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Książkę tę dedykuję mojej żonie Annie, która była ze mną,  

kiedy poświęcałem się zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu firm,  

prowadzeniu licznych wykładów, tworzeniu bloga i tej książki.
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Przedmowa

Zagubienie i samotność – tak sobie przypominam moje początki jako przed-

siębiorcy, który próbował odnaleźć się w realiach organizacyjno-podatkowych 

związanych z prowadzeniem firmy. Podstawowym problemem było to, że nie 

miałem wokół siebie osób, których mógłbym się poradzić. Wkraczałem na nowy, 

nieznany obszar zupełnie sam.

Błędnie założyłem, że wystarczy wybrać biuro rachunkowe i księgowa we wszyst-

kim pomoże. To nieprawda. Jej rolą jest dbanie o to, by w papierach księgowych 

wszystko się zgadzało, ale nie pomoże przedsiębiorcy wybrać optymalnej formy 

prowadzenia działalności tak, aby idealnie dopasować ją do realizowanego biz-

nesu, dbać o kondycję finansową firmy i skutecznie redukować płacone podatki. 

Nie bez powodu właściciele firm mawiają, że „księgowa to wysunięta placówka 

urzędu skarbowego” – im szybciej to zrozumiesz – tym lepiej.

Fachowych porad podatkowych udzielają doradcy podatkowi – tacy jak Marek 

– autor tej książki. To do nich warto kierować się z pytaniami. Ale tu pojawiają 

się kolejne wyzwania… 

U niektórych temat optymalizacji podatkowej wzbudza wątpliwości natury 

moralnej. Zastanawiają się, czy „wypada” obniżać wysokość płaconych danin. 

No cóż… Skoro prawo podatkowe przewiduje różne możliwości rozliczania z 

fiskusem, to w imię czego miałbyś wybrać tę możliwość, która powoduje wyższe 

obciążenia? Czy nie lepiej te środki przeznaczać na rozwój swojej firmy, doskona-

lenie produktów i usług, czy w końcu – wypłacenie wyższej premii dla właściciela 

firmy za podejmowane przez niego ryzyko?

Często także, jako początkujący przedsiębiorcy, po prostu nie wiemy, o co py-

tać doradców podatkowych. Nie wiemy tego, czego jeszcze nie wiemy, więc po 
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prostu nie chcemy się zbłaźnić . Optymalizacja podatkowa w firmie, to dla nas 
terra incognita – nieznany ląd. Jest jak wielkie puzzle, które rozsypane – są tylko 
pojedynczymi elementami. Dopiero dopasowując je do siebie, widzimy wyła-
niające się obrazy. W ten sposób stopniowo zaczynamy widzieć kolejne obszary 
układające się w większą całość. I wtedy zadajemy sobie to bolesne pytanie: 
Dlaczego dowiedziałem się o tym tak późno!?

Ta książka jest jak instrukcja układania tych puzzli albo jak podręcznik układania 
kostki Rubika. Nie tylko tłumaczy rolę poszczególnych elementów i ruchów, ale 
świetnie pokazuje, jak dopasować je do siebie i w jakiej kolejności zastosować, 
żeby w konkretnej sytuacji osiągnąć jak najlepszy efekt. To całościowe podejście 
do optymalizacji sposobu rozliczeń podatkowych w firmie i maksymalizacji kwot 
pozostających w naszych kieszeniach. 

Uwierz – pomimo, że moje firmy prowadzę już blisko 10 lat (i wydaje mi się, że 
nie jestem już nowicjuszem), to właśnie w tej książce odnalazłem przydatne dla 
mnie rozwiązania, o których istnieniu po prostu nie wiedziałem. Ta lektura to 
niesamowita droga na skróty zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób dopiero 
myślących o otwarciu własnej firmy. Dla tych drugich nawet bardziej – bo po-
może od razu wybrać optymalną formę prowadzenia działalności, rozliczania 
kosztów oraz wypłacania i opodatkowywania zysków. Żałuję, że nie miałem 
okazji przeczytać, jak oszczędzić na podatkach dekadę temu.

