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POSTULATY ZPP
Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.
W związku z tym należy dążyć do tego, aby jak najwięcej ludzi mogło w Polsce pracować. Nie
osiągniemy tego bez radykalnych zmian struktury opodatkowania oraz uproszczenia prawa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Przede wszystkim należy:

tQPXPBʉQPEMFHʇQSFNJFSPXJLPNJTKʒv&6 w QP[XBMBKʇDʇXZFMJNJOPXBʉ

[QPMTLJFHPQSBXBQS[FQJTZ LUØSFOJFTʇXZNBHBOFQS[F[6OJʒ&VSPQFKTLʇ

t[NJFOJʉDIBSBLUFSTʇEPXOJDUXBHPTQPEBSD[FHPOBBSCJUSB˃PXZ QPE[JFMJʉTQSBXZOB

NBFJEV˃F BUFQJFSXT[FSP[TUS[ZHBʉXFEVHCBSE[PQSPTUFKJT[ZCLJFKQSPDFEVSZ

tXQSPXBE[Jʉ[BTLBS˃BMOPʯʉEFDZ[KJVS[ʒEOJLØXXTZTUFNJFBSCJUSB˃PXZN
z zastosowaniem podziału na małe i duże sprawy oraz rozstrzyganie tych pierwszych

XFEVHCBSE[PQSPTUFKJT[ZCLJFKQSPDFEVSZ

tQS[ZXSØDJʉU[XVTUBXʒ8JMD[LB QP[BQS[FQJTBNJOJF[HPEOZNJ[QSBXFN6& KBLOQ

LPOJFD[OPʯʉV[ZTLJXBOJB[HPEZNJOJTUSBOBE[JBBMOPʯʉĕSN[BHSBOJD[OZDIX1PMTDF 

t[NJFOJʉTUSVLUVSʒPQPEBULPXBOJB


























B[BNJBTU;64JQPEBULVEPDIPEPXFHPXQSPXBE[JʉPQBDBOZV˂SØEBQPEBUFL
PEGVOEVT[VQBDXXZTPLPʯDJ MVCEMBPTØC LUØSFOJF[SF[ZHOVKʇ
[QSBXOBCZUZDIX;64 
CXQSPXBE[JʉKFEOPMJUZ7"5XXZTPLPʯDJPLPP [QMBOFNKFHPPCOJ˃BOJB
EP 
c. wprowadzić ryczałtowy podatek od prowadzenia działalności gospodarczej
XXZTPLPʯDJPLPP1-/NJFTJʒD[OJFo[EPCSPXPMOPʯDJʇVE[JBV
XTZTUFNJF7"5
EXQSPXBE[Jʉ[SZD[BUPXBOZQPEBUFL$*5XXZTPLPʯDJPETQS[FEB˃Z
[QMBOFNKFHPPCOJ˃FOJBEP 
FXQSPXBE[JʉQPEBUFLLBQJUBPXZ [QMBOFNKFHPPCOJ˃BOJBEP 
GXQSPXBE[JʉQPEBUFLPETQS[FEB˃ZCF[QPʯSFEOJFKEMBSPMOJLØX

0COJ˃LJQPEBULØXEPTUBOVEPDFMPXFHPQPXJOOZOBTUʇQJʉXDJʇHVMBU







tXQSPXBE[JʉFNFSZUVSʒPCZXBUFMTLʇ[QPT[BOPXBOJFNQSBXOBCZUZDIEMB
VD[FTUOJLØXTZTUFNV;64 LUØS[ZEPCSPXPMOJFOJF[SF[ZHOVKʇ[UFHPTZTUFNV
tXNJFKTDFSØ˃OZDIVS[ʒEØXoQS[FLT[UBDJʉ;64X"HFODKʒ3P[MJD[FOJPXʇ4LBSCV
1BʤTUXB LUØSBKBLPKFEZOB[BKNJFTJʒQPCPSFNQPEBULØX
tQS[FQSPXBE[JʉHSVOUPXOʇSFGPSNʒĕOBOTØXQVCMJD[OZDI UBL˃FCZEPTUPTPXBʉ 
wydatki państwa do jego dochodów i nie być w tym zakresie na niechlubnym
NJFKTDVOBʯXJFDJF

Jeśli chcemy być krajem zamożnym, powyższe zmiany uważamy za konieczne.
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1. Wstęp
Tematem niniejszego opracowania są regulacje prawno-podatkowe dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Na początku szczegółowo przedstawione zostaną akty prawne
OBQP[JPNJF6OJJ&VSPQFKTLJFK KBLP˃FPESPLVTUBOPXJʇPOFLPOUFLTUXT[FMLJDISFHVMBDKJ
polskich. Następnie zreferowany zostanie polski stan prawny, zdiagnozowane zostaną zagadnienia problematyczne oraz przytoczone będą pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje zmian, mające na celu poprawienie sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
W dalszej kolejności omówione zostaną regulacje innych krajów świata, ze szczególnym naciTLJFNOBQS[ZLBE4JOHBQVSV KBLPLSBKV LUØSZKFT[D[FXMBUBDICZLJMLVLSPUOJFCJFEOJFKT[Z
niż duża część państw europejskich, a dzisiaj znacznie je wyprzedza1.
/BMF˃ZQBNJʒUBʉ ˃FNBFJʯSFEOJFQS[FETJʒCJPSTUXBGVOLDKPOVKʇXSØ˃OZDI BXSBNBDI6&
tylko w niewielkim stopniu zharmonizowanych, systemach podatkowych, których szczegółowe
omówienie przekracza ramy niniejszego opracowania. W związku z tym przedstawione poniżej
zagadnienia będą odnosić się jedynie do regulacji dotyczących ściśle małych i średnich przedsiębiorstw, a niezwiązane z ich działalnością aspekty systemów podatkowych, poruszane będą
tylko w razie konieczności.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa – informacje wstępne
W obiegowej opinii, o kondycji gospodarki kraju lub regionu świadczy kondycja dużych przedsiębiorstw, działających na jego terenie. Dobitnie świadczy o tym fakt, że to pod ich kątem tworzy się prawo i konstruuje system podatkowy. Jak jednak wskazuje się w wielu opracowaniach,
X MBUBDI 99 XJFLV EPLPOB TJʒ HXBUPXOZ X[SPTU[OBD[FOJBNBZDIJʯSFEOJDI QS[FETJʒbiorstw dla gospodarek europejskich i światowych. Wśród głównych przyczyn tego zjawiska
wymienia się przede wszystkim:

tSP[XØKTFLUPSBVTVH

t[NJBOZXHVTUBDIJQSFGFSFODKBDILPOTVNFOUØX DPXFTQØ[HFOFSBMOZN
wzbogaceniem się społeczeństwa wpłynęło na coraz większe zapotrzebowanie

OBQSPEVLUZ[JOEZXJEVBMJ[PXBOF

tTQBEFLNJʒE[ZOBSPEPXFKLPOLVSFODZKOPʯDJEV˃ZDIĕSN2.
Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa cechuje szereg atrybutów, które wpływają na ich coraz
większą przewagę względem dużych korporacji. Najczęściej wymienianą zaletą małych i średnich przedsiębiorstw jest ich elastyczność. Ze względu na brak zbiurokratyzowanej struktury
organizacyjnej, szybko reagują one na zmieniające się tendencje rynkowe, łatwiej wykorzystują
okazje, efektywniej eksploatują wiedzę i doświadczenie ekspertów3. Małe i średnie przedsiębiorstwa często określane są wobec tego jako kręgosłup nowoczesnych gospodarek.

 %BOF#BOLVɭXJBUPXFHPXSPLV1,#QFSDBQJUBXZOPTJPEMB4JOHBQVSV  EMBQPSØXOBOJB"VTUSJBQPOBE  'SBODKB
 DPTUBOPXJPXZOJLOBʯXJFDJF8SPLVCZPUPKV˃QPOBE "VTUSJBQSBXJF 'SBODKBQPOBE DP
stanowi 12 wynik na świecie.
 3BGB.BKFXTLJ&XPMVDKBEFĕOJPXBOJBNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXX6OJJ&VSPQFKTLJFK X4UVEFODLJF1SBDF1SBXOJD[F "ENJOJTUSBUZXJTUZD[OFJ&LPOPNJD[OF QSBDB[CJPSPXBQPESFEBLDKʇ.8JOJBSTLJFHP EPTUʒQOFX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQXXXCJCMJPUFLBDZGSPXBQMEMJCSBEPDNFUBEBUB JEGSPNQVCMJDBUJPO
 VLBT[ʁBCTLJ3PMBTFLUPSBNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXXHPTQPEBSDF EPTUʒQOFX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQXXXSFTFBSDIHBUFOFUQSPĕMFVLBT[@;BCTLJQVCMJDBUJPO@30-"@4&,503"@.":$)@*@3&%/*$)@13;&%4*#*03458@8@(0410%"3$&
ĕMFEDGGBGBDGDEBDFGQEG



