42. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i 
modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza 
się podatek dochodowy - Dz.U.96.l56.788 

43. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, 
których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku 
dochodowego - Dz.U.96.156.784 

44. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków 
mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych - 
Dz.U.98.134.876. 

45. Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń z pomocy społecznej 
w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych - 
Dz.U.92.41.180 

46. Rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych - Dz.U.97.6.35 ze zmianami. 

47. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz u stawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych - Dz.U.97.l.3 ze zmianami. 

48. Rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, a także aktualizacja wyceny środków trwałych -
Dz.U.95.7.34 ze zmianami. 

49. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U.98.144.930 ze zmianami.Rozporządzenie 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U 
.98.161.1078. 

50. Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji 
podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U.99.28.260 ze 
zmianami. 

51. Rozporządzenie w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku 
pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - Dz.U.00.9.123. 
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52. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych - Dz.U.98.132.866. 

53. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych - Dz.U.98.156.1022. 

54. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych - Dz.U.00.12.144. 

55. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych - Dz.U.00.12.145. 

56. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Dz.U.00.26.31l. 

57. Rozporządzenie w sprawie uwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku 
pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - Dz.U. 00.13.166 

Przepisy wspólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
dochodowego od osób prawnych. 
 
58. Rozporządzenie w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy 

rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów - 
Dz.U.93.28.129 

59. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w 
drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników -  
Dz.U.97.128.833. 

60. Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie 
uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad 
ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji. 
Dz.U.98.8.29 

61. Rozporządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego 
od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych 
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą - Dz.U.00.13.163. 

62. Rozporządzenie w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną 
recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty 
ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i 
stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym - Dz.U.99.1l0.1265. 

63. Ustawa o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z 
likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. - 
Dz.U.97.113.736 ze zmianami. 

64. Ustawa o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków 
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. - Dz.U.97.80.491 ze zmianami. 

65. Rozporządzenie w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku 
pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu - Dz.U.96.145.669 

66. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U.96.70.335 ze 
zmianami.  

67. Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - Dz.U.97.123.777. 
 
Opłata skarbowa 
68. Ustawa o opłacie skarbowej - Dz.U.89.4.23 ze zmianami. 
69. Rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej - Dz.U.94.136.705 ze zmianami. 
70. Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty 

skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadki, w których 
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zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie 
urzędowego blankietu wekslowego - Dz.U.99.109.1247. 

71. Rozporządzenie w sprawie wzoru znaków opłaty skarbowej i urzędowych 
blankietów wekslowych oraz warunki ich wymiany - Dz.U.99.106.1209. 

72. Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od 
weksli - Dz.U.99.105.1202. 

73. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej - 
Dz.U.98.114.735 

 
Podatki lokalne 
74. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U.91.9.31ze zmianami. 
75. Rozporządzenie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego - 

Dz.U.99.105.1200. 
76. Rozporządzenie w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz 

aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 
Dz.U.99.111.1291. 

 
Przepisy Karne 
77. Kodeks karny skarbowy - Dz.U.99.83.930. 
 
2. Przepisy Ogólne  

Stan polegający na tym, że zasady powstawania zobowiązań podatkowych, ich 
wykonywania, procedury podatkowej, postępowania egzekucyjnego były rozproszone w 
wielu aktach prawnych włączając w to również akty prawne niższego rzędu, z dniem 1 
stycznia 1998 roku za sprawą wejścia w życie ustawy Ordynacja podatkowa zmienił się. 
W ordynacji podatkowej uregulowano zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, 
informacje podatkowe,  postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności 
sprawdzające. Jednakże poza ordynacją podatkową znalazły się m.in.  regulacje dotyczące 
kontroli skarbowej, doradztwa podatkowego oraz postępowania egzekucyjnego a także 
zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.  

W stosunku do ustawy o zobowiązaniach podatkowych ordynacja podatkowa 
przyczyniła się niestety do zmniejszenia pewności obrotu gospodarczego poprzez 
rozbudowanie ponad miarę odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe 
podatników. W szczególności krytycznie należy ocenić nie istniejącą w czasie 
obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych odpowiedzialność nabywcy 
środka trwałego za zobowiązania podatkowe zbywcy. Zgodnie z ordynacją podatkową 
solidarnie z podatnikiem, całym swoim majątkiem, za powstałe do dnia nabycia środka 
trwałego zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 
odpowiada nabywca środków trwałych, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami środki te 
były ujęte w prowadzonej przez zbywcę ewidencji lub wykazie środków trwałych, a ich 
wartość w dniu zbycia wynosiła co najmniej 12.065,05 złotych. 

Zakres powyższej odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest, co prawda, do 
wartości nabytego środka trwałego, jednakże za każdym razem, gdy przedsiębiorca 
będzie chciał nabyć środek trwały (o w końcu niewielkiej wartości) od innego 
przedsiębiorcy, zmuszony jest (jeśli oczywiście jest ostrożny) do żądania od zbywcy 
zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i innymi należnościami, do których stosuje się 
ordynację podatkową.  Jeśli odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części, za zobowiązania podatkowe zbywcy wydaje się być uzasadniona 
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(w  przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub środka trwałego zakres 
odpowiedzialności ograniczony jest także do wysokości zaległości podatkowych w takiej 
części, w jakiej wartość nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabytego 
środka trwałego pozostaje do wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych przedsiębiorstwa, które jest lub było prowadzone przez zbywcę), to 
odpowiedzialność nabywcy środka trwałego należy ocenić negatywnie. 

Pozytywnie należy natomiast ocenić likwidację odpowiedzialności 
komandytariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej i wspólnika spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe tej spółki. Wprowadzono 
także odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe powstałe w czasie 
pełnienia przez nich obowiązków solidarnie całym ich  majątkiem, jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykazał, że we 
właściwym czasie zgłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie układowe albo że 
niezgłoszenie upadłości oraz brak postępowania układowego nastąpiły nie z jego winy, 
bądź też wskazał on mienie, z którego egzekucja jest możliwa. 

Jednakże, co do zasady wprowadzenie ordynacji podatkowej, należy uznać za 
właściwe.  
 
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
 
W okresie od dnia 31 grudnia 1994 do dnia 31 grudnia 2000 roku w życie weszły 
czterdzieści dwie nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

3.a Stawki podatku 
Stawki podatku na dzień 31 grudnia 2000 roku wynosiły 19%, 30% i 40%. 
W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 31 grudnia 1994 roku 

stawki zostały zmniejszone, jednakże należy pamiętać, że stawki w wysokości 21%, 33% 
i 45% nie były stawkami, które obowiązywały od dnia wejścia w życie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do stanu sprzed 1994 roku w roku 2000 
zmniejszyła się tylko stawka dla podatników, których dochód nie przekraczał pierwszego 
progu skali i tylko jeden punkt procentowy (z 20% na 19%). Ponieważ przedmiotem 
niniejszego opracowania są zmiany w bezpośrednim otoczeniu prawno-podatkowym 
małego i średniego przedsiębiorcy przeto nie odnoszono się tu do niekorzystnych zmian, 
które dotyczyły w ogóle opodatkowania osób fizycznych, a polegających na przykład na 
likwidacji odliczeń od dochodu wielu wydatków i zastąpienie ich odliczeniami od 
podatku. Mali i średni przedsiębiorcy korzystali z odliczeń od dochodu  i chociaż nie 
dotyczyło to bezpośrednio prowadzonej przez nich działalności, to jednak miało wpływ 
na to, jaką cześć dochodu oddawali oni fiskusowi. 

W 2000 roku stawki i progi w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły: 
�� przy podstawie obliczenia podatku w złotych do 32.736,- podatek wynosił 19 % 

podstawy obliczania minus kwota 436,20,- zł; 
�� przy podstawie obliczenia podatku ponad 32.736,-zł  do 65.472,- zł  podatek wynosił 

5.783 zł 64 gr. + 30 % nadwyżki ponad 32.736,-zł, 
�� przy podstawie obliczenia podatku ponad 65.472 zł podatek wynosił 15.604 zł 44 gr. + 

40 % nadwyżki ponad 65.472 zł. 
 

3.b Podstawa opodatkowania, zasady ustalania dochodu. 
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Zasady ustalania dochodu u małych i średnich przedsiębiorców sporządzających 
sprawozdanie finansowe i prowadzących księgę przychodów i rozchodów nie zmieniły 
się zasadniczo w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w 1994 roku. 

W porównaniu ze stanem obowiązującym w roku 1994 rozszerzono jednakże 
zakres kosztów, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Jako przykład 
można podać tutaj rozszerzenie restrykcyjnego niezaliczania do kosztów uzyskania 
przychodów kosztów związanych z samochodami osobowymi na samochody inne niż 
osobowe o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.  
 

3.c Opodatkowanie zryczałtowane 
W zakresie opodatkowania zryczałtowanego (obok ryczałtów określonych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób fizycznych ) z dniem 1 stycznia 1999 roku weszła w życie 
nowa regulacja - ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa ta 
reguluje – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców – dwie formy 
ryczałtowego opodatkowania podatkiem dochodowym: 
�� ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
�� kartę podatkową. 
 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy podatników, którzy w roku 
poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności, prowadzonej 
wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 426.400 zł lub uzyskali 
przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów 
wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 426.400 zł.  
Ryczałt dotyczy także tych podatników, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w 
roku podatkowym i nie skorzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez 
względu na wysokość przychodów. 

Opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą 
być objęci podatnicy: 
�� opłacający podatek w formie karty podatkowej, 
�� korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od 

podatku dochodowego, 
�� osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: 

prowadzenia aptek, 
działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów), 
działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 
wykonywania wolnych zawodów, 
świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, z wyłączeniem 
osiąganych dodatkowo przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy 
oraz z innych umów o podobnym charakterze. 
wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych 
przepisów, 

�� podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym: 
po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną na 
imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, 
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po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w 
formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego 
lub każdego z małżonków, 
po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność 
prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka 
- jeżeli małżonek lub małżonkowie, na imię których prowadzona była działalność 
przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, 

�� rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co 
najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym 
lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub 
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika 
lub spółki. 
Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez 

pomniejszania przychodu o koszty uzyskania i wynosi on 8,5%, 5,5% i 3% przychodu. 
Stawkę 8,5% stosuje się, między innymi, do przychodów z działalności usługowej, w tym 
z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o 
zawartości powyżej 1,5% alkoholu,  przychodów z działalności polegającej na 
wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, 
prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, prowizji 
uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy. Stawkę 5,5% 
stosuje się, między innymi do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych 
lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 
ton, uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych 
biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty 
skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Stawkę 
w wysokości 3,0% stosuje się do przychodów z działalności gastronomicznej, z 
wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z 
działalności usługowej w zakresie handlu. 

Jak widać, stawki podatku zryczałtowanego zostały, w porównaniu z rokiem 1994, 
podniesione: 
�� najwyższa stawka - z 7,5% do 8,5%,  
�� średnia - z 5% do 5,5%,  
�� najniższa - z 2,5% do 3%.  

Pozytywną zmianą w stosunku do stanu z roku 1994 jest przyznanie podatnikowi 
prawa do zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie może być dokonane nie później 
niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 
działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku. 
 

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić osoby 
fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych prowadzące działalność określoną w 
załączniku do ustawy: 
�� usługową lub wytwórczo-usługową, (łącznie 95 rodzajów działalności) 
�� usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami 

tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% 
alkoholu  
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�� usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami 
nieżywnościowymi  

�� gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 
1,5% alkoholu  

�� w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu  
�� w zakresie usług rozrywkowych   
�� w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona 

sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, 
�� w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia 

ludzkiego 
�� w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym 

również sprzedaż niektórych preparatów weterynaryjnych, 
�� w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi  
�� w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny  

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są 
zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o 
wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.  
W celu zastosowania  opodatkowania w formie karty podatkowej Podatnicy winni złożyć 
we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej 
formie. Wniosek winien być złożony w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok podatkowy, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - 
przed rozpoczęciem działalności.  

Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje 
decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie 
na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji 
tej wymienia się wszystkich jej wspólników. 

Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku 
dochodowego w formie karty podatkowej w terminie, albo w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty 
podatkowej.  