Co ważne, Marek – jako doradca podatkowy – przedstawia tylko te rozwiązania, 
które są w pełni legalne na gruncie polskiego prawa. Rozwiązania, które mogą 
pomóc zostawić w Twojej kieszeni dziesiątki lub setki tysięcy złotych rocznie, a 
w przypadku niektórych osób – nawet miliony. Jest o co walczyć. Ta książka to 
świetna droga na skróty z ominięciem pułapek – zwłaszcza po wejściu w życie 
podatkowego Polskiego Ładu.

Michał Szafrański

Autor bloga Jak oszczędzać pieniądze i bestsellera Finansowy Ninja
Warszawa, 10 grudnia 2021 r.



Wstęp
Studiując ekonomię, bardzo chciałem zrozumieć mechanizmy, które sprawiają, 

że niektórzy ludzie osiągają sukcesy finansowe.

W poszukiwaniu tej wiedzy, oprócz uczęszczania na uczelnię, oglądałem różne 

programy biznesowo-gospodarcze. Byłem zawiedziony, ponieważ ani ze studiów, 

ani z wypowiedzi ekspertów nie dowiadywałem się zbyt wiele, co mogłoby pomóc 

w budowaniu wolności finansowej czy chociażby nauczeniu się inwestowania na 

giełdzie.

Szukałem szkoleń o tematyce inwestycyjnej, które na szczęście aktualnie są 

dostępne.

Posiadając akademicką wiedzę na temat ekonomii, nie potrafiłem znaleźć odpo-

wiedzi, jak naprawdę działa system finansowy i podatkowy z punktu widzenia 

finansów osobistych.

Zastanawiałem się, dlaczego w szkole i na uczelni tej wiedzy nie mogłem zdobyć. 

Pamiętam, jak inwestowałem na giełdzie i przy okazji zapytałem swojego pro-

motora – profesora nauk ekonomicznych, jakie akcje jego zdaniem warto kupić. 

Odpowiedział mi, że nigdy nie inwestował na giełdzie i nigdy nie nabył żadnej 

akcji, co mnie bardzo zaskoczyło.

Natomiast na ćwiczeniach z ekonomii pracownik uczelni opowiedział o pewnej 

prawidłowości ekonomicznej. Mianowicie, im ludzie więcej zarabiają, to o tyle 

więcej wydają. Rzeczywiście, takie jest prawo ekonomii. Jednak oczekiwałem, 

że dowiem się wtedy, jak radzić sobie z tzw. inflacją kosztów życia, ale program 

edukacyjny tego nie przewidywał. Minęły lata od ukończenia studiów i w końcu 

natrafiłem na publikację Michała Szafrańskiego, w której podzielił się tą „tajemną” 
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wiedzą z ogromną liczbą osób. Aktualnie Michał jest zaangażowany w rozwój 

społeczności „Klan Finansowych Ninja”, w ramach której tysiące osób zdobywa 

i poszerza swoje umiejętności finansowe i biznesowe.

Dzięki lekturze licznych książek autorstwa Roberta Kiyosaki oraz dzięki książce 

Finansowy Ninja autorstwa Michała odniosłem wrażenie, że zdobyłem i usyste-

matyzowałem wiedzę o finansach osobistych, którą mogłem wykorzystać w życiu.

Przechodząc do podatków, pamiętam, jak mój tata prowadził firmę i opowiadał 

mi o odliczeniach VAT od wydatków związanych z samochodem i o księgowaniu 

ich w koszty. Bardzo mnie te mechanizmy zainteresowały i od razu doszedłem 

do wniosku, że przedsiębiorca za wiele zakupów realnie płaci mniej, czyli tak 

jakby miał w wielu miejscach duże rabaty.

Postanowiłem bardziej zrozumieć te zależności. Na studiach rachunkowość tak 

mnie zainteresowała, że wykładowca, widząc moje wyniki z ćwiczeń i zaanga-

żowanie w trakcie wykładów, zwolnił mnie z egzaminu, wpisując wysoką ocenę 

do indeksu.