3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
3.1. /BXTUʒQJFXBSUP[B[OBD[Zʉ J˃E[JBBOJBQPEFKNPXBOFQS[F[6OJʒ&VSPQFKTLʇXE[JFE[JOJF
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mają przede wszystkim funkcję nacisku na
państwa członkowskie. Jest tak, ponieważ poza częściową harmonizacją podatku od towarów
JVTVH 7"5 JEFDZ[KBNJEPUZD[ʇDZNJQPEBULVBLDZ[PXFHP TZTUFNQPEBULPXZPSB[XBSVOLJ
prowadzenia działalności gospodarczej determinowane są przez krajowe rządy i parlamenty.
Najbardziej podstawowym z unijnych przepisów dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw
KFTUBSUVTU5SBLUBUVP6OJJ&VSPQFKTLJFK:
Art. 173 TUE
6OJBJ1BʤTUXB$[POLPXTLJFD[VXBKʇOBE[BQFXOJFOJFNXBSVOLØX
OJF[CʒEOZDIEMBLPOLVSFODZKOPʯDJQS[FNZTV6OJJ
W tym celu, zgodnie z systemem wolnych i konkurencyjnych rynków, ich działania
[NJFS[BKʇEP y
- wspierania środowiska sprzyjającego inicjatywom i rozwojowi przedsiębiorstw w całej
6OJJ B[XBT[D[BNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX

1S[FQJTQPXZ˃T[ZTUBOPXJLMBV[VMʒHFOFSBMOʇ [PCPXJʇ[VKʇDʇJOTUZUVDKF6OJJ&VSPQFKTLJFKPSB[
kraje członkowskie do podejmowania działań mających na celu wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw. O jego wadze świadczy fakt, iż jest on częścią prawa pierwotnego, wobec tego
EPNJOVKF OBE XT[ZTULJNJ JOOZNJ ˂SØEBNJ QSBXB J QPEMFHB T[D[FHØMOFK PDISPOJF 5SZCVOBV
4QSBXJFEMJXPʯDJ6OJJ&VSPQFKTLJFK
By przejść do rozróżnienia przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość, należy najpierw ustalić
EFĕOJDKʒQS[FETJʒCJPSTUXBKBLPUBLJFHP5B XQSBXJF6OJJ&VSPQFKTLJFK KFTUTUPTVOLPXPT[FSPLB
PrzedsiębiorstwooQPENJPUQSPXBE[ʇDZE[JBBMOPʯʉHPTQPEBSD[ʇCF[X[HMʒEV
na jego formę prawną6.

Na poziomie unijnym, małe i średnie przedsiębiorstwa wyodrębniane są poprzez kryterium
zatrudnienia, wielkości obrotu i bilansu rocznego. Pierwsza wspólna definicja małych i średOJDI QS[FETJʒCJPSTUX [BXBSUB CZB X [BMFDFOJV ,PNJTKJ 8& [ EOJB  LXJFUOJB 
Z racji na zmieniające się okoliczności gospodarcze, w tym stopę inflacji, definicje te wymagały
QPLJMLVMBUBDIVBLUVBMOJFOJBJEPTUPTPXBOJBEPSFBMJØXFLPOPNJD[OZDI0ETUZD[OJB
SPLVPCPXJʇ[VKʇXJʒDOPXFEFĕOJDKF [BXBSUFX[BMFDFOJV,PNJTKJ8&[EOJBNBKB
. Obejmuje ono rozróżnienie na mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie
przedsiębiorstwa:

 v3[ʇEZQPT[D[FHØMOZDILSBKØXPEQPXJBEBKʇ[BQPCJFSBOJFQPEBULØXJVTUBMBOJFTUBXFLQPEBULPXZDI%MBUFHPUF˃PUZN JMF[BQBDJT[
QPEBULVEFDZEVKFS[ʇEUXPKFHPLSBKV BOJF6&w ˂SØEPDZUBUVIUUQFVSPQBFVQPMUBYJOEFY@QMIUN
 5FLTUEPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFVSMFYFVSPQBFVMFHBMDPOUFOU1-595 VSJVSJTFSW0+$@
10-$@1-
 1PSBEOJL,PNJTKJ&VSPQFKTLJFKEPUZD[ʇDZOPXZDIEFĕOJDKJ.ɭ1 EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFQPMJDJFTTNFĕMFTTNF@EFĕOJUJPOTNF@VTFS@HVJEF@QMQEG
 %PTUʒQOFX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFVSMFYFVSPQBFVMFHBMDPOUFOU1-595 VSJ$&-&9)
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Mikroprzedsiebiorstwo oQS[FETJʒCJPSTUXP[BUSVEOJBKʇDFNOJFKOJ˃QSBDPXników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwooQS[FETJʒCJPSTUXP[BUSVEOJBKʇDFNOJFKOJ˃QSBDPXOJLØX
JLUØSFHPSPD[OZPCSØUMVCDBLPXJUZCJMBOTSPD[OZOJFQS[FLSBD[BNJMJPOØXFVSP
Średnie przedsiębiorstwo oQS[FETJʒCJPSTUXP[BUSVEOJBKʇDFNOJFKOJ˃QSBDPXOJLØX
JLUØSFHPSPD[OZPCSØUOJFQS[FLSBD[BNJMJPOØXFVSPMVCDBLPXJUZCJMBOTSPD[OZOJF
QS[FLSBD[BNJMJPOØXFVSP

Ponadto przy ocenie czy dane przedsiębiorstwo wchodzi w zakres definicji przedsiębiorstwa
małego, średniego lub mikroprzedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę jego relacje z innymi podmiotami gospodarczymi. W związku z tym wyszczególnione są przedsiębiorstwa niezależne,
partnerskie i związane.
PRZEDSIĘBIORSTWO
NIEZALEŻNE
nie posiada udziałów w innych
przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim
udziału
lub
QPTJBEBQPOJ˃FKLBQJUBVMVC
HPTØX MJD[ZTJʒXJʒLT[BXJFMLPʯʉ 
w innym przedsiębiorstwie, inne
przedsiębiorstwa posiadają w
OJNQPOJ˃FKLBQJUBVMVC
głosów

PRZEDSIĘBIORSTWO
PARTNERSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
ZWIĄZANE

QPTJBEBMVCXJʒDFKLBQJUBVMVC
głosów w innym przedsiębiorstwie, inne przedsiębiorstwo posiada
X OJN  MVC XJʒDFK LBQJUBV MVC
głosów

posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie

NB QSBXP XZ[OBD[BʉPEXPZXBʉ
członków organu innego przednie jest związane z innym przed- TJʒCJPSTUXB XZXJFSBʉ EPNJOVKʇsiębiorstwem
cy wpływ na inne przedsiębiorstXPLPOUSPMPXBʉTBNPE[JFMOJF
większość głosów

%PEBULPXPQS[FETJʒCJPSTUXPOJFNP˃FCZʉV[OBOF[BNBFMVCʯSFEOJF KFʯMJQS[ZOBKNOJFK
jego kapitału lub głosów jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez jakikolwiek podmiot publiczny.
Powyższe rozróżnienie jest istotne przy określaniu czy dane przedsiębiorstwo stanowi mikro,
małe lub średnie przedsiębiorstwo w świetle prawa unijnego. Jeśli przedsiębiorstwo jest partnerTLJF XØXD[BTEPMJD[CZ[BUSVEOJPOZDIXOJNMVE[JJXJFMLPʯDJSPD[OFHPPCSPUVCJMBOTV OBMF˃Z
dodać odpowiadającą procentowym udziałom w drugim przedsiębiorstwie część tych wielkości
z drugiego przedsiębiorstwa. Odpowiednio, jeśli przedsiębiorstwo jest związane, to jego dane
należy zsumować z danymi przedsiębiorstwa związanego.
3.2.(ØXOFDFMFJ[BP˃FOJBVOJKOFKQPMJUZLJX[BLSFTJFXTQJFSBOJBNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXPLSFʯMBKʇEXBEPLVNFOUZ&VSPQFKTLB,BSUB.BZDI1S[FETJʒCJPSTUXPSB[4NBMM#VTJness Act.
&VSPQFKTLB ,BSUB .BZDI 1S[FETJʒCJPSTUX została przyjęta jako III załącznik do wniosków
[QPTJFE[FOJB3BEZ&VSPQFKTLJFKX4BOUB.BSJBEB'FJSB XEOJBDID[FSXDBSPLV
0EXPBOPTJʒXOJFKEP[BTBEZvUIJOLTNBMMĕSTUw vOBKQJFSXNZʯMOBNBʇTLBMʒw LUØSBX[Bmierzeniu stanowić miała credo działań unijnych instytucji:
 %PTUʒQOBX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFQPMJDJFTTNFĕMFTDIBSUFSEPDTDIBSUFS@QMQEG



v y .BFQS[FETJʒCJPSTUXBOBMF˃ZQPTUS[FHBʉKBLPHØXOʇTJʒOBQʒEPXʇ
JOOPXBDKJ [BUSVEOJFOJBPSB[TQPFD[OFKJMPLBMOFKJOUFHSBDKJX&VSPQJF
Wynika z tego potrzeba stworzenia możliwie najlepszego środowiska dla
NBZDIQS[FETJʒCJPSTUXJQS[FETJʒCJPSD[PʯDJw

(ØXOʇUSFʯʉ&VSPQFKTLJFK,BSUZ.BZDI1S[FETJʒCJPSDØXTUBOPXJE[JFTJʒʉLMVD[PXZDI[BP˃Fʤ 
EPLUØSZDITQFOJFOJBQPXJOOBEʇ˃Zʉ6OJB&VSPQFKTLB;QVOLUVXJE[FOJBQSBXOFHP QPEBULPwego i faktycznego, najważniejsze są trzy z nich:
Mniejsze koszty i szybsze rozpoczęcie działalności