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym wysokość stawek podatkowych 
uzależniona była od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i liczby 
zatrudnianych pracowników. Przy prowadzeniu działalności polegającej na 
antykorozyjnym zabezpieczaniu pojazdów  prowadzonej:  
�� w miejscowości do 5.000 mieszkańców w sytuacji gdy płatnik nie zatrudniał 

dodatkowych pracowników – miesięczna stawka podatku w formie karty podatkowej 
wynosi 354,- zł ale jeśli ten sam podmiot zatrudnia trzech pracowników musi zapłacić 
1255,- zł, 

�� w miejscowości skupiającej ponad 5.000 do 50.000 mieszkańców nie zatrudniający 
podatnik jest objęty stawką podatkową w wysokości 378,- zł  zaś przy zatrudnieniu 
trzech osób podatnik był objęty stawką podatkową w wysokości 1436 zł, 

�� w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 50.000 nie zatrudniający podatnik 
został objęty stawką podatkową w wysokości 411 zł,- zł zaś przy zatrudnieniu trzech 
osób podatnik jest objęty stawką podatkową w wysokości 1618,- zł, 

Jak widać w stosunku do roku 1994 stawki podatkowe wzrosły ponad dwukrotnie. 
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3.d Zwolnienia przedmiotowe 
Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

utrzymały generalny swój charakter zwolnień socjalnych, niemniej jednak wprowadzono 
także inne zwolnienia, które mają, w ograniczonym zakresie, wpływ na sytuacje małych i 
średnich przedsiębiorstw. Spośród zwolnień tych wymienić należy: 
�� przychody otrzymane w związku: 

ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce, 
z umorzeniem udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną 
- w części stanowiącej koszt nabycia, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub 
darowizny - do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny, 

�� przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z 
odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości 
wniesionych dopłat, 

�� część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w 
której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość 
wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w 
procesie produkcji, 

 
3.e Sposób zapłaty podatku - deklaracje 

W tym zakresie, w stosunku do roku 1994 roku, nie zaszły istotne, zmiany. 
 
 
4. Podatek dochodowy od osób prawnych  
 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od końca roku 1994 do 
końca roku 2000 została znowelizowana czterdzieści jeden razy. 
 

4.a Podstawa opodatkowania 
W zakresie ustalania podstawy opodatkowania znaczenie dla małych i średnich 

przedsiębiorców miało rozszerzenie katalogu kosztów, które nie mogą być zaliczone 
przez podatników do kosztów uzyskania przychodów. Spośród nich wymienić należy: 
�� rozszerzenie - na samochody inne niż osobowe o ładowności do 500 kg -

restrykcyjnego niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych kosztów 
związanych w 1994 roku z samochodami osobowymi 

�� wyłączenie z kosztów odsetek od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetek od 
dywidend i innych dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych 

�� restrykcyjne wyłączenie z kosztów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez 
osoby wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 (między innymi przez akcjonariuszy 
(wspólników) posiadających 25% akcji (udziałów) w tej spółce), na warunkach 
wskazanych w w/w przepisach, 

�� wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości 
początkowej wartości niematerialnych i prawnych w niesionych do spółki w postaci 
wkładu niepieniężnego, stanowiących równowartość uzyskanych informacji 
związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub 
organizacyjnej (know-how), 
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Pomniejszenia dochodu w 2000 roku, których mógł dokonywać podatnik zostały również 
ograniczone. Wyłączona została możliwość pomniejszenia dochodu o wydatki na budowę 
własnego domu mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim 
lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego 
budynku. Należy jednak zauważyć, że zwiększono limit odliczeń – z 10% dochodu do 
15% - w zakresie darowizn na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, 
oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie 
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę. 
   

4.b Stawki podatku 
W porównaniu do stanu prawnego z 1994 roku utrzymano liniową stawkę podatku, 

z tym że stawka ta została w 2000 roku zmniejszona do 30% dochodu. Pozostałe stawki 
zryczałtowane od przychodu (20%) nie uległy w 2000 roku zmianie. Zwraca uwagę 
pozytywne uregulowanie w ustawie dotyczące dalszego zmniejszania stawki podatkowej, 
np.: w 2001 roku stawka wynosi 28%, a począwszy od 1 stycznia 2004 roku ma ona 
wynosić 22% podstawy opodatkowania.  
 

4.c Zwolnienia przedmiotowe  
Niekorzystną zmianą w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w 1994 roku 

było wyłączenie z zakresu zwolnień przedmiotowych dochodów z tytułu udziału w spółce 
będącej osobą prawną, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wydatkowanych w roku podatkowym na nabycie udziałów lub akcji od Skarbu Państwa 
oraz udziałów (akcji) w spółce tworzonej w celu oddania tej spółce do odpłatnego 
korzystania, na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 
przedsiębiorstwa lub części mienia przedsiębiorstwa albo na zakup obligacji od Skarbu 
Państwa. Korzystną zmiana w stosunku do roku 1994 było zwolnienie części dochodów 
uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się 
odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalonej w takim stosunku, 
w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w 
ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji. 
 

4.d Sposób zapłaty podatku - zaliczki 
Pozytywną zmianą odnośnie sposobu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy jest 

wprowadzenie nowej formy zapłaty tych zaliczek, przy czym wybór formy należy od 
podatnika. Nowa forma opłacania zaliczek na podatek dochodowy polega na możliwości 
wpłacania zaliczek wg następujących zasad: 
�� za każdy z pierwszych pięciu miesięcy roku podatkowego w wysokości 1/6 podatku 

należnego od podstawy opodatkowania wykazanej w deklaracji o wysokości dochodu 
(straty) osiągniętego za okres pierwszych sześciu miesięcy roku bezpośrednio 
poprzedzającego rok podatkowy, 

�� za szósty miesiąc roku podatkowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
należnych obliczonych zgodnie z pkt 1, 

�� za każdy z kolejnych sześciu miesięcy roku podatkowego w wysokości 1/6 podatku 
należnego od podstawy opodatkowania wykazanej w deklaracji, o której mowa w ust. 
7 pkt 4, obejmującej okres pierwszych sześciu miesięcy roku podatkowego. 
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5. Ulgi inwestycyjne  
 

5a. Osoby prawne.  
W roku 1994 ulgi inwestycyjne, jak to wyżej wspomniano, regulowane były w 

drodze rozporządzenia. Ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku, z dniem 1 stycznia 1997 
roku, wprowadzono art. 18a, który szczegółowo regulował zasady dotyczące ulg 
inwestycyjnych, ustawą tą uchylono dotychczasowe przepisy, z tym że prawo do ulg, do 
czasu wyczerpania, zachowali podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 1997 r. ponieśli 
wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń zgodnie z uchylonymi przepisami. 
Przepisy dotyczące odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku 
dochodowego przez podatników mających swą siedzibę w rejonach administracyjnych 
(gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz 
województwach lub rejonach administracyjnych (gminach) określonych jako zagrożone 
recesją i degradacją społeczną, zachowały moc do dnia 31 grudnia 1998 r., z tym że 
podatnicy, którzy nabyli prawo do tych odliczeń lub obniżek do dnia 31 grudnia 1998 r., 
zachowali to prawo do czasu wyczerpania. 

Ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych skreślono artykuł 18a. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2000 r. 
ponieśli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 18a zachowali 
prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 1999 r. Podatnicy, którzy w okresie od dnia 1 
stycznia 2000 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r., poniosą, zgodnie z art. 
18a., wydatki inwestycyjne na kontynuację objętej ulgą inwestycji rozpoczętej przed 
dniem 1 stycznia 2000 r. zachowują prawo do odliczeń.  
 

5.b Osoby fizyczne.  
Obowiązujące w 1994 roku ulgi inwestycyjne określone w rozporządzeniach do 

ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zastąpione z dniem 1 
stycznia 1997 roku szczegółową regulacją ustawową, zgodnie z którą odliczeniu od 
podstawy opodatkowania podlegają faktycznie poniesione wydatki na: 
�� zakup i montaż maszyn lub urządzeń zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową 

środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 3-6 i 8, 
�� zakup, budowę, a także na rozbudowę będących własnością podatnika budynków i 

lokali stanowiących odrębną nieruchomość w tych budynkach oraz budowli 
zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu 
Statystycznego, do grupy 1 podgrupa 10-13, podgrupa 15 rodzaj 151 i 152 w zakresie 
budynków aptek, podgrupa 16 rodzaj 166 i 168, podgrupa 18 rodzaj 180 i 182-185 
oraz do grupy 2 podgrupa 20-23 i 25-27, 

�� zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych oraz innych 
samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kilogramów, 

�� zakup od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup 
innych niż grunty składników majątku, od których zgodnie z przepisami nie dokonuje 
się odpisów amortyzacyjnych, 

�� zakup praw majątkowych uznawanych za wartości niematerialne i prawne, od których 
dokonuje się odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszt uzyskania przychodów - 
z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych związanych z wiedzą w dziedzinie 
przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), 
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�� spłatę, określonej w umowie o podobnym charakterze do umowy najmu lub 
dzierżawy, wartości środków trwałych, o których mowa w pkt 1-4, jeżeli środki te 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 ust. 5 zaliczane są do 
składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego, 

�� wytworzenie we własnym zakresie i na własny użytek środków trwałych 
wymienionych wyżej w  ppkt 1 i 2, 

�� zakup wykonanych na zamówienie środków trwałych wymienionych w ppkt 1 i 2. 
Jak z powyższego wynika zakres wydatków inwestycyjnych które można było 

odliczyć w 2000 roku nie pokrywa się z zakresem tych wydatków obowiązujących w roku 
1994. W szczególności w 2000 roku odliczeniu nie podlegały wydatki na zakup środków 
transportu innych niż samochody osobowe o dopuszczalnej ładowności nie 
przekraczającej 500 kg, wydatki na zakup od Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydatków na tzw. know-how. 

Wydatki inwestycyjne mogły być odliczone od podstawy opodatkowania, nie mogły 
one jednak przekroczyć 40% lub 20% dochodu z działalności gospodarczej w zależności 
od celu na jaki zostały poniesione. Jednakże już w roku 1998 odliczenia nie mogły 
przekroczyć 30% i 15% dochodów. Ponadto podatnik był uprawniony do uzyskania tzw. 
premii inwestycyjnej którą mógł odliczyć od podstawy opodatkowania. Wysokość premii 
inwestycyjnej uzależniona była od wydatków inwestycyjnych odliczonych od podstawy 
opodatkowania w poprzednim roku podatkowym i stanowiła kwotę będącą połową tychże 
wydatków inwestycyjnych. Premia inwestycyjna nie mogła przekroczyć 20% dochodów z 
działalności gospodarczej w 1998 roku, a w 1999 roku 15% dochodu. Z dniem 1 stycznia 
2001 roku  art. 26a  regulujący kwestię ulg inwestycyjnych został uchylony (ustawą z 
dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Jednakże podatnicy, którzy przed dniem 1 
stycznia 2001 roku ponieśli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń zachowują 
nadal to prawo, a podatnicy którzy poniosą wydatki inwestycyjne na kontynuację objętej 
ulgą inwestycji rozpoczętej przed dniem 1 stycznia 2001 roku również zachowują prawo 
do odliczeń  nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 roku. W  porównaniu do stanu 
z 1994 roku należy zwrócić uwagę na pozbawienie ulg inwestycyjnych podatników 
którzy opłacali zryczałtowany podatek dochodowy, co dyskryminowało małych i średnich 
przedsiębiorców opłacających podatek w tej formie. Należy także wspomnieć o 
zmniejszeniu limitów odliczeń wydatków inwestycyjnych.  

W porównaniu ze stanem prawnym z 1994 wprowadzone zostały nowe ulgi 
inwestycyjne związane z inwestowaniem w specjalnych strefach ekonomicznych. 
Znaczenie tych ulg dla małych przedsiębiorców jest marginalne.  
 
6. Obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw jako płatników podatku dochodowego 
 

Sposób wykonywania obowiązków małych i średnich przedsiębiorstw, jako 
płatników podatku dochodowego od osób fizycznych uległ pewnemu skomplikowaniu, w 
związku z wprowadzaniem reform w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. 
 