,PT[UZ SP[QPD[ʒDJB E[JBBMOPʯDJ OB UFSFOJF 6OJJ &VSPQFKTLJFK QPXJOOZ TUBXBʉ TJʒ OBKCBSE[JFK
LPOLVSFODZKOF OBKOJ˃T[F  OB ʯXJFDJF /BMF˃Z SP[T[FS[Zʉ NP˃MJXPʯDJ SFKFTUSBDKJ QS[FETJʒCJPSstwa przez Internet, a państwa, które w powyższych dziedzinach negatywnie odstają od reszty,
należy zachęcać, by równały do najlepszych.
4QSBXOJFKT[FVTUBXPEBXTUXPJMFQT[FQS[FQJTZ

W tym punkcie zawiera się postulat kontroli nowych regulacji unijnych i krajowych pod kątem
ich wpływu na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto we wszystkich możliwych przypadkach przepisy takie należy maksymalnie uprościć i formułować je w sposób dogodny i przyjazny dla użytkowników. Pojawia się tu również propozycja, by małe przedsiębiorstwa były zwalniane z niektórych, nazbyt je obciążających, regulacji.
1S[ZKB˂OJFKT[FPQPEBULPXBOJF

4ZTUFNZQPEBULPXFOBMF˃ZUBLEPTUPTPXBʉ BCZOBHSBE[BʉTVLDFTZ [BDIʒDBʉEPSP[QPD[ZOBOJB
działalności, wspierać ekspansję małych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy, a także, aby
ułatwiać tworzenie i zachowanie ciągłości małych przedsiębiorstw.
3.3. Wydaje się uczciwym spostrzeżenie, iż wymienione powyżej założenia mają charakter dość
ogólny, co potęguje tylko fakt, że ich charakter jest głównie polityczny. Dokumentem, który
XQFXOZNTUPQOJVLPOLSFUZ[VKFOJFLUØSFQPTUVMBUZXZXJFE[JPOF[&VSPQFKTLJFK,BSUZ.BZDI
1S[FETJʒCJPSTUXKFTU4NBMM#VTJOFTT"DU9.
Zawartość merytoryczna tego dokumentu jest zróżnicowana. Zawiera on diagnozę problemów,
z jakimi styka się europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz, analogicznie do
&VSPQFKTLJFK,BSUZ.BZDI1S[FETJʒCJPSTUX XZT[D[FHØMOJBE[JFTJʒʉLMVD[PXZDIEMBFVSPQFKTLJFK
QS[FETJʒCJPSD[PʯDJ QVOLUØX 8 PESØ˃OJFOJV KFEOBL PE TXPKFHP QPQS[FEOJLB  4NBMM #VTJOFTT
Act zawiera przykłady przekładania ogólnych celów na konkretne działania.
Przeprowadzona w rozdziale drugim analiza tekstu wykazuje, iż unijne MŚP cechują się mniejT[ʇQSPEVLUZXOPʯDJʇJXPMOJFKT[ZNX[SPTUFN OJ˃JDIPEQPXJFEOJLJX4UBOBDI;KFEOPD[POZDI
0LB[VKFTJʒ ˃FX4UBOBDI;KFEOPD[POZDIQS[FETJʒCJPSTUXB[TFLUPSBNBZDIJʯSFEOJDIXDJʇHV
 %PTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFVSMFYFVSPQBFVMFHBMDPOUFOUQM"-- VSJ$&-&9%$



QJFSXT[ZDITJFENJVMBUE[JBBMOPʯDJ[XJʒLT[BKʇ[BUSVEOJFOJFʯSFEOJPPPLPP8&VSPQJF
PETFUFLUFOXZOPTJ1S[ZD[ZOBNJTʇOJFQSBXJEPXPʯDJXGVOLDKPOPXBOJVSZOLØXLSBjowych, które utrudniają uwolnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw.
„Przyjazne nastawienie wobec MŚP powinno należeć do głównego nurtu polityki,
odzwierciedlając założenie, że przepisy muszą szanować poglądy większości tych, którzy
będą z nich korzystać”.
4NBMM#VTJOFTT"DU

+FEOZN[OBKXB˃OJFKT[ZDIQVOLUØX[BXBSUZDIX4NBMM#VTJOFTT"DUXZEBKFTJʒCZʉQVOLU*** 
brzmiący:
„UE i państwa członkowskie powinny opracować przepisy zgodnie z zasadą
„najpierw myśl na małą skalę”, biorąc pod uwagę specyfikę MŚP przy opracowywaniu
prawodawstwa, a także uprościć istniejące otoczenie regulacyjne”.
Punkt ten znajduje swoje uzasadnienie w statystykach. Okazuje się, że koszt obciążeń administracyjnych małych i średnich przedsiębiorstw jest nawet dziesięciokrotnie wyższy, niż w wypadku dużych firm,
B[EBOJFNB˃NBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSDØX CJVSPLSBDKBTUBOPXJQPXB˃OʇQS[FT[LPEʒEMBJDI
SP[XPKV #Z VS[FD[ZXJTUOJʉ DFM [BXBSUZ X QPXZ˃T[ZN QVOLDJF  ,PNJTKB &VSPQFKTLB X[ZXB QBʤTUXB
członkowskie do następujących działań:

tEPLBEOBPDFOBXQZXVQS[ZT[ZDIE[JBBʤMFHJTMBDZKOZDIJBENJOJTUSBDZKOZDIOB

E[JBBMOPʯʉ.ɭ1 VX[HMʒEOJFOJFKFKXZOJLØX

tQS[FQSPXBE[BOJFQS[ZOBKNOJFKPʯNJPUZHPEOJPXZDILPOTVMUBDKJ
z przedstawicielami MŚP przed przyjęciem wszelkich środków legislacyjnych mających
XQZXOBE[JBBMOPʯʉNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX

tXZLPS[ZTUZXBOJFT[D[FHØMOZDIʯSPELØXQSBXOZDI NPHʇDZDIVTQSBXOJʉJQPMFQT[Zʉ 
XBSVOLJE[JBBOJB.ɭ1 PETUʒQTUXBPET[D[FHØMOZDIXZNPHØX [XPMOJFOJB PLSFTZ

QS[FKʯDJPXF LPS[ZTUBOJF[QS[FQJTØXEPUZD[ʇDZDIFMBTUZD[OPʯDJXPEOJFTJFOJVEP.ɭ1QS[ZXESB˃BOJV
prawodawstwa unijnego.
Ponadto wzywa się państwa członkowskie do maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia procedury
zakładania działalności gospodarczej oraz obniżenia jej kosztów.
3.4./BUFSFOJF6OJJ&VSPQFKTLJFKGVOLDKPOVKFQPOBENJMJPOØXNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX 
[D[FHPTUBOPXJʇNJLSPQS[FETJʒCJPSTUXB.
MIKRO

MAŁE

ŚREDNIE

MŚP

ILOŚĆ (%)

92,1

6,6

1,1

99,8

ZATRUDNIENIE (%)

28,7

20,5

17,3

66,5

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO (%)

21,1

18,3

18,3

57,6

+BL XJEBʉ TFLUPS NBZDI J ʯSFEOJDI QS[FETJʒCJPSTUX TUBOPXJ B˃   XT[ZTULJDI QS[FETJʒCJPSTUXX6OJJ&VSPQFKTLJFK [BUSVEOJB PTØCQSBDVKʇDZDIJXZUXBS[B XBSUPʯDJEPEBOFKCSVUUP4UBOPXJXJʒDCBSE[PXB˃OZFMFNFOUHPTQPEBSLJFVSPQFKTLJFK

 %BOFTUBUZTUZD[OF EPUZD[ʇDFE[JBBMOPʯDJ.ɭ1X6OJJ&VSPQFKTLJFK QPDIPE[ʇ[SBQPSUVv"OOVBM3FQPSUPO&VSPQFBO4.&Tw
XZLPOBOFHPOB[MFDFOJF,PNJTKJ&VSPQFKTLJFK EPTUʒQOFHPX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFDFVSPQBFVFOUFSQSJTFQPMJDJFTTNFGBDUTĕHVSFTBOBMZTJTQFSGPSNBODFSFWJFXĕMFTTVQQPSUJOHEPDVNFOUTBOOVBMSFQPSUTNFT@FOQEG
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4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
4.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią rdzeń polskiej gospodarki. 9 milionów Polaków
QSBDVKF X QS[FETJʒCJPSTUXBDI 1POBE  [ OJDI UP QSBDPXOJDZ NBZDI J ʯSFEOJDI QS[FETJʒbiorstw11.