7. Amortyzacja, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. 
 

7.a Osoby prawne.  
Na dzień 31 grudnia 2000 roku przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych 

zawarte były już w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środkami 
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trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone 
we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 
�� budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 
�� maszyny, urządzenia i środki transportu,  
�� inne przedmioty, 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika 
na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane 
do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 
charakterze. Natomiast bez względu na przewidywany okres używania środkami trwałymi 
są również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach  trwałych, budynki i 
budowle wybudowane na cudzym gruncie oraz nie będące własnością podatnika składniki 
majątku używane na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej o podobnym 
charakterze, jeżeli zgodnie z przepisami są zaliczane do majątku podatnika.  
Wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte, nadające się do gospodarczego 
wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 
�� spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
�� spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 
�� prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
�� autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 
�� licencje, 
�� prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

wzorów zdobniczych, 
�� wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w 

dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) 
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez 
podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 
albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), 
umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.  Wartościami 
niematerialnymi i prawnymi, niezależnie od przewidywanego okresu używania, są 
również: 
�� w spółce akcyjnej koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym jej 

rozszerzeniu, przez które rozumie się koszty poniesione na: 
�� utworzenie spółki, które nie służą nabyciu rzeczy, a w szczególności na doradztwo 

oraz na opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, 
�� wyposażenie spółki w kapitał akcyjny lub późniejsze jego podwyższenie; w 

szczególności do kosztów tych zalicza się opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, 
giełdowe, opłaty ponoszone w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie 
publicznym papierami wartościowymi, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty 
sporządzania, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej 
wersji, koszty oferowania papierów wartościowych, 

�� wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części w drodze: 
kupna, 
przyjęcia do odpłatnego korzystania, a przyjęte składniki majątku, zgodnie z 
przepisami  
wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, 
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koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być 
wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: 

produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty 
prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz 
techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika 
odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o 
wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz 
z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych 
zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub 
zastosowania technologii, 

�� składniki majątku używane przez podatnika na podstawie umowy dzierżawy, umowy 
najmu, umowy licencyjnej (sublicencji) lub innej umowy o podobnym charakterze, 
zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z 
tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami są zaliczane do składników majątku 
podatnika 
Jak z powyższego wynika zrezygnowano z kryterium wartości składnika majątkowego 

które dotąd przesądzało o zaliczeniu danego składnika do środków trwałych bądź 
wartości niematerialnych i prawnych. W ustawie przewidziano jednak kwotę 3.500,- zł 
której funkcja polega na tym, że środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne o 
wartości początkowej poniżej 3.500,- zł  nie muszą być amortyzowane, a wydatki 
poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich  
do używania. Jeżeli podatnicy zdecydują się na amortyzowanie takich środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i prawnych, mogą to zrobić albo jednorazowo w miesiącu 
oddania do używania tego środka, albo w miesiącu następnym, mogą oni także 
dokonywać amortyzacji na zasadach takich, jak dla środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest wyższa od 3.500,- zł.  

Jak z powyższego wynika, decyzja co do amortyzowania i sposobu amortyzowania 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie 
przekracza  3.500,- zł należy do podatnika - zmianę tę ocenić należy pozytywnie. 
Przewidziano także możliwość ustalania odmiennych stawek amortyzacyjnych niż w 
Wykazie stawek amortyzacyjnych. W stosunku do roku 1994 tutaj również zwiększono 
swobodę podatnika.  

Podatnicy nie mają prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych między innymi od 
składników majątku które nie są używane na skutek zaprzestania działalności. Należy 
zwrócić uwagę, że określony w ustawie termin “zaprzestanie działalności” jest nieostry i 
powoduje trudności interpretacyjne. W stanie prawnym obowiązującym 1994 roku 
podatnik miał prawo uznać środki trwałe za trwale nieczynne w wypadku gdy 
przewidywane było ich nieużytkowanie przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Od 
takich środków trwałych nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Niekorzystną 
zmianą w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w 1994 roku jest nieuznawanie za 
koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego użytkowania za 
miesiące w których te składniki były oddane do nieodpłatnego użytkowania (nie dotyczy 
nieruchomości).   
 

7.b Osoby fizyczne.  
W odniesieniu do osób fizycznych w zakresie środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w 2000 roku obowiązywało 
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rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.   

Definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zamieszczona 
w rozporządzeniu była zbliżona do definicji w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych, z tym zastrzeżeniem, że za środki trwałe w podatku dochodowym od osób 
fizycznych uznawano także grunty, natomiast za wartości niematerialne i prawne 
uznawano także prawo wieczystego użytkowania gruntu, oraz wartość firmy bez względu 
na sposób w jaki powstała. Różnice te jednak nie miały znaczenia w zakresie amortyzacji.   
Uwagi odnoszące się do amortyzacji u osób prawnych odnoszą się również do osób 
fizycznych z tym zastrzeżeniem, że u podatników będących osobami fizycznymi 
amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie dokonuje się 
w ogóle w przypadku oddania ich do nieodpłatnego używania (nie dotyczy 
nieruchomości). Należy zauważyć, że od 1 stycznia 2001 roku amortyzacja regulowana 
jest już bezpośrednio przez przepisy ustawowe. Fakt ten należy ocenić pozytywnie.  
 
8. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 
 

Począwszy od końca 1994 roku do końca roku 2000 w życie weszły 22 zmiany do 
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  
 
W stosunku do roku 1994 rozszerzono przedmiot opodatkowania i objęto 
opodatkowaniem: 
�� zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy 
�� wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelności, 
�� wydanie towarów lub świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego, 
�� dostarczenie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji, 
�� wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za czynności nie podlegające 

opodatkowaniu, oraz 
�� towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w 

przypadku: 
rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osobowości 
prawnej, albo 
zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów, 
do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności 
gospodarczej. 
zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności 
podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, bez zawiadomienia 
właściwych organów, na podstawie odrębnych przepisów, o zaprzestaniu 
wykonywania działalności gospodarczej. 
W szczególności krytycznie należy odnieść się do zmiany polegającej na 

opodatkowaniu wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie 
podlegające opodatkowaniu. Zmiana ta zmierzała do opodatkowania aportów i wywołała 
tak znaczącą krytykę, że w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy minister finansów 
zwolnił tą czynność od podatku VAT. Niestety przepis ten nadal obowiązuje i z racji tego, 
że jego formuła jest bardzo szeroka, obejmuje on także inne czynności niż wnoszenie 
aportów do spółek cywilnych i handlowych. 
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Zmieniono ponadto art. 3 ustawy regulujący wypadki, do których ustawa nie ma 
zastosowania, i określono, że ustawy nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub 
zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans (poprzednio ustawa nie 
przewidywała wymogu sporządzania bilansu) ponadto dodano, że ustawy nie stosuje się 
do wydania towarów na podstawie umowy użyczenia. 
 

8.a Podatnicy podatku. 
W porównaniu ze stanem obowiązującym na koniec roku 1994 katalog podatników 

został rozszerzony o osoby uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej 
uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym 
również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i 
obowiązki związane z tymi procedurami oraz o osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo 
rolne, leśne lub rybackie, a także prowadzące działalność rolniczą w innych przypadkach, 
jeśli złożą zgłoszenie rejestracyjne w podatku VAT. 
 

8.b Zwolnienia przedmiotowe 
W stosunku do stanu prawnego z roku 1994 zakres zwolnień przedmiotowych uległ 

zmianom polegającym w szczególności na tym, że wyłączone zostały ze zwolnień towary 
wymienione uprzednio w załączniku nr 1. Zmieniono (konkretnie rozszerzono do 24 
pozycji) liczbę i niektóre rodzaje usług zwolnionych od podatku wymienionych w 
załączniku nr 2 do ustawy. W związku z uchwaleniem ustawy Kodeks celny zwolniono 
od podatku VAT: 
�� import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 1-33, 36, 38-40 oraz 

§ 2 i 3 Kodeksu celnego, 
�� import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń 

w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego, z wyjątkiem niektórych wyrobów 
akcyzowych 

�� import towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od 
cła, 

Ponadto zwolnieniami objęto: 
�� sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika 

ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez: 
�� rolników ryczałtowych, którzy zrezygnowali po spełnieniu dodatkowych warunków z 

tego zwolnienia, 
�� podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 
Ponadto dokonano zmiany przepisów w zakresie zwolnienia od podatku, dotyczącego 

działalności, o której mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Wyraz “działalność” zastąpiono wyrazem 
“przychody”, tymczasem  przychody nie podlegają w ogóle podatkowi od towarów i 
usług i podatkowi akcyzowemu – po cóż je w takim razie zwalniać? 
  

8.c Zwolnienia podmiotowe 
Zwolnienia podmiotowe w 2000 roku dotyczyły podatników: 
�� u których wartość sprzedaży towarów, a także wartość eksportu towarów lub usług 

(albo 30 krotność prowizji lub innych postaci wynagrodzeń w przypadku umów o 
świadczenie usług - z wyjątkiem komisu) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 
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podatkowym 80 000 złotych, ale już od stycznia 2001 roku kwota ta została 
zmniejszona do równowartości w złotych kwoty 10.000 EURO tj. kwoty 39.800 
złotych. 

�� opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności 
objętej tą formą opodatkowania, z tym że zwolnienie to ograniczono od dnia 1 
stycznia 2001 roku w przypadku podatników: 
wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i obwoźnego, 
oraz wykonujących usługi w zakresie: 

gastronomii, 
mechaniki precyzyjnej, 
mechaniki maszyn biurowych, 
wyrobu i naprawy wag, 
antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów, 
mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz innych usług związanych z 
ich naprawą, 
elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej, 
rusznikarstwa, 
odświeżania i renowacji wyrobów skórzanych i futrzarskich, 
mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich, 
chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobów innych niż futrzarskie, 
kuśnierstwa, 
rękawicznictwa - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem 
roboczych, ochronnych i sportowych, 
wytwarzania szyldów, 
prania pierza i puchu, 

którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przed 2 marca 
2000 r. i na dzień 1 marca 2000 r. zatrudniali co najmniej dwóch pracowników, w 
rozumieniu przepisów o karcie podatkowej.  

Utrzymano możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku z tym, że rezygnacji 
dokonuje się ze skutkiem na cały okres prowadzenia działalności, w przeciwieństwie do 
stanu z roku 1994, kiedy to rezygnacja obowiązywała do końca roku podatkowego  
Obniżenie wysokości kwoty, której przekroczenie skutkuje utratą prawa do zwolnienia 
ma niekorzystne konsekwencje dla tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy 
wykonują usługi, czy sprzedają towary na rzecz podmiotów zwolnionych od podatku 
VAT, a więc dla ludności, czy też na przykład dla zakładów opieki zdrowotnej. 

Utrzymano możliwość wyboru przez zakłady pracy chronionej zwolnienia od 
podatku. 
 

8.d Podstawa opodatkowania, zasady obliczania podatku, zwrot podatku 
W stosunku do stanu prawnego z 31 grudnia 1994 roku znacznie rozszerzono 

katalog towarów i usług, co do których nie przysługiwało podatnikowi prawo obniżenia 
podatku należnego i zwrot podatku naliczonego.  
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istniejący w tym zakresie stan prawny 
wynikający z rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku gdy: 
1. sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami 

korygującymi: 

Raport Centrum im. Adama Smitha dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001,   str. 77/105 



 

�� wystawionymi przez podmiot nie istniejący lub nie uprawniony do wystawiania 
faktur lub faktur korygujących, 

�� w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej 
jest różna od kwoty wykazanej na kopii, 

2. nabywca posiada fakturę lub fakturę korygującą nie potwierdzoną kopią u 
sprzedawcy, z wyjątkiem przypadku, gdy wystawca faktury lub faktury korygującej 
uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji dla podatku od 
towarów i usług. 

3. wystawiono fakturę, w której wykazano kwotę podatku, gdy dana sprzedaż nie była 
objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, albo w której 
wykazano kwotę podatku wyższą od podatku należnego. 

4. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż towarów lub 
usług, 

5. wystawiono faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: 
�� stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, 
�� podające kwoty niezgodne ze stanem faktycznym, 
�� potwierdzające czynności, nieważne lub pozorne 

wówczas faktury te i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku 
należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. 
Należy zauważyć, że wyżej wymienione ograniczenia nakładają na podatnika obowiązki 
kontrolne w stosunku do jego kontrahentów. Zważywszy, że często podatnicy zawierają 
jednorazowe transakcje, trudno od nich wymagać, aby za każdym razem żądali od swych 
kontrahentów dokumentów mających potwierdzić ich prawo do wystawiania faktur VAT, 
czy też dokumentów rejestracyjnych. Ponadto podatnik nie ma żadnej możliwości 
sprawdzenia, czy jego kontrahent jest w posiadaniu kopii faktury, albo czy podatek 
należny został wykazany przez kontrahenta w deklaracji. Przypadki określone wyżej w 
punktach 1, 2 i 4 stanowią niedopuszczalną próbę zaprzęgnięcia podatników do walki z 
nieuczciwymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Należy zauważyć, że głównym celem 
przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej, z której osiągałby on zysk - na 
tym celu powinien się przedsiębiorca koncentrować. 

Pozostałe zakazy odliczeń od podatku należnego i zakazy zwrotu podatku 
naliczonego maja charakter typowo fiskalny. W stosunku do roku 1994 zakres ten 
rozszerzono na nabywane przez podatnika: 
1. inne niż osobowe samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, 
2. części składowe zużyte do wytworzenia przez podatnika samochodów, osobowych i 

innych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, jeżeli samochody te zostały zaliczone 
przez tego podatnika do środków trwałych, 

3. paliwa silnikowe benzynowe wykorzystywane do napędu samochodów osobowych 
lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,  

4. usługi noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: 
�� przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi 

turystyczne, jeżeli w skład usługi turystycznej wchodzą usługi noclegowe lub 
gastronomiczne, bądź jedne i drugie, a całość usługi turystycznej zostanie 
opodatkowana stawką 7%, 

�� zakupów gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników 
świadczących usługi przewozu osób, 

Ponadto: 
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5. pozbawiono prawa do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku 
usługobiorców (przede wszystkim leasingobiorców) użytkujących samochody 
osobowe lub inne samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kg na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze w zakresie 
kwot podatku naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z 
zawartej umowy, 

6. pozbawiono prawa do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku 
podatników nabywających samochody inne niż osobowe, które nie posiadają 
homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, w 
zakresie kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów. 
W zakresie zwrotu podatku naliczonego lub zwrotu nadwyżki podatku naliczonego 

nad podatkiem należnym zostały wydłużone, w stosunku do roku 1994, terminy tego 
zwrotu o 10 dni do dni 25. O ile w 1994 roku zasadą był zwrot podatku w terminie 15 dni, 
o tyle w roku 2000 o zwrot w terminie 15 dni mógł wnosić tylko podatnik, który w ciągu 
12 miesięcy przed datą złożenia deklaracji podatkowej terminowo regulował podatek od 
towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zobowiązania podatkowe stanowiące 
dochody budżetu państwa.  