Ogółem przedsiębiorstwa w Polsce wytwarzają blisko trzy czwarte produktu krajowego brutto
  [D[FHPEV˃FQS[FETJʒCJPSTUXBXZUXBS[BKʇ ;UFKTUBUZTUZLJXZOJLB ˃FTFLUPSNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXXZUXBS[BB˃ QPMTLJFHP1,# DPJMVTUSVKFQPOJ˃T[ZXZLSFT

Na działalność polskich małych i średnich przedsiębiorstw warto spojrzeć przez pryzmat ich
VE[JBVXLSBKPXZNFLTQPSDJF#B[VKʇDOBEPLVNFODJF#JVSB"OBMJ[4FKNPXZDINP˃FNZPT[Bcować udział małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie i wartość tego eksportu. Warto
jednak zaznaczyć, że w wyżej wymienionym dokumencie brano pod uwagę działalność przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób, w związku z tym wykluczono z tych obliczeń kategorię mikroprzedsiębiorstw.
;BOBMJ[ZXZOJLB ˃FNBMJJʯSFEOJQS[FETJʒCJPSDZTUBOPXJʇCMJTLP EPLBEOJF  PHØV
FLTQPSUFSØX*TUPUOZNXZEBKFTJʒCZʉGBLU ˃F[BMFEXJF NBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX
[BKNVKFTJʒFLTQPSUFN8[XJʇ[LV[UZNOBMF˃ZXZTOVʉXOJPTFL ˃F NBZDIJʯSFEOJDI
QS[FETJʒCJPSTUXTUBOPXJ PHØVQPMTLJDIFLTQPSUFSØX

 ʀSØEFNEMBQPEBXBOZDIXUZNQPESP[E[JBMFEBOZDIKFTUv3BQPSUPTUBOJFNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXX1PMTDFXMBUBDI
w1PMTLJFK"HFODKJ3P[XPKV1S[FETJʒCJPSD[PʯDJ EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQXXXQBSQHPWQMĕMFTQEG



Okazuje się jednak, iż pod względem wartości dodanej brutto przez przeciętne polskie przedsięCJPSTUXPEBOFKXJFMLPʯDJ 1PMTLBXZQBEBPXJFMFHPS[FKOJ˃LSBKF6OJJ&VSPQFKTLJFK/BKXJʒLT[B
dysproporcja dotyczy mikroprzedsiębiorstw. Przeciętne polskie przedsiębiorstwo tej klasy wytwarza zaledwie jedną trzecią wartości dodanej brutto wytworzonej przez porównywalne przeDJʒUOFQS[FETJʒCJPSTUXPFVSPQFKTLJF/BKMFQJFKKFTUXTFLUPS[FNBZDIQS[FETJʒCJPSTUX QS[FDJʒUOF QPMTLJF NBF QS[FETJʒCJPSTUXP XZUXBS[B  XBSUPʯDJ EPEBOFK CSVUUP XZUXPS[POFK QS[F[
porównywalne przedsiębiorstwo europejskie).
Mimo powyższej statystyki, Polacy stanowią jeden z najbardziej przedsiębiorczych narodów
&VSPQZoQPEX[HMʒEFNJMPʯDJQS[FETJʒCJPSTUXKFTUFʯNZT[ØTUʇHPTQPEBSLʇ6OJJ&VSPQFKTLJFK
Warto też zauważyć, że mikroprzedsiębiorstwa generalnie lepiej niż inne poradziły sobie z kry[ZTFNHPTQPEBSD[ZN(EZJOOF XJʒLT[FĕSNZ OPUPXBZTQBELJOBLBEØXJOXFTUZDZKOZDI SPL
 X[SPTUOBLBEØXJOXFTUZDZKOZDINJLSPQS[FETJʒCJPSTUXCZNOJFKXJʒDFKTUBZJXZOPTJ
PLXTLBMJSPLV
(PEOZNVXBHJGBLUFNKFTUUF˃EV˃BGSVTUSBDKBXʯSØEQS[FETJʒCJPSDØX[TFLUPSBNBZDIJʯSFEnich, wykazana w badaniach120LB[VKFTJʒ ˃FXTUPTVOLVEPMBUQPMTDZXBʯDJDJFMFNBZDI
i średnich przedsiębiorstw, mimo sukcesów finansowych, stosunkowo wysokiej zamożności
i osiągniętego sukcesu, czują się sfrustrowani. Powszechne jest odczucie, że regulacje prawne są
UXPS[POFQPEXJFMLJFLPSQPSBDKFNBZDIQS[FETJʒCJPSDØXUXJFSE[J ˃FPCDBKFTUJNHSVQB
QSF[FTØXEV˃ZDIĕSN[BHSBOJD[OZDIE[JBBKʇDZDIX1PMTDF CBEBOZDITʇE[J ˃FPCDBKFTUJN
nawet grupa właścicieli polskich przedsiębiorstw prywatnych. Wśród większości panuje przekonanie, że żeruje się na ich ciężkiej pracy, a wielkie korporacje cieszą się przywilejami podatkowymi i łatwiejszym dostępem do zamówień publicznych.
3FBTVNVKʇD  NJNP  ˃F NBF J ʯSFEOJF QS[FETJʒCJPSTUXB TUBOPXJʇ [EFDZEPXBOʇ XJʒLT[Pʯʉ
działających w Polsce i eksportujących przedsiębiorstw, odpowiadając za wytworzenie istotnej
części produktu krajowego brutto i zatrudnienie znacznej liczby ludzi, sami przedsiębiorcy mają
wrażenie dyskryminacji, poprzez prawne faworyzowanie dużych firm. Mimo to Polacy wciąż
wykazują się przedsiębiorczością, zakładając coraz więcej działalności gospodarczych.
4.2. Interesującym faktem jest rozbieżność między tym, gdzie główne bariery rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw widzą sami przedsiębiorcy, a gdzie politycy. Z wypowiedzi polityków w mediach można wysnuć wniosek, że główną przeszkodą dla małych i średnich przedsiębiorców są problemy ze zdobyciem kapitału oraz brak know-how13. Z badań przeprowadzonych
XʯSØENBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSDØX BDZUPXBOZDIQS[F[#JVSP"OBMJ[4FKNPXZDIXEPLVNFODJFQUv#BSJFSZSP[XPKVNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXX1PMTDFw, wynikają inne
wnioski. Wśród głównych czynników wpływających negatywnie na rozwój firmy i jej sytuację
FLPOPNJD[Oʇ[OBKEVKFTJʒNJOCSBLQS[FKS[ZTUPʯDJQPEBULØXQPʯSFEOJDI EMBCMJTLPBOLJFtowanych VAT stanowi utrudnienie), brak przejrzystości systemu podatków dochodowych i ich
TUBXLJ%MBCMJTLPBOLJFUPXBOZDIVUSVEOJFOJFNTʇQSPDFEVSZBENJOJTUSBDZKOF8ZEBKFTJʒ
więc uzasadnione krótkie zreferowanie tych kluczowych dla polskiego przedsiębiorcy obszarów.
4.3. Zgodnie z wynikami badań, głównym problemem polskich małych i średnich przedsiębiorDØXKFTUOJFQS[FKS[ZTUPʯʉJQP[JPNTLPNQMJLPXBOJBQPEBULVPEUPXBSØXJVTVH4BNBVTUBXB
 5F[ZJEBOFXUZNBLBQJDJF[BD[FSQOJʒUF[XZXJBEV[QSPG+VMJVT[FN(BSEBXTLJN EPTUʒQOFHPX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFEHQ
HB[FUBQSBXOBQMJOEFYQIQ BDUNQSBTBTVCBSUJDMFJENPEFIUNM[
 5F[BQPTUBXJPOBSØXOJF˃XEPLVNFODJF.JOJTUFSTUXB(PTQPEBSLJJ1SBDZ[SPLV EPTUʒQOFHPX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQ
XXXOTSSHPWQM/3SEPOMZSFT"$$#%'%%#$&%P@Lė@BHPSBEPD
 %PTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQPSLBTFKNHPWQM8ZE#"4OTG$&%"'%$'#ĕMFJOGPT@
pdf
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PQPEBULVPEUPXBSØXJVTVH PENPNFOUVVDIXBMFOJBXSPLVCZB[NJFOJBOBQPOBE
 SB[Z 8BSUP KFEOBL [B[OBD[Zʉ  ˃F [NJBOZ QS[FQJTØX EPUZD[ʇDZDI QPEBULV 7"5 EPLPOVKF
się nie tylko poprzez bezpośrednią nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, ale również przez zmiany innych ustaw, co czyni śledzenie tych zmian niebywale trudnym zadaniem.
Wpływa to zdecydowanie negatywnie na pewność prawa, znacznie zwiększając ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
4BNBXZTPLPʯʉQPETUBXPXFKTUBXLJQPEBULVPEUPXBSØXJVTVH UFPSFUZD[OJFKFTUPCT[BSFN
[BJOUFSFTPXBOJB LPOTVNFOUØX [KBXJTLP QS[FS[VDBMOPʯDJ QPEBULV  KFEOBL OBMF˃Z QPSVT[Zʉ
i ten temat, jako że zdecydowanie może wywierać pośredni wpływ na kondycję samych przedTJʒCJPSTUX81PMTDFQPETUBXPXBTUBXLBQPEBULVPEUPXBSØXJVTVHXZOPTJPCFDOJF DP
KFTUTUBXLʇXZ˃T[ʇ OJ˃XXJFMVLSBKBDI6OJJ&VSPQFKTLJFK8FEVHQSBXBVOJKOFHP16, podstawoXBTUBXLBQPEBULVPEUPXBSØXJVTVHQBʤTUXBD[POLPXTLJFHPOJFNP˃FCZʉOJ˃T[BOJ˃
8[XJʇ[LV[UZN OBHSVODJFOBT[ZDI[PCPXJʇ[BʤXPCFD6OJJ&VSPQFKTLJFK OJFNBQS[FT[LØE 
CZPCOJ˃ZʉQPETUBXPXʇTUBXLʒ7"5OBXFUP
MINIMALNA STAWKA VAT W UE

PAŃSTWO

STAWKA VAT*




-VLTFNCVSH
'SBODKB
&TUPOJB
Cypr
-JUXB
Polska

 




*Stawka VAT - Dane Komisji Europejskiej

6USVEOJFOJFNEMBNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSDØXKFTUSØXOJF˃[SØ˃OJDPXBOJFTUBXFLQPEBULV7"50CPLTUBXLJQPETUBXPXFKJTUOJFKʇSØXOJF˃TUBXLJPCOJ˃POFXXZTPLPʯDJJ
Ze względu jednak na niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, istnienie stawek
obniżonych w dużym stopniu komplikuje poruszanie się w gąszczu przepisów prawa podatkowego. Wartym odnotowania postulatem wydaje się być podnoszony przez wiele środowisk
postulat ujednolicenia stawki podatku VAT na stosunkowo niskim poziomie. Według badań
[BXBSUZDI X QS[ZUPD[POZN XD[FʯOJFK EPLVNFODJF #JVSB "OBMJ[ 4FKNPXZDI   XBʯDJDJFMJ
ĕSNPQPXJBEBTJʒ[BKFEOPMJUʇTUBXLʇ7"5 [FXTLB[BOJFNOBTUBXLʒOBKOJ˃T[ʇoQJʒUOBTUPQSPcentową.
Zważywszy na fakt, iż z przeprowadzonych symulacji wynika, że jednolita stawka podatku VAT
OBQP[JPNJFQS[ZOJPTBCZCVE˃FUPXJQBʤTUXB[OBD[ʇDZQS[ZSPTUXQZXØX XZEBKFTJʒUP
być realna propozycja.
Jednym ze szczegółowych problemów dotyczących konstrukcji podatku VAT jest mnogość momentów powstawania obowiązku podatkowego. Zagadnienie to uregulowane jest w art. 19
ustawy o podatku od towarów i usług. W przepisie tym określa się ponad dwadzieścia różnych
momentów powstania obowiązku podatkowego, w zależności od charakteru czynności. Ponadto
 3BQPSU*EFB#BOLJ5BY$BSFv.JLSPQS[FETJʒCJPSDZPDFOJBKʇXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[OFTVw EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFN
IUUQHHB[FUBQSBXOBQMQ@XTQPMOFQMJLJSBQPSUTQFDKBMOZNJLSPQS[FETJFCJPSDZPDFOJBKBXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[nesu.pdf
 %ZSFLUZXB8& EPTUʒQOBX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFVSMFYFVSPQBFVMFHBMDPOUFOU1-595 VSJ$&-&9-
 v1SPQP[ZDKB[NJBOQPEBULØXwBVUPSTUXB'FEFSBDKJ.41 EPLVNFOUEPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQNTQQMEPXOMPBE
QSPQP[ZDKF@[NJBO@QPEBULPXQEG
 v$[BSOB,TJʒHB1S[FQJTØX1PEBULPXZDIw'FEFSBDKJ.41 EPTUʒQOBX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQNTQQMD[BSOB@LTJFHB@QS[FQJTPX@QPEBULPXZDI
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XCSPT[VS[F.JOJTUFSTUXB'JOBOTØX19 wskazuje się, iż postanowienia umów cywilnoprawnych
między stronami, dotyczące czasu wykonania usługi lub dostawy towaru, nie są rozstrzygające
przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, co w efekcie rodzi ryzyko, że
organy podatkowe za moment powstania obowiązku podatkowego mogą przyjąć oderwane od
postanowień umownych zdarzenia. W połączeniu ze sprzecznymi interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe, stanowi to regulację skomplikowaną i nieprzejrzystą już u samych
podstaw.
Kazus spedytorów21
Polscy spedytorzy mają istotny problem związany z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku organizacji transportu przy pomocy podwykonawcy.
8FEVHJOUFSQSFUBDKJJOEZXJEVBMOFK%ZSFLUPSB*[CZ4LBSCPXFKX,BUPXJDBDI PCPXJʇ[FL
podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, w chwili dostarczenia towarów. Naczelnik
0QPMTLJFHP6S[ʒEV4LBSCPXFHP[LPMFJTUXJFSE[JXJOUFSQSFUBDKJJOEZXJEVBMOFK ˃FXUZN
T[D[FHØMOZNXZQBELVv[BNPNFOUXZLPOBOJBVTVHJTQFEZDZKOFKQS[F[4QØLʒNP˃OB
QS[ZKʇʉNPNFOUPUS[ZNBOJBGBLUVSZMVCMJTUVQS[FXP[PXFHPPEQPEXZLPOBXDZw

4.4.+BLXZOJLB[QS[ZUBD[BOFHPXD[FʯOJFKEPLVNFOUV#JVSB"OBMJ[4FKNPXZDI EMBQPOBE
przedsiębiorców, w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przeszkadza poziom skomplikoXBOJBQS[FQJTØXEPUZD[ʇDZDIQPEBULØXEPDIPEPXZDI XQS[ZQBELVTQØFLLBQJUBPXZDICʒE[JFUPQPEBUFLEPDIPEPXZPEPTØCQSBXOZDIo$*5 SFT[UZQS[FETJʒCJPSDØXEPUZD[ZQPEBUFL
EPDIPEPXZPEPTØCĕ[ZD[OZDIo1*5 5BTUBUZTUZLBOJFE[JXJ8DJʇHVPTUBUOJDIE[JFTJʒDJVMBU
VTUBXBPQPEBULVEPDIPEPXZNPEPTØCĕ[ZD[OZDICZB[NJFOJBOBQPOBESB[Z22. Powtarza
się więc, sformułowany w poprzednim podrozdziale, problem niepewności oraz nadzwyczajnego stopnia skomplikowania prawa podatkowego. Na stopień skomplikowania przepisów podatkowych zwraca uwagę nawet Minister w Kancelarii Prezydenta, Olgierd Dziekoński, twierdząc,
że zdanie przedsiębiorców o systemie podatkowym jest generalnie złe23.
%MBSFTQPOEFOUØXQSPCMFNTUBOPXJʇSØXOJF˃TUBXLJQPEBULV8ZQBEBQS[ZKS[FʉTJʒJNCMJ˃FK
0ESPLVPCPXJʇ[VKFX1PMTDFMJOJPXBTUBXLBQPEBULVEPDIPEPXFHPPEPTØCQSBXOZDI 
OBQP[JPNJF0LB[VKFTJʒKFEOBL ˃FOJFKFTUUPKV˃TUBXLBLPOLVSFODZKOBXTUPTVOLVEP
SFT[UZFVSPQFKTLJDIHPTQPEBSFL8#VHBSJJTUBXLBUFHPQPEBULVXZOPTJ OB$ZQS[FJX*SMBOEJJ  XPUXJF. Ponadto według szacunków irlandzkiego think-tanku Institute of
*OUFSOBUJPOBMBOE&VSPQFBO"ČBJST[SPLV 1PMTLBNBT[ØTUʇOBKXZ˃T[ʇX6OJJ&VSPQFKTLJFK
efektywną stawkę opodatkowania.

 %PTUʒQOFKX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQXXXĕOBOTFNGHPWQMEPDVNFOUT;NJBOZ X [BLSFTJF PLSF$#MBOJB NPNFOUV QPXTUBOJB PCPXJ$[LV QPEBULPXFHP X 7"5 PE  TUZD[OJB  SQEG
 8ZXJBE[.BHEBMFOʇ+BXPSTLʇEMB%(1 EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQTFSXJTZHB[FUBQSBXOBQM[NJBOZXWBUBSUZLVMZ PLSFTMFOJFPCPXJB[LVQPEBULPXFHPXWBUNP[FSPE[JDTQPSZIUNM
 ʀSØEPIUUQXXXSPFEMDPNQMQMXBSUP@XJFE[JFD[NJBOZ@X@WBU@@OJF@SP[TUS[ZHOB@QSPCMFNPX@QPEBULPXZDI@TQFEZUPSPXIUNM
 3BQPSU*EFB#BOLJ5BY$BSFv.JLSPQS[FETJʒCJPSDZPDFOJBKʇXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[OFTVw EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFN
IUUQHHB[FUBQSBXOBQMQ@XTQPMOFQMJLJSBQPSUTQFDKBMOZNJLSPQS[FETJFCJPSDZPDFOJBKBXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[nesu.pdf
 8ZXJBEEMB%(1 EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQQPEBULJHB[FUBQSBXOBQMBSUZLVMZ OBKXB[OJFKT[FTB[NJBOZXQPdatkach-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorcow.html
 ʀSØEPIUUQXXXLQNHDPNHMPCBMFOTFSWJDFTUBYUBYUPPMTBOESFTPVSDFTQBHFTDPSQPSBUFUBYSBUFTUBCMFBTQY
 ʀSØEPIUUQXXXJJFBDPNCMPHPTQIFSFFČFDUJWFFVDPSQPSBUFUBYSBUFT
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PAŃSTWO

EFEKTYWNA STAWKA OPODATKOWANIA CIT
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Austria
Irlandia
'SBODKB
Czechy

 
 
 
 
 

Jeśli chodzi o opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wyróżnia się szereg
problemów. Podstawowym z nich jest wyjątkowo niska kwota wolna od podatku, kształtująca
TJʒOBQP[JPNJF[PUZDI0CFKNVKFXJʒDPOBX[BTBE[JFKFEZOJFPTPCZQSBDVKʇDFEPSZXD[P 
uczniów pracujących sezonowo w wakacje itd. Nie obejmuje z pewnością małych i średnich
przedsiębiorców.
/BUMF&VSPQZ LXPUBXPMOBPEQPEBULVEPDIPEPXFHPKFTUX1PMTDFXSʒD[
TLBOEBMJD[OJFOJTLB BXEPEBULVX[BTBE[JFOJF[NJFOJPOBPEXJFMVMBU NJNPJOĘBDKJ 
5S[FCB[XSØDJʉVXBHʒOBGBLU ˃FXOJFLUØSZDILSBKBDIFVSPQFKTLJDI 'JOMBOEJB LXPUB
wolna od podatku dochodowego jest niewiele mniejsza niż kwota, od której w Polsce
[BD[ZOBTJʒPQPEBULPXBOJFESVHJN QSPDFOUPXZNQSPHJFNQPEBULPXZN LXPUBXPMOB
PEQPEBULVX'JOMBOEJJUPSØXOPXBSUPʯʉPLPPUZTJʒDZ[PUZDI 