Terminy te mogą być przedłużane na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego 
– a więc w sumie na czas nieokreślony – należy tu jednak zauważyć, że urzędy powinny 
przy przedłużaniu terminu wykazywać się znaczną ostrożnością, z uwagi na konieczność 
zapłacenia odsetek w przypadku stwierdzenia, że zwrot jest zasadny.  

Pozytywną zmianą w zakresie zwrotu podatku VAT było wprowadzenie możliwości 
zwrotu podatku nierezydentom, dokonującym zakupów w Polsce. Zmiana ta dotyczy 
jednak małych i średnich przedsiębiorców pośrednio, o ile zwiększa ich obroty. Zauważyć 
należy, że małym przedsiębiorcom trudno jest spełnić wszystkie formalne wymogi 
związane z uzyskaniem statusu “sprzedawcy” z art. 21 b ustawy – zasadnym byłoby 
złagodzenie tych wymogów. 
 

8.e Stawki podatku VAT 
Przepisy dotyczące podatku VAT w wielu państwach europejskich przewidują tylko 

jedna stawkę podatku w sprzedaży krajowej i stawkę 0% w eksporcie. Jak wyżej 
wspomniano jednym z celów wprowadzenia tego podatku w Polsce było ujednolicenie 
wielu stawek, jakimi się charakteryzował podatek obrotowy. Z perspektywy prawie 7 lat 
obowiązywania podatku VAT można stwierdzić, że celu tego nie udało się osiągnąć. Na 
dzień 31 grudnia 2000 roku w podatku VAT obowiązywały 4 stawki tj.:  
�� 22% 
�� 7% 
�� 3%  
�� 0% 
 

8.f Termin płatności podatku i składania deklaracji podatkowych 
W stosunku do roku 1994 nastąpiła zmiana terminu do składania deklaracji i 

wpłacania podatku z 15 dnia miesiąca na 25 dzień miesiąca. Ponadto wprowadzono 
możliwość składania deklaracji przez rolników ryczałtowych za okresy kwartalne. 
 

8.g Sankcje 
W odniesieniu do stanu prawnego obowiązującego w 1994 roku sankcja w postaci 
zwiększenia podatku należnego o trzykrotność zawyżenia podatku naliczonego została 
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zastąpiona sankcją – zwaną w ustawie “dodatkowym zobowiązaniem podatkowym” -  w 
wysokości: 
�� 30% zaniżenia kwoty zobowiązania, w  razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej 

deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty 
należnej,  

�� 30% zawyżenia podatku naliczonego w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej 
deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku 
naliczonego wyższą od kwoty należnej,  

 Sankcje stosuje się także, gdy: 
�� podatnik wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku 

lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania 
podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego, 

�� podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania 
podatkowego. 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące tę sankcję są niezgodne z 
Konstytucją w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby za 
ten sam czyn sankcji administracyjnej określonej przez ustawę jako "dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe. Zgodnie z 
obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz.U. 
z 1998 Nr 139 poz. 905) utraciły moc w w/w zakresie.  

Mimo zmniejszenia wysokości tej sankcji w stosunku do stanu z 1994 roku jest ona nadal 
uciążliwa, a jej istnienie nie jest dla podatników zrozumiałe, zważywszy, że jak to już 
wyżej wspomniano, jest ona niezależna od winy. 
 

8.h Kasy Rejestrujące 
Istniejący w 1994 obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku 

należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nie dotyczył małych przedsiębiorstw. 
Jednakże obowiązek ten był corocznie rozszerzany poprzez zmniejszenie kwoty obrotu, 
która warunkowała konieczność stosowania kas rejestrujących. W 2000 roku obowiązek 
taki mieli podatnicy świadczących usługi, w tym również w zakresie handlu i 
gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, 
których obrót z tej działalności wyniósł 40.000 złotych w poprzednim roku obrotowym, a 
podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku 2000 powinni zacząć stosować kasy 
rejestrujące po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 złotych. Tak niskie kwoty 
obrotu zmuszają właściwie każdego podatnika do zakupu kas rejestrujących, a nie jest to 
dla niektórych wydatek nic nie znaczący. Niewiele zmienia tu fakt, że podatnicy mogą  
odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 50% jej 
ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2.500 zł. 
 

8. i Podatek akcyzowy 
W doniesieniu do 1994 roku zmieniono zakres towarów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym:   
�� opodatkowano produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne (w 1994 opodatkowane 

były paliwa silnikowe), 
�� opodatkowano akcyzą pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 

1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w 
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których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (w 1994 roku opodatkowane akcyzą były 
pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), 

Opodatkowano ponadto: 
�� opakowania z tworzyw sztucznych w tym również zastosowane do towarów w nich 

importowanych, 
�� gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli 

turystycznych o masie do 5 kg. 
Natomiast wyłączono z zakresu towarów podlegających akcyzie: zapałki i gumę do 

żucia. 
Najważniejszą zmianą mającą powszechny wpływ na działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw, używających w swej działalności samochody, było zwiększenie obciążeń 
podatkowych na paliwa do samochodów. Zwiększenie to odbyło się w trojaki sposób: po 
pierwsze zwiększono poszczególne stawki kwotowe na paliwa, po drugie zmieniono 
podstawę naliczania akcyzy poprzez ustalenie, że akcyzy nie nalicza się od tony paliwa, 
ale od 1000 litrów (benzyny ważą od 0,68 kg do 0,75 kg w zależności od rodzaju, a olej 
napędowy – 0,84 kg), po trzecie objęto podatkiem akcyzowym gaz służący do napędu 
samochodów. Zwiększenie stawek na paliwa silnikowe było bardzo znaczące - nie 
uwzględniając nawet zmiany podstawy naliczania stawek. Na przykład: stawka akcyzy na 
benzyny bezołowiowe  wzrosła z 5.700.000 st. zł za tonę do 1.427 złotych za 1000 l 
(stawka wzrosła kwotowo o ponad 250 %), stawka na etylinę 94 wzrosła z 6.400.000 st. zł 
za tonę do 1.588 zł za 1000 l (stawka wzrosła kwotowo o prawie 250%), a w przypadku 
oleju napędowego stawki kwotowo wzrosły o ok. 400%. 

Ponadto, niekorzystne konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorców - 
producentów i wykorzystujących opakowania z tworzyw sztucznych - miało objęcie 
akcyzą tychże opakowań 
 
9. Podatki  i opłaty lokalne 

 
9.a Podatek od nieruchomości  
Podatnikami podatku od nieruchomości w 2000 roku były osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które:  
są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów 
budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, 
�� są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części, 
�� są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z 

gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego 
tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu 
Państwa albo z ustanowionego zarządu, 

�� posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane 
nie złączone trwale z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. 

Podstawę opodatkowania stanowiły: 
�� dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, 
�� dla budowli - ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 

podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie 
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zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego 
odpisu amortyzacyjnego, 

�� dla gruntów - powierzchnia tych gruntów. 
 
Stawki podatku - podobnie jak w poprzednich latach - były ustalane przez radę gminy z 
zachowaniem maksymalnych stawek podatku za cały rok podatkowy określonych w 
ustawie: 
�� od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
�� od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 

lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe 
osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

�� od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,68 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

�� od pozostałych budynków lub ich części - 4,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
�� od budowli - 2% ich wartości,  
�� od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub 

leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,5 zł od 1 m2 
powierzchni, 

�� od gruntów: 
będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 
wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,04 zł od 1 m2 powierzchni, 
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,79 
zł od 1 ha powierzchni, 
pozostałych - 0,07 zł od 1 m2 powierzchni. 

 
Jak z powyższego wynika stawki maksymalne zostały podwyższone, w przypadku 

budynków wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej stawka podatku wzrosła 
prawie trzykrotnie. 

Nowością w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych było wprowadzenie zasady, iż 
stawki podatku od nieruchomości, określane przez radę gminy, nie mogą być niższe niż 
50% górnych granic stawek. Zasada ta została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 6 
grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o 
finansowaniu gmin, ustalając zastosowanie powyższej zasady od 1997 roku. 
 

9.b Podatek od środków transportowych 
 

Od 1994 roku weszło w życie 17 nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Z dniem 1 stycznia 1998 roku dokonano  zmiany ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych i przewidziano że opodatkowanie podatkiem od środków 
transportowych podlegają tylko samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy, naczepy i 
autobusy, zaś wyłączono spod podatkowania tym podatkiem między innymi samochody 
osobowe. Jednocześnie jednak, z dniem 15 stycznia 1998 roku zwiększono stawki 
podatku akcyzowego na paliwa do silników. 
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W 2000 roku obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowym ciążył na 
osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych 
tj.:  
�� samochodów ciężarowych o ładowności  od 2 ton 
�� samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 ton, 
�� ciągników siodłowych i balastowych, 
�� przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na 

cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego, 
�� autobusów. 
Wysokość stawek podatkowych - również w 2000 roku - była określana przez 
upoważnionego do tego Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Roczna stawka 
podatku od jednego środka transportowego nie mogła przekraczać maksymalnej stawki 
ustalone w zależności od rodzaju środka transportowego: 
�� od samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 12 ton oraz ciągnika siodłowego i 

balastowego - 2.081,40 zł, 
�� od samochodu ciężarowego o ładowności od 2 ton do 12 ton, przyczepy i naczepy o 

ładowności powyżej 5 ton oraz autobusu - 1.609,44 zł. 
Rada gminy na mocy ustawy została upoważniona do ustalania szczegółowych stawek 

podatkowych podatku od środków transportowych w zależności od rodzaju środka 
transportowego, ładowności, masy całkowitej, wieku, nacisku na siodło ciągnika albo 
liczbę miejsc do siedzenia.   
 

9.c Opłata targowa 
Opłata targowa nie uległa zmianie poza podwyższeniem maksymalnej wysokości 

tej opłaty w porównaniu z 1994 r. (2.008.448,- starych zł) do 478,22 zł.  
 

9.d Opłata administracyjna 
Opłata administracyjna również nie uległa zmianie poza podwyższeniem 

maksymalnej wysokości tej opłaty w porównaniu z 1994 r. (670.126,- starych zł) do 
159,56 zł.  
 
10. Opłata skarbowa  
 

Ustawa o opłacie skarbowej była nowelizowana 5 razy, jednakże nie były to 
zmiany mające duże znaczenie dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
poza zmianą dokonaną w art. 3 ust 1 pkt 1k, w którym ustawodawca dodał, iż opłacie nie 
podlega sprzedaż rzeczy nie tylko w postępowaniu egzekucyjnym jak do tej pory,  ale i w 
postępowaniu upadłościowym. 

Opłata skarbowa w 2000 roku dotyczyła tych samych czynności, od których 
pobierano opłatę w 1994 roku, również  stawki opłaty skarbowej  nie uległy one zmianom 
i pozostały na poziomie stawek z 1994 roku. Należy wspomnieć, że z dniem 1 stycznia 
2001 roku dotychczasowa ustawa o opłacie skarbowej utraciła moc. Z dniem 1 stycznia 
2001 weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej i ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych.  
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11. Przepisy karne 
 

Dotychczas obowiązująca ustawa karna skarbowa została uchylona, a w zakresie 
dotąd przez nią regulowanym, od dnia 1 stycznia 1999 roku, zaczęła obowiązywać ustawa 
Kodeks Karny Skarbowy. Pozytywną zmianą w stosunku do stanu prawnego 
obowiązującego w roku 1990 i 1994 było przekazanie sądom właściwości w zakresie 
rozstrzygania w sprawach karnych skarbowych. Istotnym nowością było wprowadzenie 
kar grzywny określanych w stawkach dziennych – dano przy tym sądowi pewną swobodę 
w ich ustalaniu.  