1P[B PQPEBULPXBOJFN XFEVH TLBMJ QPEBULPXFK LUØSʇ NP˃MJXPʯʉ XZCJFSB XJʒLT[Pʯʉ QS[FEsiębiorców)26  EP LXPUZ   [  MVC  QPOBE LXPUʒ   [  TUBXLʇ QPEBULV
dochodowego od osób fizycznych, istnieje w Polsce możliwość wyboru opodatkowania 19 procentowym podatkiem liniowym od pozarolniczej działalności gospodarczej lub za pomocą
VQSPT[D[POZDIGPSNPQPEBULPXBOJB UKLBSUZQPEBULPXFK HE[JFTUBXLBQPEBULV[BMF˃ZPESPE[BKV SP[NJBSVJNJFKTDBE[JBBMOPʯDJ MVCSZD[BUVPEQS[ZDIPEØXFXJEFODKPOPXBOZDI TUBXka zależy od rodzaju prowadzonej działalności).
Jak wspomniano wyżej, większość przedsiębiorców wybiera opodatkowanie według skali podatkoXFK  vNJFT[D[ʇD TJʒw X QJFSXT[ZN QSPHV QPEBULPXZN 0[OBD[B UP  ˃F JDI EPDIPEZ PQPEBULPXBOF Tʇ TUBXLʇ  +FTU UP TUBXLB VNJBSLPXBOB  X[JʇXT[Z QPE VXBHʒ JOOF LSBKF FVSPQFKTLJF  KFEOBL
XQPʇD[FOJV[OJTLʇLXPUʇXPMOʇPEQPEBULVJ[BNSP˃FOJFNQSPHØXQPEBULPXZDI XJFMPMFUOJCSBLXBloryzacji, mimo inflacji i zmieniających się warunków gospodarczych), skutkuje niejednokrotnie większym obciążeniem, niż w pozostałych krajach.
Mimo małej popularności, rozwiązaniem wydają się być pozostałe możliwe formy opodatkowania. Okazuje się jednak, że szereg ulg podatkowych dostępnych jest wyłącznie przy opodatkowaniu według skali. I tak, przy opodatkowaniu kartą podatkową lub liniowym podatLJFN   QPEBUOJL OJF NP˃F TLPS[ZTUBʉ [ ˃BEOFK VMHJ /JF NP˃F SØXOJF˃ SP[MJD[Zʉ TJʒ XTQØMOJF
z małżonkiem. Dla ryczałtu przewidziane są niektóre ulgi, ale tak samo jak przy karcie i podatku liniowym, nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą również skorzystać z popularnej ulgi na dziecko. W efekcie, opłaDBMOPʯʉ PQPEBULPXBOJB OQ  QPEBULJFN MJOJPXZN  VXJEBD[OJB TJʒ OJF EPʯʉ  ˃F QP QS[FLSPD[FOJV
drugiego progu podatkowego, to jeszcze przy założeniu, że podatnik nie mógłby skorzystać z przewidzianych prawem ulg przy opodatkowaniu według skali.
 3BQPSU*EFB#BOLJ5BY$BSFv.JLSPQS[FETJʒCJPSDZPDFOJBKʇXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[OFTVw EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFN
IUUQHHB[FUBQSBXOBQMQ@XTQPMOFQMJLJSBQPSUTQFDKBMOZNJLSPQS[FETJFCJPSDZPDFOJBKBXBSVOLJEPQSPXBE[FOJBCJ[nesu.pdf



Kolejnym rozwiązaniem, które w zamierzeniu miało wesprzeć rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest tzw. kredyt podatkowy. Pomysł prezentuje się obiecująco. Osoby po raz
pierwszy prowadzące działalność gospodarczą, mogą być zwolnione na okres 1 roku z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania comiesięcznych deklaracji. Podatek
OBMF˃OZ[BUFOPLSFTTQBDBTJʒOBTUʒQOJFXDJʇHVQJʒDJVLPMFKOZDIMBU QPSPD[OJF. Oka[VKFTJʒKFEOBL ˃F[UBLvBUSBLDZKOFHPwSP[XJʇ[BOJBXMBUBDITLPS[ZTUBUZMLPKFEFO
przedsiębiorca. Wynika to z faktu, iż skorzystanie z kredytu podatkowego jest obwarowane
kilkoma, bardzo trudnymi do spełnienia dla początkującego przedsiębiorcy warunkami. Przede
wszystkim, zarówno w roku poprzedzającym rok skorzystania z kredytu, jak i w ciągu pięciu
LPMFKOZDIMBU HEZQPENJPUNVTJUFOLSFEZUTQBDJʉ PTPCBĕ[ZD[OB D[ZMJQS[FETJʒCJPSDB NVTJ
PTJʇHBʉ ʯSFEOJ NJFTJʒD[OZ QS[ZDIØE X XZTPLPʯDJ SØXOPXBSUPʯDJ  FVSP 1POBEUP X SPLV
poprzedzającym rok skorzystania z kredytu, przedsiębiorstwo musi zatrudniać co najmniej pięć
PTØC OBQFOZFUBU [VNPXʇPQSBDʒ BXDJʇHVOBTUʒQOZDIQJʒDJVMBU OJFNP˃F[NOJFKT[Bʉ
[BUSVEOJFOJBPXJʒDFKOJ˃ XTUPTVOLVEPSPLVQPQS[FEOJFHP4QFOJFOJFUZDIXBSVOLØX
jest w oczywisty sposób mało możliwe dla mikroprzedsiębiorcy, stawiającego swoje pierwsze
kroki na rynku. Istotnym, lecz przekraczającym już ramy niniejszego opracowania problemem
z podatkami dochodowymi, którymi opodatkowani są mali i średni przedsiębiorcy w Polsce,
jest mnogość wydatków niezaliczających się do kosztów uzyskania przychodu.
4.5. Poza kwestiami podatkowymi, mali i średni przedsiębiorcy wskazują na kiepskie funkcjonowanie administracji publicznej i kłopoty z biurokracją. Według statystyk29, dopełnianie
GPSNBMOPʯDJVS[ʒEOJD[ZDIQPDIBOJBQPOBED[BTVLJFSPXOJDUXNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX%MBQPSØXOBOJB BOBMJ[BPUPD[FOJBLPOLVSFODZKOFHP[BKNVKF D[BTV BLPOUSPMPXBOJFQSBDPXOJLØX 
Wśród problemów administracyjnych wymienianych przez małych i średnich przedsiębiorców,
[OBKEVKʇ TJʒ DIPʉCZ UBLJF vLXJBULJw KBL LPOJFD[OPʯʉ FXJEFODKPOPXBOJB PTØC PCEBSPXBOZDI 
KFʯMJLPT[UXZUXPS[FOJBMVCDFOBQSF[FOUVQS[FLSBD[BLXPUʒ[PUZDI1POBEUPQSPCMFNBUZD[OF
Tʇ QS[FEV˃BKʇDF TJʒ LPOUSPMF EMB MJNJUØX D[BTPXZDI VTUBOPXJPOZDI X VTUBXJF P TXPCPE[JF
działalności gospodarczej przewidziano sporo wyjątków), do przeprowadzenia których uprawniony jest szeroki krąg podmiotów.
Przedsiębiorcę w Polsce może skontrolować m.in.
*OTQFLUPS,POUSPMJ4LBSCPXFK VS[ʇETLBSCPXZ /BKXZ˃T[B*[CB,POUSPMJ 1BʤTUXPXB
*OTQFLDKB1SBDZ ;BLBE6CF[QJFD[Fʤ4QPFD[OZDI *OTQFLDKB)BOEMPXB 6S[ʇE0DISPOZ
,POLVSFODKJJ,POTVNFOUØX *OTQFLDKB4BOJUBSOB PSHBOOBE[PSVCVEPXMBOFHP
i wiele innych.

3P[XJʇ[BOJFN LUØSFNJBPQS[ZD[ZOJʉTJʒEPVBUXJFOJB˃ZDJBQS[FETJʒCJPSDPNKFTUUBL[XBOF
vKFEOP PLJFOLPw  TUBOPXJʇDF vone stop shopw EMB ĕSN ;BP˃FOJF CS[NJBP PCJFDVKʇDP  QS[FETJʒCJPSDB[BBUXJBXT[ZTULJFGPSNBMOPʯDJXKFEOZNNJFKTDVJOJFNBMvPESʒLJw[BLBEBE[JBBMOPʯʉHPTQPEBSD[ʇ3[FD[ZXJTUPʯʉPLB[BBTJʒSP[D[BSPXVKʇDB D[BTPD[FLJXBOJBOBSP[QPD[ʒDJF
E[JBBMOPʯDJHPTQPEBSD[FKQBSBEPLTBMOJFXZEV˃ZTJʒ1S[FEXQSPXBE[FOJFNvKFEOFHPPLJFOLBwQS[FETJʒCJPSDBDPQSBXEB[BOPTJEPLVNFOUZXXJFMFNJFKTD PCFDOJFTLBEBKFQPQSPTUV
w sądzie rejestrowym), ale od razu dowiadywał się o ewentualnych brakach w dokumentacji,
 IUUQTXXXBLBEFNJBQBSQHPWQMQJHVMLBXJFE[ZLSFEZUQPEBULPXZEMBQPD[BULVKBDZDIQS[FETJFCJPSDPX
 IUUQUBYDBSFQMUSFTDJQPSBEZLSFEZUQPEBULPXZQSBLUZD[OJFOJFEPTUFQOZEMBNBMZDIĕSN
 IUUQPSLBTFKNHPWQM8ZE#"4OTG$&%"'%$'#ĕMFJOGPT@QEG



mógł więc szybko naprawić swój błąd. Obecnie musi poczekać, aż sąd rejestrowy prześle dokuNFOUZEPNJFKTDBEPDFMPXFHP DPNP˃FUSXBʉOBXFULJMLBUZHPEOJ PUS[ZNBJOGPSNBDKʒ[XSPUną i powiadomi niedoszłego przedsiębiorcę o uchybieniach. W efekcie, czas zakładania działalOPʯDJHPTQPEBSD[FKX1PMTDFX[SØTEPEOJ .
;BLBEBOJFE[JBBMOPʯDJHPTQPEBSD[FKX1PMTDFKFTUESPHJFJEVHPUSXBF3FKFTUSBDKBXTʇE[JFSFKFTUSPXZNJSFKFTUSBDKBKBLPQBUOJLQPEBULV7"5 LPT[UVKFʇD[OJF
złotych i trwa około miesiąca31.