W zakresie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko 
obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji wprowadzono, 
między innymi, zmiany polegające na szczegółowym uregulowaniu przestępstw i 
wykroczeń związanych z naruszaniem obowiązków wynikających z przepisów o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym czy o znakach akcyzy. Jednocześnie 
znacznie zwiększono wysokość kar za przestępstwa skarbowe: o ile w 1994 roku kara 
pozbawienia wolności była przewidziana tylko za cztery przestępstwa skarbowe w 
zakresie zobowiązań podatkowych i dotacji, o tyle w 2000 roku zagrożenie karą 
pozbawienia wolności przewidziano za 14 przestępstw.  
  
IV. Podsumowanie. 

Jak wynika z powyższego opracowania, w ciągu dziesięciu ostatnich lat, wzrastały 
obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększanie obciążeń 
najbardziej widoczne jest w zakresie podatków pośrednich. Na szczególną uwagę 
zasługuje niekorzystna tendencja do ograniczania możliwości odliczania naliczonego 
podatku VAT, czy też zwiększanie obciążeń podatkowych w podatku akcyzowym, co 
szczególnie ujawnia się przy opodatkowaniu tym podatkiem paliw silnikowych. 

W zakresie podatków dochodowych mamy do czynienia ze stałą tendencją do 
zmniejszania zakresu ulg podatkowych. O ile likwidacja ulg idzie w parze ze 
zmniejszaniem stawek podatkowych - jak to ma miejsce w podatku dochodowym – 
konsekwencje tego dla podatników mogą być korzystne, natomiast w odniesieniu do 
podatku dochodowego od osób fizycznych  ulgi są likwidowane, a stawki podatkowe 
pozostają bez zmian.  Likwidację ulg często w mediach nazywa się upraszczaniem 
podatków, tymczasem o skomplikowaniu podatku decydują w dużej mierze przepisy 
dotyczące przychodów i kosztów ich uzyskania, tak więc upraszczanie podatków 
powinno iść w kierunku zmniejszenia skomplikowania sposobów liczenia przychodów i 
kosztów ich uzyskania. 

Wadą naszego systemu podatkowego są ciągłe zmiany aktów prawnych. Zmiany te 
często mają charakter doprecyzowywania przepisów, co ma szkodliwe konsekwencje, 
gdyż nie jest możliwym stosowanie niezwykle pomocnej wykładni historycznej. 

Należy zauważyć, że niestabilny system podatkowy nie tylko utrudnia planowanie 
działalności gospodarczej, ale również uniemożliwia rozwój doktryny prawa 
podatkowego i stałej linii orzecznictwa. Wiele orzeczeń Naczelnego Sądu 
Administracyjnego jest nieaktualnych na gruncie nowych, zmienionych już przepisów. 
Obok wyżej wymienionych konsekwencji częstych zmian przepisów, wymienić można 
także to, że częsta zmiana przepisów znacznie utrudnia orientację w nich - nie każdy 
podatnik dysponuje ujednoliconymi tekstami aktów prawnych.  
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Negatywnie należy ocenić fakt, że w zakresie opodatkowania istnieje ogromna 
ilość aktów prawnych, które mogłyby mieć zastosowanie do prowadzonej przez MSP 
działalności gospodarczej - prawie 80. Dla porównania w roku 1990 przepisów tych było 
mniej niż 60, a w roku 1994 ok. 70 (wówczas obowiązywał także podatek importowy). 
Należy także zwrócić uwagę na fakt, że akty prawne są również obszerniejsze niż w 1990 
roku, a regulacje w nich zawarte - bardziej szczegółowe. 

Odnośnie oceny techniki legislacyjnej należy się odnieść krytycznie do nadużywania 
przepisów zawierających odesłania do innych przepisów. Jako przykład można podać  
przepis art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 
Przepis ten odsyła do art. 7 ust. 2d, z kolei art. 7 ust. 2d odsyła do art. 7 ust. 2b, a art. 7 
ust. 2b odsyła do art. 7 ust. 2a, oraz do art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 1a,  z kolei art. 9 ust. 1 
odsyła do art. 5, art. 2, i do art. 9 ust. 3, a art. 9 ust. 1a odsyła do art. 5 ust. 1a i art. 5 ust. 
1b. Należy zauważyć, że bynajmniej nie jest to koniec łańcucha odesłań, który swój 
początek bierze w art. 14 ust. 7a. 

Kolejnym mankamentem przepisów regulujących opodatkowanie jest nadużywanie 
nakazu “odpowiedniego” stosowania niektórych przepisów. W ustawie o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu z 31 grudnia 2000 roku nakaz 
“odpowiedniego” stosowania przepisów został zamieszczony dziewiętnaście razy - w 
1994 roku jedenaście, co też nie jest liczbą małą. Dla porównania w ustawie o podatku 
obrotowym nakaz “odpowiedniego” stosowania przepisów był zamieszczony dwa razy. 
Należy zauważyć, że odpowiednie stosowanie przepisów jest skomplikowanym 
zagadnieniem prawnym, a wyjaśnienie zawiłości z tym związanych sprawia trudności 
nawet doświadczonym prawnikom. 
  Wyżej wymienione wady prawa podatkowego powodują, że podatnicy i pracownicy 
urzędów nie są w stanie zorientować się w swych obowiązkach i uprawnieniach. 
Podatników zmusza to do korzystania z usług wyspecjalizowanych doradców, na co 
niektórych małych przedsiębiorców po prostu nie stać.  
   Skomplikowane przepisy, wielka liczba aktów prawnych, a także sama ich obszerność 
powoduje konieczność wyjaśniania przepisów prawa podatkowego przez Ministra 
Finansów. Pisma wyjaśniające doczekały się już nawet specjalnego terminu w postaci 
“prawa powielaczowego”. Niestety wyjaśnienia są również pisane w sposób niejasny lub 
skomplikowany, co z kolei zmusza podatników do interpretacji tychże wyjaśnień. Jako 
przykład niech posłuży tu cytat z pisma Ministerstwa Finansów, Departament Kontroli 
Skarbowej z dnia 3 sierpnia 1999 r. nr KS 9/2127/99/1301 (źródło: LEX dla Windows 
(OMEGA)): 

“Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482, z późn. 
zmiany), gdzie przychodami jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnych 
świadczeń, oraz w związku z brakiem wyłączenia skapitalizowanych odsetek od 
otrzymanych pożyczek w art. 12 ust. 4 pkt. 1, nie ma podstaw do nie uznania nie 
naliczonych i nie zapłaconych odsetek od otrzymanych przez sp. z o.o. od swoich 
udziałowców, nie oprocentowanych pożyczek, za świadczenie nieodpłatne, o którym 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1999 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych.” 

Zdanie to może być czytelne dopiero po kilkukrotnej lekturze przez biegłego 
prawnika. 
Natomiast zdecydowanie pozytywnie należy ocenić te zmiany prawa podatkowego, które 
polegają na przyznaniu podatnikowi prawa wyboru rozwiązań w zakresie opodatkowania. 
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Jako przykład można podać tutaj regulacje w dziedzinie amortyzacji środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych, czy możliwość zrezygnowania z opłacania podatku 
zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Jednym z wyjątków od tej 
pozytywnej tendencji jest obniżanie wartości obrotu, której osiągnięcie skutkuje utratą 
prawa do zwolnienia od podatku VAT. Ponieważ podatnik może ze zwolnienia 
zrezygnować obniżenie tego pułapu stanowi w istocie zawężenie możliwości wyboru. 

Reasumując należy stwierdzić, że nasz system podatkowy bynajmniej nie ułatwia 
małemu i średniemu przedsiębiorcy rozpoczynania i kontynuowania działalności. W celu 
usprawnienia tego systemu i uczynienia go bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców 
rekomenduje się: 
�� zmniejszenie liczby nowelizacji aktów prawnych, a jeśli już nowelizacje są 

dokonywane, to co najwyżej raz w roku z sześciomiesięcznym vacatio legis, 
�� jaśniejsze definiowanie poszczególnych instytucji prawa podatkowego, a w 

szczególności zrezygnowanie z nadmiernego posługiwania się przepisami 
odsyłającymi, 

�� zrezygnowanie z “doprecyzowywania” przepisów – pozostawienie tego doktrynie i 
orzecznictwu, 

�� zmniejszenie ilości aktów prawnych regulujących zasady opodatkowania, a w 
szczególności zrezygnowanie z regulowania podatków aktami prawnymi niższego 
rzędu, 

�� zlikwidowanie różnic w opodatkowaniu przedsiębiorców i osób nie będących 
przedsiębiorcami,  istniejących w podatku od nieruchomości, 

�� uproszczenie podatków dochodowych nie tylko przez likwidację ulg i zmniejszanie 
ilości stawek podatkowych, ale i poprzez uproszczenie przepisów dotyczących 
wyłączeń niektórych kosztów z kosztów uzyskania przychodów, a także obliczania 
przychodów, 

�� przyznanie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi takich samych praw, jakie 
mają osoby prawne np. w zakresie możliwości wyboru zasad opłacania zaliczek na 
podatek dochodowy, albo też objęcie działalności gospodarczej jednym podatkiem 
dochodowym niezależnie od formy prawnej przedsiębiorcy, 

�� zmniejszenie liczby stawek podatkowych i podniesienie progów podatkowych w 
podatku dochodowym od osób fizycznych, 

�� zmniejszenie ilości stawek podatkowych w podatku VAT, 
�� zrezygnowanie z restrykcyjnych przepisów dotyczących zakazu odliczania 

naliczonego podatku VAT – ściganie nieuczciwych podatników przy wykorzystaniu 
instytucji prawa karnego, 

�� utrzymanie i rozszerzenie pozytywnej tendencji polegającej na przyznawaniu 
podatnikom prawa wyboru rozwiązań w zakresie opodatkowania. 

 
 
Materiał pod kierunkiem Jana A. Stefanowicza - Szefa Komisji Prawa Gospodarczego 
Centrum im. Adama Smitha opracował zespół Marka Fiedoruka przy współpracy Wioletty 
Bryc. 
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Krzysztof Dzierżawski 

Istotne bariery rozwoju MSP w Polsce. 
Uogólnienia płynące z praktyki prowadzenia małego przedsiębiorstwa  

w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 
 

 

1. Koszty pracy 
 

1.1. Wstęp 
 

W tej części zajmiemy się barierami wynikającymi wprost z regulacji dotyczących 

kosztów pracy. Wszystkie poniższe uwagi dotyczące tej kwestii odnoszą się do każdego 

rodzaju przedsięwzięć, bez względu na ich rozmiary, jednakże szczególnie boleśnie 

dotykają firm najmniejszych, owych przedsiębiorstw rodzinnych, które w liczbie około 2 

milionów stanowią podstawę gospodarczej piramidy. Warto dla tej analizy 

scharakteryzować najważniejsze cechy tego sektora gospodarki. Po pierwsze więc, są to 

firmy bardzo młode, “bez historii”, ale także bez silniejszego zaplecza kapitałowego, po 

drugie – co jest bezpośrednią konsekwencją punktu pierwszego – mają bardzo 

ograniczony dostęp do kredytu bankowego (brak zabezpieczenia); ale – po trzecie – 

dysponują tym potencjałem przedsiębiorczości, który ożywia nasze społeczeństwo i który 

stał się podstawą polskiego cudu gospodarczego w mijającej dekadzie. (Mówiąc 

nawiasem, przedsiębiorczość to klasyczna kategoria ekonomiczna, współcześnie jednak 

stosowana rzadko i niechętnie – dlatego prawdopodobnie, że jest z natury rzeczy 

niemierzalna i nie da się jej zastosować w dzisiejszej zmatematyzowanej ekonomii, 

zwłaszcza zaś w skomplikowanych modelach ekonometrycznych. Mimo tej niechęci 

przedsiębiorczość pozostaje podstawowym filarem gospodarki kapitalistycznej, a w 

krajach – jak Polska – ubogich w kapitał, jej znaczenie jest daleko większe niż gdzie 

indziej.) W takim razie, rozwój małych firm wspierać się musi na technologiach kapitało-

oszczędnych. Najważniejszym czynnikiem produkcji jest w nich praca – kapitał ma 

znaczenie drugorzędne. Powiedzieć więc można, że firmy małe zbudowane są na 

przedsiębiorczości i pracy – nie na kapitale. O ile jednak Polska cierpi na niedostatek 
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kapitału, o tyle dysponuje znacznymi zasobami pracy. Po stronie aktywów zapisujemy 

obok siebie przedsiębiorczość i pracę. Rzecz w tym, że w ciągu mijającego 

dziesięciolecia mieliśmy do czynienia z konsekwentnym i systematycznym procesem 

powiększania ciężarów nakładanych na pracę.  

1.2. Rodzaje obciążeń 
 

Na ciężary te składają się: 

składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; 

składki na Fundusz Pracy; 

podatki od wynagrodzeń za pracę; 

odpisy na fundusze socjalne; 

zasiłki chorobowe za pierwszych 35 dni choroby; 

wynagrodzenie za urlop. 