5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Singapurze
.BFJʯSFEOJFQS[FETJʒCJPSTUXBGVOLDKPOVKʇX4JOHBQVS[FQPESØ˃OZNJGPSNBNJQSBXOZNJ 
a główne podatki, którymi są obciążone to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek
EPDIPEPXZPEPTØCQSBXOZDIPSB[QPEBUFLPEEØCSJVTVH1SBXP4JOHBQVSVQS[FXJEVKFT[Freg udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od rejestracji działalności
gospodarczej, poprzez niskie stawki podatków, aż do licznych ulg i zwolnień podatkowych.
8EPLVNFODJFQS[ZHPUPXBOZNQS[F[*3"4 *OMBOE3FWFOVF"VUIPSJUZPG4JOHBQPSF TUSFT[czona jest filozofia władz w stosunku do małych i średnich przedsiębiorców32.
„Chcemy pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w płaceniu ich zobowiązań
podatkowych. Wierzymy, że większość podatników chce być uczciwa. (…) Naszym celem jest
uczynienie tego łatwym, mając cały czas na względzie, by nie wprowadzać zbyt wielu zmian
jednocześnie. Chcemy, by koszty ponoszone w związku z tym przez małe i średnie przedsiębiorstwa były niskie”.

*3"4XTQØQSBDVKF[TJOHBQVSTLJN.JOJTUFSTUXFN'JOBOTØX TUBSBKʇDTJʒ CZQSBXPQPEBULPwe w tym kraju sprzyjało wzrostowi małych i średnich przedsiębiorstw, a koszty ponoszone
w związku ze zobowiązaniami podatkowymi były możliwie jak najniższe. Przyjęto wobec tego
następujące rozwiązania.
CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
%PUZD[ʇDF£[QJFSXT[ZDIUZTJʒDZTJOHBQVSTLJDIEPMBSØXCʒEʇDZDIQPETUBXʇPQPEBULPXBOJBPSB[[OBTUʒQOZDIUZTJʒDZ$PQSBXEBKFTUUPVEPHPEOJFOJFEPTUʒQOFEMBXT[ZTULJDI
ĕSN KFEOBLXOBKXJʒLT[ZNTUPQOJVEPUZD[ZNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX4[BDVKFTJʒ ˃F
XTUPTVOLVEPB˃QS[FETJʒCJPSTUX PCOJ˃BFGFLUZXOʇTUBXLʒQPEBULVEP[BMFEXJF
CZASOWE, CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO DLA NOWYCH FIRM
Dotyczy nowo założonych przedsiębiorstw. Przez pierwsze trzy lata działalności, każdoroczny
EPDIØEEPUZTJʒDZTJOHBQVSTLJDIEPMBSØXKFTU[XPMOJPOZ[QPEBULV%PEBULPXP [OBTUʒQOZDIUZTJʒDZEPMBSØXTJOHBQVSTLJDIKFTUSØXOJF˃[XPMOJPOF[QPEBULV
 %BOF[BIUUQTFSXJTZHB[FUBQSBXOBQMNTQBSUZLVMZ XLSPUDF[BMP[ZNZĕSNFPXJFMFT[ZCDJFKKFEOPPLJFOLPXLPODV[Bcznie-dzialac-prawidlowo.html
 %BOF[BIUUQXXXEPJOHCVTJOFTTPSHEBUBFYQMPSFFDPOPNJFTQPMBOETUBSUJOHBCVTJOFTT
 ʀSØEPDZUBUV KBLJEBOZDI[BXBSUZDIXUZNSP[E[JBMFIUUQXXXJUEXFCPSHTNFDPOGFSFODFEPDVNFOUTTJOHBQPSF@QBQFSQEG
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WYSOKI PRÓG DLA OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI JAKO PŁATNIK GST (VAT)
'BLU CZDJB QBUOJLJFN QPEBULV PE UPXBSØX J VTVH OBLBEB OB QS[FETJʒCJPSTUXB T[FSFH PCPXJʇ[LØX GPSNBMOZDI  XQJTBOZDI OJFKBLP X LPOTUSVLDKʒ J LPODFQDKʒ UFHP QPEBULV 3FHVMBSOF
wypełnianie deklaracji oraz często długotrwałe przechowywanie faktur jest problematyczne
nawet dla dużych przedsiębiorstw, więc dla tych z sektora małych i średnich może stanowić
PCDJʇ˃FOJFOJFEP[BBLDFQUPXBOJB.BKʇDUPOBVXBE[F X4JOHBQVS[FVTUBOPXJPOPXZTPLJQSØH
EMBPCPXJʇ[LPXFKSFKFTUSBDKJKBLPQBUOJLQPEBULVPEUPXBSØXJVTVHoB˃NJMJPOTJOHBQVSTLJDI
dolarów rocznego obrotu, co według instytucji stanowi jeden ze zdecydowanie najwyższych
progów na świecie. Oczywiście przedsiębiorstwa, których działalność implikuje chęć ubiegania
się o zwroty podatku zapłaconego wcześniej przez kontrahentów, mają możliwość dobrowolnej
SFKFTUSBDKJKBLPQBUOJL8BSUPQS[ZUZN[BVXB˃Zʉ ˃F4JOHBQVSNBCBSE[POJTLʇTUBXLʒQPEBULV
PEUPXBSØXJVTVHo[BMFEXJF(EZKʇVTUBOBXJBOPXSPLV QPEXZ˃T[FOJF[QPQS[FEOJDI NBFJʯSFEOJFQS[FETJʒCJPSTUXBSFKFTUSVKʇDFTJʒEPCSPXPMOJFKBLPQBUOJDZUFHPQPEBULV PUS[ZNBMJCF[[XSPUOʇQPNPDXXZTPLPʯDJUZTJʒDZEPMBSØXTJOHBQVSTLJDI CZVBUXJʉJN
pokrycie kosztów niezbędnego sprzętu, oprogramowania itd.).
NISKIE STAWKI PODATKÓW DOCHODOWYCH
,XPUBXPMOBPEQPEBULVEPDIPEPXFHPPEPTØCĕ[ZD[OZDIXZOPTJUZTJʒDZEPMBSØXTJOHBQVSTLJDI/BTUʒQOFUZTJʒDZKFTUPQPEBULPXBOFOJTLʇTUBXLʇ,PMFKOFUZTJʒDZPQPEBULPXBOFCZPTUBXLʇ  BOBTUʒQOZQSØHQPEBULPXZUP LUØSZNPQPEBULPXBOFKFTUOBTUʒQOF
UZTJʒDZEPDIPEV/BKXZ˃T[BTUBXLBQPEBULVEPDIPEPXFHPPEPTØCĕ[ZD[OZDIX4JOHBQVS[F
UP LUØSZNPQPEBULPXBOZKFTUEPDIØEQPXZ˃FKUZTJʒDZEPMBSØX%PEBULPXPPCPXJʇ[VKFTZTUFNMJD[OZDIVMHQPEBULPXZDI4UBXLBQPEBULVEPDIPEPXFHPPEPTØCQSBXOZDIUP
1POBEUP 4JOHBQVS DFDIVKF TJʒ OJTLJN TUPQOJFN [CJVSPLSBUZ[PXBOJB 8 DJʇHV SPLV QS[FETJʒbiorca dokonuje pięciu płatności, a wypełnienie wszystkich formularzy i deklaracji zajmuje mu
PLPPHPE[JOXTLBMJSPLV DPD[ZOJTZTUFNQPEBULPXZUFHPLSBKVQJʇUZNOBKCBSE[JFKQS[ZKBznym na świecie33.

84JOHBQVS[FGVOLDKPOVKFPLPPUZTJʒDZNBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUX 
DPTUBOPXJDBLPXJUFKMJD[CZQS[FETJʒCJPSTUXXUZNLSBKV;BUSVEOJPOZDIXNBZDI
JʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXBDIKFTUB˃QSBDVKʇDZDINJFT[LBʤDØX4JOHBQVSV4FLUPS
NBZDIJʯSFEOJDIQS[FETJʒCJPSTUXXZUXBS[BQSPEVLUVLSBKPXFHPCSVUUPUFHPLSBKV

6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach europejskich
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na o wiele niższe koszty i krótszy czas oczekiwania
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w większości krajów europejskich, w porównaniu do
Polski.