Jeśli przyjąć za punkt wyjścia stan prawny z roku 1989, a za podstawę porównawczą 

wynagrodzenie netto – wszystko to w zakresie dotyczącym małych firm – to obciążenia te 

zmieniały się następująco: 

Tabela 1. Wzrost obciążeń pracy 

Rok Wysokość 

składki na 

ubezpiecze

nia 

społeczne 

Wysokość 

składki w 

odniesieniu 

do płacy 

netto 

Wysokość 

podatku 

dochodoweg

o (od 

wynagrodzeń

)

Wysokość 

podatku w 

odniesieniu 

do płacy 

netto 

Składka 

na FP 

Składka 

na FP w 

odniesieni 

do płacy 

netto 

1989 38,00 38,00 20,00 20,00 - - 

1990 43,00 43,00 20,00 20,00 - - 

1992 45,00 56,25 20,00 25,00 2,00 2,50 

1993 45,00 56,25 20,00 25,00 3,00 3,75 

Źródło: materiały własne 

W roku 1989 łączne obciążenia pracy z tych trzech tytułów wynosiły 58% w stosunku do 

płacy netto. W kolejnych latach wzrastały do 63% (1990); 83,75% (1992) i 85% (1993). 
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Równolegle koszty pracy zwiększały się z nowych tytułów: w 1994 wprowadzono 

składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,625% płacy netto, 

później zmniejszona do 0,25%), a w roku 1996 zobowiązano wszystkie firmy do 

utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych (ok. 3% wynagrodzenia). 

Od roku 1995 na firmy prywatne nałożono obowiązek wypłacania pracownikom zasiłków 

chorobowych do 35 dnia choroby – mimo tak wysokich składek na FUS. 

1.3. Efektywne obciążenia wynagrodzeń za pracę 
 

Nominalnie wysokie obciążenie pracy trzeba odróżnić od faktycznie zbieranych 

dochodów publicznych z tego tytułu. System pozwalał na wykorzystywanie legalnych 

sposobów na obniżenie tych obciążeń lub wymuszał postępowanie nielegalne dla 

osiągnięcia tego celu. Wśród tych pierwszych zachowań wymieńmy dla przykładu 

wypłacanie części wynagrodzeń na zasadzie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło – nie 

objętych obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a także faktyczne 

świadczenie pracy za pośrednictwem mniej lub bardziej fikcyjnych firm osób fizycznych 

należących do pracowników. Sposoby nielegalne to po prostu niepłacenie zobowiązań 

tego rodzaju, głównie przez wielkie przedsiębiorstwa państwowe, lub nieujawnienie 

jakiejś części wynagrodzenia w firmach prywatnych, zwłaszcza małych. W rezultacie 

faktyczne obciążenia pracy są mniejsze niż wynikałoby to z ich wysokości nominalnych. 

W przypadku składki na ZUS stawka efektywna, czyli stosunek kwoty zebranych składek 

do łącznego wynagrodzenia za pracę wyniosła dla lat 93 – 98 około 35%9 w odniesieniu 

do ujawnionych wynagrodzeń. Wziąwszy pod uwagę, że jakaś część wynagrodzeń nie 

została ujawniona (szara strefa) wskaźnik ten w rzeczywistości jest zapewne zbliżony do 

30 procent (wobec 45 procent nominalnie).  

Rozróżnienie między efektywnym i nominalnym obciążeniem kosztów pracy o tyle jest 

ważne, że przedsiębiorstwa – w szczególności przedsiębiorstwa małe, o stosunkowo 

niskim poziomie sformalizowania stosunków pracy – dysponowały mechanizmami 

pozwalającymi koszty te znacząco redukować. Sytuacja ta zmieniła się istotnie wraz z 

wprowadzeniem reformy emerytalnej. Nowe regulacje znacznie ograniczyły rodzaje 

wynagrodzeń wolnych od obciążeń na ubezpieczenie społeczne. Nadto, wprowadzono 

                                                           
9 Szacunek autora na podstawie GUS i MF 
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indywidualne konta składkowe, na których dla każdego pracownika rejestruje się 

dokonane wpłaty. Suma zapisów na koncie ma być w przyszłości podstawą do określenia 

wysokości świadczenia emerytalnego. Pracownicy będą mieli dostęp do informacji o 

bieżącym stanie konta i będą, co oczywiste, żywotnie zainteresowani w tym, by 

pracodawca opłacał składki co do  joty. Z drugiej strony znacznie zaostrzono sankcje za 

niedostateczne lub nieterminowe wpłaty.10 Konsekwencją będzie w nieodległej 

perspektywie podniesienie efektywnej wysokości składki do poziomu zbliżonego do 

nominalnego, czyli co najmniej o ok. 10 punktów procentowych.  

Nie wnikając w kwestię na ile reforma emerytalna była uzasadniona, jej efektem 

(nieistotne czy był on zamierzony czy nie) będzie silny wzrost obciążeń związanych ze 

świadczeniem pracy. Dodajmy jeszcze dla porządku, że reformy emerytalna i służby 

zdrowia nałożyły na podmioty gospodarcze dodatkowe ciężary związane z obsługa 

nowego systemu. Składają się na nie m.in.: obowiązek wypełniania ogromnej ilości 

skomplikowanych formularzy11, zwielokrotnienie liczby przelewów bankowych oraz 

obowiązek przesyłania dokumentacji do agend ZUS. Nowe obowiązki przekładają się na 

koszty materialne – bezpośrednio, jak w przypadku przelewów bankowych, lub 

pośrednio, jak w przypadku dokumentacji ubezpieczeniowej, której obsługa przekracza 

możliwości małych firm i skazuje ich na korzystanie z pomocy (kosztownej) 

wyspecjalizowanych placówek.  

4.1. Konsekwencje 
 

W ciągu mijającej dekady obserwujemy więc zjawisko zwiększania obciążeń 

nakładanych na pracę. Co gorsza, w najbliższej przyszłości obciążenia te będą się 

zwiększać (proces zwiększania efektywnych obciążeń związany z reformą emerytalną).  

Rosnące koszty tego czynnika produkcji jakim jest praca sprawiają, że wypadają z rynku 

te firmy, które zwiększonym obciążeniom nie są w stanie podołać. Im koszty pracy są 

                                                           
10 Sankcje za niewpłacenie składek ubezpieczeniowych w terminie: kara grzywny do 5 tysięcy złotych (art. 98); dodatkowa opłata 
w wysokości 100 procent nieopłaconych składek (art. 24); ponadto koszty postępowania egzekucyjnego, dodatkowe opłaty, 
opłaty prolongacyjne i odsetki za zwłokę obliczane na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. Krótkotrwała utrata 
płynności finansowej to rzecz codzienna w działalności gospodarczej – kary za jej skutki doprawdy niecodzienne. Wygląda na to, 
że dla zatrudnienia pracownika trzeba mieć dzisiaj skłonności samobójcze. 
11 O stopniu skomplikowania i abstrahowania od możliwości drobnych przedsiębiorców niech świadczy fakt, że wg ZUS 40 
procent dokumentów zawiera błędy!  
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większe, tym szerszy margines przedsiębiorstw zmuszonych do zamknięcia lub 

ograniczenia działalności. 

Podatkowa i para-podatkowa dyskryminacja pracy jest w istocie wymierzona w 

pierwszym rzędzie w firmy małe, ubogie w kapitał, chociaż zasobne w 

“przedsiębiorczość”. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zachęta do rozwijania branż 

o charakterze kapitało-, a nie pracointensywnym. Mamy do czynienia z niezwykłym 

paradoksem: oto kraj, którego bogactwem są zasoby pracy i przedsiębiorczości oba te 

czynniki dyskryminuje (jeden bezpośrednio, drugi pośrednio), w ten sposób zdając się na 

rozwój wymagający nakładów kapitału – którego mu brak! Nieuniknioną rzeczy koleją 

efektem tej polityki musi być (i jest) wysoka i rosnąca stopa bezrobocia. Jeśli będzie się ją 

kontynuować, Polsce grozi hiszpański scenariusz rozwoju. W latach 1985 – 94 

następował tam względnie szybki rozwój gospodarczy, będący wynikiem jednego z 

najwyższych w Europie wskaźników inwestycji, połączony z rosnącym wskaźnikiem 

bezrobocia. 

 

Tabela 2. Inwestycje i bezrobocie 

Kraj Dynamika 

akumulacji 

kapitału w 

Stopa 

bezrobocia 

w 1995 

Belgia 156% 13,9% 
Hiszpania 154% 22,9% 
Szwajcaria 126% 4,2% 
Francja 122% 11,6% 
Holandia 120% 7,2% 
Szwecja 91% 8,8% 
Dania 84% 10,1% 
Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 1997 
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2. Obowiązki podatkowe 
 

2.1. Podatek dochodowy 
 

Opodatkowanie firm podatkiem dochodowym przybiera różne formy: w odniesieniu do 

firm małych dzielić się one będą na “zwykłe”, czyli oparte na ogólnych zasadach 

określania dochodu na podstawie księgi przychodów i rozchodów, i uproszczone, czyli 

kartę podatkową i ryczałt stanowiący określony odsetek obrotów firmy. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga pewnego, z punktu widzenia małej firmy 

wcale niemałego, nakładu pracy związanego z prowadzeniem księgi, dodatkowych 

obowiązków wynikających z konieczności uzyskiwania a później archiwizowania faktur, 

rachunków itp., wiedzy dotyczącej zasad rachunkowości, znajomości przepisów prawa 

podatkowego (zmieniającego się co najmniej raz w roku). Wszystko to przekracza siły i 

możliwości przeciętnego właściciela małej firmy. Bez porównania mniej dokuczliwe i 

wymagające, jeśli idzie o zakres obowiązków związanych z obsługą podatku, są formy 

uproszczone – karta podatkowa, gdzie wysokość podatku zależna jest zasadniczo tylko od 

ilości zatrudnionych pracowników, i ryczałt od przychodów, dla którego podstawą jest 

ewidencja obrotów firmy (choć wymagane jest także prowadzenie innego rodzaju 

ewidencji, z podstawą opodatkowania bezpośrednio nie związanych). 

Przy całej retoryce – tak charakterystycznej dla oficjalnych wypowiedzi odnoszących się 

do problematyki podatkowej – o konieczności upraszczania podatków, mamy od lat do 

czynienia z systematyczną i konsekwentną praktyką podatkową, stanowiącą retoryki tej 

zaprzeczenie. Zjawisko to przejawia się w silnym spadku liczby firm korzystających z 

form uproszczonych – spadku zarówno względnym jak i bezwzględnym.  
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Tabela 3. Zmiana liczby firm korzystających z uproszczonych form opodatkowania 

Rok Liczba 

podatników 

opłacających 

podatek w 

formie karty 

Liczba 

podatników 

opłacających 

podatek w 

formie ryczałtu 

Razem Odsetek ogółu 

podatników 

1994 336.263 1.226.312 1.562.575 77% 

1995 316.632 913.857 1.230.489 56% 

1996 307.338 843.759 1.151.097 51% 

1997 234.821 853.668 1.088.489 47% 

1998 228.198 867.129 1.095.327 45% 

Źródło: Ministerstwo Finansów  

Ten prawie półmilionowy spadek wywołany jest poprzez politykę fiskalną realizowaną na 

dwa sposoby: administracyjny, w którym wprowadza się przepisy wykluczające z 

możliwości wykorzystywania form prostych firmy przekraczające pewien poziom 

obrotów lub nie wypełniające innych warunków formalnych; albo stricte fiskalny, 

polegający na ustanowieniu stawek podatkowych tak wysokich, że korzystanie z form 

prostych staje się dla podatnika po prostu nieopłacalne. Dla porównania: stawki 

zryczałtowanego podatku w stosunku do przychodów wynoszą 8,5; 5,5 i 3,0 procent, 

podczas gdy cały zebrany podatek od dochodów osób prawnych stanowi zaledwie ok. 1,5 

procent w stosunku do ich przychodów. 

W konsekwencji zwiększa się liczba firm opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wiąże 

się z tym konieczność ponoszenia kosztów obsługi rachunkowej. Koszt taki dla księgi 

przychodów i rozchodów wynosi kilkaset złotych miesięcznie (mniej lub więcej w 

zależności od rozmiarów księgowości i rejonu kraju). Gdyby przyjąć, że jest to kwota 

tylko 300 złotych, to roczny koszt obsługi księgowej małych firm można szacować na 

około 4 miliardy złotych. Paradoks polega na tym, że nie zyskują w tym przypadku ani 

małe firmy, ani fiskus, bowiem podatek określony według zasad ogólnych jest na ogół 

mniejszy, niż gdyby wymierzono go na podstawie jakiejś formy prostszej. 
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2.2. Podatek VAT 

 

Równolegle z ograniczaniem prostych form opodatkowania podatkiem dochodowym 

obserwujemy zjawisko systematycznego poszerzania zakresu firm – nawet najmniejszych 

– objętych obowiązkami płatników podatku od towarów i usług (VAT). Obowiązki te 

polegają na prowadzeniu ewidencji, sprawozdawczości oraz archiwizacji dokumentów, 

ale ponadto zmuszają podatnika do wyposażenia firmy w kosztowne i skomplikowane 

urządzenia rejestrujące.  

Tabela 4. Liczba podatników VAT 

Rok Liczba podatników 

VAT na koniec roku 

1993 209.638 
1994 477.687 
1995 632.121 
1996 780.842 
1997 853.945 
1998 962.932 
1999 1.050.835 
2000 1.129.000 
Źródło: Ministerstwo Finansów 

W ten sposób kasy fiskalne trafiają pod najnędzniejsze strzechy. Spektakularnym 

obrazem tego zjawiska jest kasa fiskalna zainstalowana w kioskach “Ruchu”, zajmująca 

tam mnie więcej połowę lady, ale przysparzająca skarbowi kwoty nieporównanie 

mniejsze od swojej własnej wartości. Istota tego podatku polega na opodatkowaniu 

wartości dodanej, która w przypadku tak małych przedsięwzięć ograniczać się musi do 

wartości wynagrodzenia osoby w kiosku czy sklepiku zatrudnionej, często 

wystarczającego zaledwie na związanie końca z końcem. Z drugiej strony konstrukcja 

podatku pozwala na odliczanie podatku pobranego we wcześniejszych fazach obrotu. Tę 

zasadę można wykorzystać (i oczywiście wykorzystuje się ją) do zmniejszenia 

zobowiązań podatkowych odliczając wydatki konsumpcyjne właścicieli. Nie można 

wykluczyć, że porównanie kosztów poboru podatku VAT z wpływami fiskalnymi – 
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gdyby je przeprowadzono – wykazałoby, że saldo jest ujemne; że wysokim kosztom po 

stronie firm towarzyszą straty skarbu12.  

Zwróćmy jeszcze uwagę, że nawet tam, gdzie obowiązku podatkowego formalnie jeszcze 

nie ma, firmy zmuszane są do zostania płatnikami VAT-u, ponieważ dopóki nimi nie są 

podlegają dyskryminacji ze strony władz (np. nieuznawanie rachunków takich firm przy 

odliczeniach podatkowych). Zdaje się, że jedynymi beneficjentami –tego procesu są 

producenci i importerzy urządzeń fiskalnych. Także w tym przypadku powszechnego 

objęcia podatkiem VAT małych firm sięgną co najmniej kilku miliardów złotych na 

zakup wyposażenia i dodatkowe miliardy na obsługę rachunkową i serwisową13. W 

odniesieniu do firm najsłabszych koszty te często przekraczają ich możliwości, czego 

konsekwencją jest albo ich likwidacja, albo – w najlepszym wypadku – zepchnięcie do 

szarej strefy.  

                                                           
12 Pobieżna analiza wpływów z podatku VAT dla lat 1998 i 1999 pozwala wysnuć wniosek, że wzrost liczby podatników o ok. 
200.000 nie wpłynął w najmniejszym stopniu na wzrost dochodów podatkowych. 
13 Niedawno wprowadzono obowiązek obsługi serwisowej kas – dwa razy w roku. Koszt jednorazowy wynosi ok. 100 złotych. 
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KILKA UWAG W ZWIĄZKU Z POWIĘKSZANIEM LICZBY 

PŁATNIKÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 
1. Od wprowadzenia w Polsce podatku od towarów i usług w lipcu 1993 roku 

systematycznie i konsekwentnie powiększa się ilość podmiotów gospodarczych 

będących płatnikami podatku od towarów i usług. Proces ten spowodowany jest 

zaostrzaniem kryteriów wyznaczających obowiązek podatkowy, ale ma także 

przyczyny w dyskryminacji podatników obowiązkiem podatkowym formalnie nie 

objętych (np. nieuznawanie ich rachunków przy rozliczaniu ulg podatkowych). Tak 

więc w roku 1993 było 209.638 płatników VAT; w 1999 już 1.050.835; w 2000 – 

1.129.846, a w roku 2001 obowiązek podatkowy obejmie firmy opłacające podatek 

dochodowy w formie karty podatkowej!  

2. VAT to podatek skomplikowany, wymagający specjalnej “infrastruktury”, w którą 

musi być wyposażony podatnik – zarówno materialnej jak i niematerialnej. Ta 

pierwsza to kasy fiskalne, druga natomiast to służby rachunkowe, bez których 

prawidłowa obsługa podatku jest niemożliwa. Infrastruktura ta jest kosztowna: kasa 

fiskalna to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, obsługa rachunkowa zaś kosztuje 

przynajmniej 100 złotych miesięcznie – rocznie ponad 1000 złotych. O ile dla 

przedsiębiorstw dużych i średnich, często dysponujących tą infrastrukturą z powodów 

pozapodatkowych, ciężar tych kosztów nie ma wielkiego znaczenia, o tyle dla firm 

małych jest to obciążenie znaczące, niekiedy ponad ich siły. 

3. VAT to podatek konsumpcyjny. Przedsiębiorcy obciążają nim odbiorców towarów i 

usług, ale mogą odliczyć podatek zawarty w fakturach, które sami byli zmuszeni 

wcześniej opłacić. W przypadku małych firm rodzinnych nie da się wyznaczyć 

wyraźnej granicy między wydatkami o charakterze konsumpcyjnym a tymi, które 

związane są z działalnością firmy. Konsekwencją jest możliwość odliczenia  podatku 

od jakiejś ilości dóbr konsumpcyjnych, które daje się przypisać jako wydatek firmy. 

Rzecz jasna, nie jest możliwe ustalenie jak wielki jest z tego powodu uszczerbek w 

dochodach skarbu, ale z całą pewnością trzeba go przy ocenie podatku brać pod 

uwagę.  

4. W ciągu lat 1994 - 1999 nominalne wpływy z podatku VAT systematycznie rosły. 

Jeśli jednak wyeliminować wpływ inflacji i wzrostu gospodarczego, to realny wzrost 
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dochodów wyniósł w roku 1995 - 1%; w 1996 – 8,5%; w 1997 – 9,1%; w 1998 był 

ujemny (-1,1%); w 1999 wyniósł 2,1%; w 2000 był znowu ujemny (– 7,52%). Na 

przyrost dochodów składały się z całą pewnością czynniki związane z podnoszeniem 

stawek podatku i rozszerzaniem zakresu przedmiotowego towarów i usług objętych 

podatkiem. Analiza sześciolecia 1995 - 2000 nie wykazuje wszakże, by istniała 

jakakolwiek korelacja między wzrostem liczby podatników a wzrostem dochodów 

podatkowych; co więcej – w latach 1998 i 2000 przyrostowi liczby podatników 

odpowiada spadek dochodów podatkowych! 

5. Obejmowanie obowiązkami podatkowymi firm coraz mniejszych wiąże się z 

mnożeniem jednostkowych kosztów obsługi po stronie podatników, ale powiększa 

także koszty administracji podatkowej. O ile koszty te w odniesieniu do pojedynczej 

firmy są w zasadzie stałe, o tyle zobowiązania podatkowe pozostają w proporcji do 

rozmiarów firmy. Istnieje więc jakaś statystyczna wielkość firmy, przy której koszty 

obsługi podatku okażą się wyższe niż dochody skarbu. 

6.  Oczywistą granicą sensowności rozszerzenia zakresu podmiotowego VAT jest brak 

dodatkowych wpływów do skarbu. Wydaje się jednak, że granicę tę można obniżyć 

nawet znacznie poniżej poziomu równowagi między kosztami poboru a dochodami z 

pobranego podatku. Polityka fiskalna powinna zmierzać do optymalizacji na tym 

polu, tak by koszt poboru (po obu stronach) każdej złotówki wpływającej do skarbu 

był możliwie mały. 

7. Z powodów omówionych wcześniej podatek tak skomplikowany jak VAT wymogu 

optymalizacji na szeroką skalę wypełnić nie może. Alternatywnym rozwiązaniem – 

korzystnym zarówno dla skarbu jak i podatników, ale także gospodarki jako całości – 

jest zastąpienie VAT -u w odniesieniu do firm małych jakąś formą podatku 

zryczałtowanego (może być ich kilka rodzajów), wolną od ciężaru kosztownej 

obsługi, ale przynoszącą dochody skarbowi. 
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Tabela: Wzrost wpływów z podatku VAT i wzrost liczby jego płatników: 

Wyszczególnienie 
 

95 96 97 98 99 00 

Przyrost dochodów z 
VAT w stosunku do 
poprzedniego roku 

37,7% 35,6% 31,8% 16,1% 13,8% 6,0%

Inflacja 
 

27,8% 19,9% 14,9% 11,8% 7,3% 10,1%

Wzrost PKB 
 

7,0% 6,0% 6,8% 4,8% 4,1% 4,1%

Przyrost dochodów z 
VAT po wyeliminowaniu 
wpływu inflacji i wzrostu 
gospodarczego 

1,0% 8,5% 9,1% -1,1% 2,1% -8,6%

Przyrost liczby 
podatników  

32,33% 23,53% 9,36% 12,76% 9,13% 7,52%

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów 

 
Materiał powstał pod kierunkiem Krzysztofa Dzierżawskiego- eksperta i doradcy Centrum im 
Adama Smitha 
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ANEKS PODATKOWY 
 
 

ZASADY PODATKOWE POLSKIEGO ZMIENIONEGO 
SYSTEMU 

 
Każdy system podatkowy, żeby nie popaść w chaos, musi być podporządkowany 
jakiemuś zbiorowi zasad, wedle których jest konstruowany. Z okazji Dnia Wolności 
Podatkowej, na którym od początku lat 90-tych Centrum im. Adama Smitha prezentuje 
wyniki najnowszych swych badań w dziedzinie podatków oraz przedstawia klasyczne 
zasady autorstwa Adama Smitha i Jana Baptysty Saya. Dla potrzeb niniejszego raportu 
przedstawiamy własny taki katalog. Zdajemy sobie przy tym sprawę, iż materia 
podatkowa jest wielce delikatna, i wiemy, że ramy ją ograniczające nie mogą być nazbyt 
sztywne, ponieważ bogactwo form życia społecznego mogłoby je łatwo rozsadzić. 
Czyniąc przeto zastrzeżenie “o ile to możliwe”, mówimy: 
 

1. Podatki nie powinny pełnić roli innej niż fiskalna 
 
Od wielu lat systemy podatkowe wykorzystywane są jako instrument polityki 
gospodarczej i społecznej państwa. Przez lata obrastają w regulacje pozostające często ze 
sobą w sprzeczności, co sprawia, że cały układ staje się z czasem skrajnie nieefektywny. 
Zamierzone cele nie są osiągane, a ściągalność podatków staje się coraz słabsza. Nie 
oznacza to, że państwo miałoby swojej polityki nie prowadzić. Może i powinno to robić, 
ale stosując w tym celu narzędzia po temu właściwe, do których podatki nie należą. 
 

2. Stawki podatkowe powinny być umiarkowane 
 
Płacenie podatków zawsze jest dokuczliwe. Stąd zapewne bierze się wrodzona 
człowiekowi skłonność do ich unikania, proporcjonalna do wysokości stawek 
podatkowych. Przypuszczamy nawet, że zależność między wysokością stawki, a 
gotowością podjęcia ryzyka niezapłacenia podatku może mieć charakter wykładniczy 
raczej niż liniowy. Stawka niższa jest więc korzystna dla obu stron - czyni los podatnika 
znośniejszym, a dochody Skarbu pewniejszymi. 
 

3. Podatki powinny być różnorodne, tak by każdy poszczególny 
podatek mógł pozostawać stosunkowo niewielki, ale ich suma 
zaspokajałaby potrzeby Skarbu. 
 
Zasada ta wynika z poprzedniej i ma szczególne znaczenie w sytuacji kraju, którego 
poziom wydatków publicznych jest względnie wysoki. Jeśli więc stawki podatkowe są 
niskie, to dochody skarbowe może zapewnić tylko mnogość i różnorodność podatków. 
 

4. Podatki powinny być proste i jasne 
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Podatek czyniący zadość postulatowi prostoty musi mieć jednoznaczną, łatwą do 
zidentyfikowania i weryfikacji podstawę. Z zasadą prostoty będzie za to pozostawać w 
sprzeczności stosowanie rozmaitych stawek tego samego podatku, a także wprowadzanie 
ulg i wyłączeń przedmiotowych lub podmiotowych. Brak jednoznaczności lub 
skomplikowana i trudna procedura określenia podstawy wymiaru podatku sprawia, że 
podatnik trwa w wiecznej niepewności i obawie przed kontrolą skarbową. 
 