 %BOF[BD[FSQOJʒUF[IUUQXXXEPJOHCVTJOFTTPSHEBUBFYQMPSFFDPOPNJFTTJOHBQPSFQBZJOHUBYFT
 %BOF[BIUUQXXXEPJOHCVTJOFTTPSHEBUBFYQMPSFUPQJDTTUBSUJOHBCVTJOFTT
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Wynika to między innymi z faktu, że wiele czynności niezbędnych do założenia działalności
HPTQPEBSD[FKXLSBKBDI[BDIPEOJFK&VSPQZNP˃OBTLVUFD[OJFXZLPOBʉDIPʉCZQS[F[*OUFSOFU
MVCXGPSNBDIVQSPT[D[POZDI+V˃XSPLVX/JFND[FDI[BD[ZOBOPXESB˃BʉQSPHSBN.Fdia Komm, dzięki któremu niemieccy przedsiębiorcy mogą dokonać znacznej części czynności przez Internet JOGPSNBUZ[BDKBVE[JFMJBJNSØXOJF˃NP˃MJXPʯDJV[ZTLJXBOJBPOMJOFQPSBE
prawnych, czy konsultacji podatkowych). Warto wspomnieć o przykładzie portugalskim, gdzie
rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach jednoosobowego przedsiębiorstwa wymaga
jedynie zarejestrowania firmy w urzędzie finansowym i uzyskania numeru identyfikacji podatkowej36.
84[XFDKJ )JT[QBOJJ D[ZOB8ʒHS[FDI SFKFTUSBDKBEMBQPUS[FCQPEBULPXZDIPECZXBTJʒDBLPXJDJFQS[F[*OUFSOFU8*SMBOEJJTUXPS[POPTZTUFNQPNPDZEMBOPXZDIĕSNo[BSB[QPSFKFstracji mogą poprosić o spotkanie z przedstawicielem organu podatkowego, który pomaga im
przejść przez cały proces i udziela pełnej informacji.
,SBKF6OJJ&VSPQFKTLJFKDFDIVKʇTJʒUF˃[SFHVZOJ˃T[ZNJPCDJʇ˃FOJBNJQPEBULPXZNJOJ˃X1PMsce. Dobitnie świadczy o tym porównanie kwot wolnych od podatku dochodowego.
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*Dane za: http://wyborcza.pl/1,75248,15626590,Polacy_bardzo_wczesnie_zaczynaja_placic_podatki.html

Kwota wolna od podatku jest istotnym czynnikiem oceny systemu podatkowego w odniesieniu
do działalności małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ często nie podlegają oni opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, lecz z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych.
88JFMLJFK#SZUBOJJQS[FETJʒCJPSTUXBPEPDIPE[JFSPD[OZNQPOJ˃FKUZTJʒDZGVOUØX[XPMOJP 8JʒDFKJOGPSNBDKJIUUQVOQBOVOPSHJOUSBEPDHSPVQTQVCMJDEPDVNFOUTPUIFSVOQBOQEG
 %PLVNFOU4UPXBS[ZT[FOJB1SPNPDKJ1S[FETJʒCJPSD[PʯDJX3[FT[PXJF EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNXXXTUBMPXBXPMBQMDNT
VQMPBEĕMFNTQXVFEPD
 %PLVNFOU,PNJTKJ&VSPQFKTLJFK EPTUʒQOZX*OUFSOFDJFQPEBESFTFNIUUQFDFVSPQBFV%PDT3PPNEPDVNFOUTBUUBDINFOUT
USBOTMBUJPOTFOSFOEJUJPOTOBUJWF



OFTʇ[PCPXJʇ[LVSFKFTUSBDKJ7"5 BQS[FETJʒCJPSTUXBPSPD[OZNEPDIPE[JFQPOJ˃FKUZTJʒDZ
GVOUØX QBDʇ[BMFEXJFQSPDFOUPXZQPEBUFLEPDIPEPXZ
Bardzo istotną kwestią jest poziom skomplikowania systemu podatkowego, wyrażony czasem
poświęcanym na rozliczanie się z fiskusem. Pod tym względem Polska również wypada bardzo
˂MFOBUMFSFT[UZ&VSPQZ
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* Dane Banku Światowego.

By zminimalizować negatywne skutki zmian w prawie podatkowym, w krajach europejskich
QPXT[FDIOFTʇS[ʇEPXFTFNJOBSJBJLVSTZEMBQS[FETJʒCJPSDØX DIPʉCZX%BOJJ 4[XFDKJ D[Z
OB-JUXJF 8F8PT[FDIUFHPUZQVQS[FETJʒX[JʒDJBPECZXBKʇTJʒ[BQPNPDʇXJEFPLPOGFSFODKJ 
a w Austrii przedsiębiorcy mają możliwość zapisania się do newslettera, na bieżąco informującego ich o zmianach w prawie podatkowym.
We Włoszech mali przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy asystentów przy wypełnianiu deLMBSBDKJQPEBULPXZDI X4[XFDKJQS[FXJE[JBOPQSPTUT[FGPSNZPQPEBULPXBOJBQPEBULJFN$*5
dla małych przedsiębiorców.
W Belgii mali przedsiębiorcy nie są zobowiązani do księgowania sprzedaży i wydatków celem
udokumentowania dochodu, ponieważ mogą skorzystać z instytucji dochodu oszacowanego.
Belgijska administracja podatkowa nawiązała szereg porozumień z przedstawicielami różnych
sektorów, w których odsetek małych i średnich przedsiębiorstw jest duży, by oszacować średni
dochód danego podmiotu w powiązaniu z różnymi czynnikami, np. dla fryzjerów z ilością zatrudnionego personelu.
4[XFE[LJNSP[XJʇ[BOJFNKFTUTQFDKBMOFLPOUPQPEBULPXF1S[FETJʒCJPSDBMPHVKʇDTJʒOBUBLJF
konto w Internecie, może sprawdzić bilans opłaconych podatków, wysokość ewentualnych odsetek, czy wskazać konto, na które urząd ma dokonać przelewu ewentualnej nadpłaty.

7. Podsumowanie
Jak wynika z powyższych danych i rozważań, Polska jest krajem ze złym, nieprzyjaznym i skomplikowanym systemem podatkowym. Mimo stosunkowo umiarkowanych stawek podatków,
faktyczne obciążenie fiskalne jest większe niż w dużej części krajów europejskich. Najmocniej
odbija się to na kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem to one stanowią kręgosłup
QPMTLJFKHPTQPEBSLJ3P[XJʇ[BOJB LUØSFX[BNJFS[FOJVNJBZVBUXJʉJNE[JBBMOPʯʉJPEDJʇ˃Zʉ
je, w rzeczywistości albo są martwymi instytucjami, albo nie stanowią na tyle atrakcyjnej możliwości, by przedsiębiorcy opłacało się włożyć czas i wysiłek w zaznajomienie się z odpowiednimi
przepisami. W efekcie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są mniej wydajne, niż ich europejskie odpowiedniki, co skutkuje mizerną kondycją gospodarczą kraju.
1S[ZLBE4JOHBQVSVQPLB[VKF ˃FOBKQSPTUT[ʇESPHʒEPEPCSPCZUVJSP[XPKVLSBKVTUBOPXJNBLsymalne upraszczanie przepisów, ograniczanie biurokracji i drastyczne zmniejszanie obciążeń
podatkowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Tym sposobem, średnio za-
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możny kraj azjatycki stał się jedną z najpotężniejszych i najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
+BLPQBʤTUXPD[POLPXTLJF6OJJ&VSPQFKTLJFK 1PMTLB[PCMJHPXBOBKFTUEPTUXBS[BOJBLMJNBUV
gospodarczego sprzyjającego rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości. Tym bardziej, że
jest to obszar żywego zainteresowania i działania instytucji i organów unijnych. Jak się okazuje,
pozostałe kraje na naszym kontynencie radzą sobie z tym zadaniem o wiele lepiej niż my, co dobitnie pokazują rankingi wolności gospodarczej, czy jakości systemu podatkowego, w których
Polska plasuje się zazwyczaj raczej w otoczeniu małych krajów afrykańskich, niż państw rozwiniętych, do których grona chcielibyśmy należeć.



Gdy rozmawiamy z przedstawicielami rządu czy też urzędnikami i przedstawiamy
nasze postulaty w zakresie uproszczenia prawa, podatków i warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, bardzo często z ich strony pada argument, że oni owszem,
bardzo by chcieli, ale „Unia nie pozwala”.
Niniejsze opracowanie zadaje kłam tym twierdzeniom. Unia nie tylko nie zabrania,
ale wręcz nakazuje tworzenie bardziej przyjaznych rozwiązań dla sektora MŚP
w państwach członkowskich.
Brak takich rozwiązań i traktowanie małych firm na równi z korporacjami jest
wręcz sprzeczne z zaleceniami Unii Europejskiej.
To polski rząd i jego administracja, a nie Unia Europejska, są winni temu, że nasz
system podatkowy i warunki prowadzenia działalności gospodarczej są uznawane
za jedne z najgorszych w Europie.
W dziedzinie wolności gospodarczej przed nami jest zdecydowana większość
„starych” oraz „nowych” krajów europejskich. A jesteśmy w tej samej Unii
i podlegamy temu samemu prawu europejskiemu.
Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy i wyrównać szanse polskich przedsiębiorców
z europejskimi, którzy działają w zdecydowanie lepszych warunkach
prawno-instytucjonalnych.
Cezary Kaźmierczak
Prezes ZPP
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