5. Koszty poboru podatku powinny być najmniejsze 
 
System poboru podatków nie może obejść się bez kosztów. Trzeba jednak zawsze 
pamiętać, że koszty te to utracona bezpowrotnie część gospodarczego i społecznego 
potencjału kraju. Nie można przy tym kwestii tej ograniczać tylko do kosztów utrzymania 
aparatu fiskalnego. Nie mniejsze - sądzimy wręcz, że wielokrotnie większe - są koszty 
ponoszone przez podatników, takie jak te związane z prowadzeniem specjalnej 
rachunkowości, dokumentacji, archiwizacji czy też zakupem określonego wyposażenia 
albo wykonywaniem wymaganych przez fiskusa czynności. Nie należy lekceważyć tych 
kosztów; każda tutaj oszczędność przynosi w rezultacie uwolnienie jakiejś części sił i 
środków, umożliwiając skierowanie ich na rzecz rozwoju gospodarczego. 
 

6. Podatki powinny pozostawać neutralne wobec decyzji 
gospodarczych 
 
System podatkowy winien być tak skonstruowany, by nie prowokował zachowań 
podatników nieracjonalnych z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. Można tu 
wskazać jako negatywny przykład ulgi inwestycyjne, które skłaniają do ponoszenia 
wydatków w normalnych warunkach nieuzasadnionych. System podatkowy nie powinien 
także fałszować relacji ekonomicznych zachodzącymi w gospodarce poprzez 
dyskryminację lub uprzywilejowanie jakichś jej elementów. 
 

7. Podatki nie powinny być dokuczliwe ponad miarę 
 
Nie oczekujemy, że płacenie podatków stanie się kiedykolwiek przyjemnością. Jeśli 
jednak podatki muszą być uciążliwe, to dbajmy, by uciążliwość tę zmniejszać raczej niż 
zwiększać. Wydaje się, że byłoby słuszne, żeby konstruktorzy systemu podatkowego 
przyjmowali niekiedy także perspektywę szarego podatnika. 
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ZMIANA SYSTEMU PODATKOWEGO 

 
Uznając słuszność celów zmiany systemu podatkowego proponujemy dla ich osiągnięcia 
przeprowadzenie następujących zmian: 

 
1. Znaczące obniżenie narzutów na płace, 

które w ciągu dekady wzrosły z ok. 50 do ponad 90 procent wynagrodzenia netto.  
Opodatkowanie pracy w takim wymiarze godzi w zasadę podatkową wymagającą 
umiarkowania stawek oraz narusza inną, mówiącą o neutralności dla decyzji 
gospodarczych - zachęca bowiem przedsiębiorców do inwestowania w dziedziny mniej 
praco- , a bardziej kapitałochłonne. 
Proponujemy więc zastąpienie dzisiejszego podatku od dochodów pracowniczych 
podatkiem płaskim o stawce 15 procent, bez ulg,  wyłączeń i kwot wolnych od 
opodatkowania. Przypuszczamy, że wraz z redukcją obciążeń płac zwiększy się baza 
podatkowa, a wpływy z podatku pozostaną na dotychczasowym poziomie. 
Znacznemu obniżeniu musiałaby ulec składka na ZUS i inne fundusze celowe - do 
poziomu ok. 20 procent płacy brutto. Uszczerbek dochodów ZUS musiałby zostać 
zrekompensowany dotacjami z budżetu państwa, przy czym składka musiałaby zasilać w 
pierwszym rzędzie konta indywidualne w II-gim filarze ubezpieczeń.  
Nie mamy złudzeń, że  może to być przedsięwzięcie łatwe. Pozostajemy jednak w obliczu 
sytuacji wyboru: albo będziemy tolerować stan, w którym nadmierne obciążenia pracy 
polskiej gospodarce i społeczeństwu szkodzą; albo zdobędziemy się na odwagę, by stan 
ten na korzyść gospodarki i społeczeństwa odmienić. 

 
2. Zniesienie podatku dochodowego od osób prawnych, 

którego szkodliwe skutki znacznie przerastają korzyści będące udziałem Skarbu. 
Wydaje się, że świadomość tych skutków jest powszechna, czego wyrazem jest także 
postulat znacznego obniżenia stawki podatkowej. W tym przypadku złe skutki zostaną 
tylko zredukowane - usunąć je całkowicie może tylko likwidacja podatku w tej formie. 
Podatek od dochodów firm narusza zasadę prostoty: niemałe trudności sprawia kwestia 
zdefiniowania podstawy opodatkowania, a jeśli się to już uda, powstaje kolejny problem - 
weryfikacji zeznań podatkowych.  
Podatek ten nie jest obojętny dla kształtu podejmowanych decyzji gospodarczych, 
ponieważ skłania przedsiębiorców do niepotrzebnych wydatków i obniża poziom 
efektywności firm. 
Wreszcie, podatek dochodowy pozostaje w sprzeczności z zasadą minimalizacji kosztów 
poboru. Zmusza on podatników do żmudnej i skomplikowanej pracy związanej z 
prowadzeniem dokumentacji podatkowej. 
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3. Głębokie uproszczenie podatków z tytułu działalności gospodarczej 
osób fizycznych, pracujących na własny rachunek i wolnych 
zawodów. 

 
Podatek prosty - powtórzmy - to podatek, którego podstawa jest jednoznaczna i łatwa do 
zweryfikowania. Warunku tego nie spełniają niektóre formy stosowanych dziś podatków 
uproszczonych, np. ryczałt od obrotów. W tym przypadku podstawa jest co prawda 
jednoznaczna (choć jej ustalenie wymaga pewnych nakładów), lecz możliwość jej 
zweryfikowania w obrocie detalicznym zgoła iluzoryczna. (Można, co prawda, wyobrazić 
sobie procedury pozwalające tę przeszkodę pokonać, ale popadnie się wtedy w konflikt z 
zasadą wymagającą oszczędności na kosztach poboru.) 
Podatki od tej kategorii osób powinny więc być zbliżone do dzisiejszej karty podatkowej - 
podstawą wymiaru winna być np. ilość miejsc w pensjonacie czy lokalu 
gastronomicznym, powierzchnia sklepu (być może potrzebne byłoby zróżnicowanie 
sklepów w zależności od prowadzonego asortymentu), rodzaj praktyki lekarskiej. Wpływ 
na wysokość podatku miałaby także ilość zatrudnionych osób. 
Podatki te musiałyby mieć charakter lokalny, ponieważ tylko władza lokalna byłaby w 
stanie śledzić skutki wyznaczanych podatków dla rynków pracy i przedsiębiorczości. 
Ubytek dochodów spowodowanych likwidacją lub obniżeniem niektórych podatków 
musiałby zostać zrekompensowany przez 

 
4. Wprowadzenie podatku obrotowego od firm, 

zastępującego likwidowany podatek od dochodów korporacji. 
Walorem takiego podatku jest jego prostota i umiarkowana stawka (przewidujemy 2 
procent). 
 

5. Wprowadzenie podatku od wartości środków trwałych dla firm 
prowadzących rachunkowość w pełnym zakresie. 
Podatek ten, o stawce 2-procentowej, w pewnej mierze ograniczałby podatkową 
dyskryminację pracy. Stan dzisiejszy to 80-cio procentowy podatek nałożony na 
wynagrodzenia i nieopodatkowany w ogóle kapitał. Proponujemy więc obniżenie 
łącznego podatku od płac do ok. 40 procent i wprowadzenie nieznacznego opodatkowania 
kapitału. 
 

6. Upowszechnienie podstawowej stawki VAT oraz pewne 
zwiększenie podatków akcyzowych. 
 
Proces ten od pewnego czasu w Polsce przebiega i nie zamierzamy go w projekcie 
odwracać. Firmy najmniejsze zostałyby z podatku VAT zwolnione. 
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Finansowy bilans zmian w realiach ekonomicznych roku 1998 przedstawiałby się w 
przybliżeniu następująco (kwoty podane w miliardach złotych)*): 
Lp. Tytuł podatkowy Przed 

zmianą 
Po 

zmianie 
1. Składka na ZUS i inne fundusze 61,8 27,5
2. Podatek od wynagrodzeń 22,5 20,4
3. CIT 15,6 0
4. Podatek obrotowy 0 25,0
5. Podatek od środków trwałych 0 12,5
6. VAT 42,9 50,1
7. Akcyza 21,1 26,4
8. PIT od działalności gospodarczej osób 

fizycznych 
11,5 0

9.  Zryczałtowany podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, wolnych 
zawodów itp. 

0 11,5

 RAZEM 175,4 173,4
 
Do słabości systemu finansów publicznych należą  z jednej strony jego dezintegracja, 
wyrażająca się w mnogości  rozmaitych, autonomicznych względem budżetu, funduszów 
i agencji, z drugiej - paradoksalnie, silna centralizacja w stosunkach finansowych między 
państwem a samorządami terytorialnymi. Dość powiedzieć,  że dochody własne 
samorządów powiatowych i wojewódzkich stanowią ledwie kilka procent ich wydatków. 
W przypadku gmin ok. 40 procent ich dochodów stanowią dotacje i subwencje 
państwowe.  
Przy okazji zmiany systemu podatkowego powinno się w całości podatki od dochodów 
pracowniczych oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez drobne firmy 
pozostawić do dyspozycji samorządów. Należałoby zlikwidować podatki celowe na 
Fundusz Pracy, Kasy Chorych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i im podobne, przenosząc ciężar finansowania 
prowadzonych przez nie zadań na budżet państwa. Instytucje te stałyby się 
administratorami środków, podczas gdy właściwy minister ich dysponentem. 
 
 

                                                           
*) Opracowano na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999; Informacja Ministerstwa 
Finansów o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 
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SUPLEMENT DO OPRACOWANIA “ZMIANA SYSTEMU PODATKOWEGO W 

POLSCE” – OPODATKOWANIE FIRM OSÓB FIZYCZNYCH I WOLNYCH 

ZAWODÓW 

 

Ta część opracowania dotyczy najmniejszych – ale pod względem ilości dominujących w 

polskiej gospodarce – firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz opodatkowania 

działalności uprawianej w ramach wolnego zawodu. W przedsięwzięciach tego rodzaju 

nie ma potrzeby prowadzenia szczegółowej rachunkowości, a w tych przypadkach, gdy 

wymaga się od nich ścisłej rejestracji – np. przychodów czy rozchodów – otwiera się 

szerokie pole dla, nazwijmy to eufemistycznie, swobody interpretacyjnej. Zaryzykuję 

twierdzenie, że im bardziej szczegółowa dokumentacja fiskalna, tym niższe dochody 

fiskalne. Uszczerbek dochodów łączy się jednak z kosztami ponoszonymi przez firmy w 

związku z prowadzeniem dokumentacji oraz kosztami obniżania zobowiązań 

podatkowych. 

Podatki obciążające małe firmy muszą mieć jednoznaczną i łatwą do zweryfikowania 

podstawę oraz umiarkowaną wysokość. (Znany jest z historii przypadek, gdy wysokość 

podatku prostego i łatwego do weryfikacji, mianowicie podatku od okien, skłoniła 

zdesperowaną ludność do zamurowywania otworów okiennych.) Dzięki temu praktycznie 

znikną kosztowne obowiązki związane z obsługą dokumentacji podatkowej, a dochody 

skarbu staną się bardziej ustabilizowane i pewne. 

W przypadku małych firm i wolnych zawodów podatki obrotowy, VAT i podatek od 

kapitału powinny być pobierane w formie zintegrowanego podatku ryczałtowego, którego 

podstawą wymiaru byłaby np.: powierzchnia sklepu (z uwzględnieniem jego branży); 

ilość łóżek w hotelu i pensjonacie; liczba stanowisk w gabinecie dentystycznym itp. 

Płaski podatek od dochodów pracowniczych, który w dużych firmach byłby de facto 

podatkiem od funduszu płac (i mógłby w ten sposób zostać zdepersonalizowany – 

oszczędności w aparacie skarbowym!) w małych firmach uległby dalszemu uproszczeniu. 

Ta sfera ich działalności jest bowiem szczególnie podatna na pokusę ukrycia się w cieniu 

szarej strefy. Proponuję więc podatek zryczałtowany zależny od ilości zatrudnionych (a 

nie ich rzeczywistych czy deklarowanych dochodów) i wynoszący np. 15% od podstawy 
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stanowiącej 60% przeciętnego wynagrodzenia, tak jak to jest dzisiaj w przypadku składki 

na ZUS od przedsiębiorców. 

Dochody podatkowe z tytułów omówionych w punkcie 3.1. i 3.2. wyniosłyby (w realiach 

roku 1998 i bez uwzględnienia efektu ujawnienia się części szarej strefy), licząc w 

miliardach złotych: 

 

Lp. Tytuł podatkowy Przed zmianą Po zmianie

1. VAT -2,0 zwolnione

2. Podatek od środków trwałych nie istnieje zwolnione

3. Podatek obrotowy nie istnieje zwolnione

4. PIT od działalności gospodarczej osób fizycznych 11,5 zwolnione

5. Zryczałtowany podatek zintegrowany z tytułu 
działalności gospodarczej osób fizycznych i 
wolnych zawodów 

0 15,014

RAZEM 9,5 15,0

 

                                                           
14 Oznacza to przeciętne roczne obciążenie podatkiem w wysokości ok. 6 tysięcy złotych na firmę. 
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