Od kiedy razem z Grzegorzem Grabowskim zaczęliśmy prowadzić biuro rachun-

kowe, podatki stały się moją pasją. Codziennie czegoś nowego w tej dziedzinie 

się uczę oraz zdobywam nowe doświadczenia.

Pewnego dnia zorientowałem się, że system podatkowy, podobnie jak system 

finansowy, jest skonstruowany w taki sposób, że mało kto go rozumie. Ponadto 

ta wiedza nie jest przekazywana w szkole.

Zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób można ją ułożyć w jedną całość. Wtedy 

postawiłem sobie za cel zrozumienie wpływu systemu podatkowego na finanse 

osobiste i firmowe.

W trakcie kursu na doradcę podatkowego usystematyzowałem swoją wiedzę o 

podatkach, dzięki czemu wiedziałem, jak ją wykorzystać, żeby jeszcze lepiej zadbać 

o finanse osobiste i firmowe. Pomyślałem, że warto podzielić się tą wiedzą z jak 

największą liczbą osób, którym zależy na dobrej kondycji ich budżetów domowych 

i firmowych. Zasiana myśl zaowocowała tym, że w ręku trzymasz tę książkę.
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Kolejność rozdziałów jest ułożona w taki sposób, aby Czytelnik zdobywał wie-

dzę, zaczynając od zagadnień związanych z konstrukcją systemu podatkowego, 

inflacji i ich wpływu na jego budżet domowy i firmowy. Następnie Czytelnik 

zdobędzie wiedzę na temat różnych form prowadzenia działalności gospodarczej 

i dowie się, czy dla niego lepsza jest jednoosobowa działalność gospodarcza czy 

spółka, a jak spółka, to która. W dalszej części książki będzie poznawał różne 

zagadnienia podatkowe pod kątem swoich finansów, w związku z prowadzeniem 

jednoosobowej działalności gospodarczej czy jakiejś spółki, z dużym akcentem 

położonym na spółkę z o.o.

Zachęcam Cię do przeczytania po kolei wszystkich rozdziałów. Zobaczysz, że 

po lekturze każdego rozdziału będziesz miał coraz mniej brakujących elementów 

układanki, aż w końcu usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podatków.

Dzięki książce przejdziesz transformację z laika lub nawet osoby rozumiejącej 

podatki do przedsiębiorcy potrafiącego wykorzystać w swojej firmie wiedzę na 

temat optymalizacji podatkowej.

Podatki ułożysz sobie w jedną całość i zrozumiesz, jak możesz postępować, a 

jak nie. 

Unikniesz przepłacania podatków, mając wiedzę, że postępujesz zgodnie z prawem. 

Zamiast strachu przed kontrolą i karami urzędu skarbowego, będziesz rozwijał 

swoją firmę, mając spokój i więcej pieniędzy.

Zminimalizujesz lub nawet zniwelujesz skutki zmian wynikających z Polskiego 

Ładu.

Marzysz o wolności finansowej, wzroście firmy i nieprzepłacaniu podatków?

Ta książka jest napisana dla Ciebie!

Zaczynamy!



Ważniejsze skróty i określenia używane w poradniku

Akcyza – podatek akcyzowy

B2B (ang. business to business) – świadczenie usług lub dostawa towarów przez 
przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy

B2C (ang. business to consumer) – świadczenie usług lub dostawa towarów przez 

przedsiębiorcę na rzecz konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej)

Biała lista (biała lista podatników VAT) – wykaz podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT

C2B (ang. consumer to business) – świadczenie usług lub dostawa towarów przez 

konsumenta (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) na rzecz 

przedsiębiorcy

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek. Ten sposób opodatkowania polega 

na odroczeniu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych do momentu 

wypłaty zysku na rzecz wspólników.

Ewidencja ŚT i WNiP – ewidencja środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych
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JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

Kartowicz – przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach karty 

podatkowej

K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360 z późn. zm.)

KPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

K.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)

Liniowiec – przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach podatku 

liniowego

MPP – mechanizm podzielonej płatności

PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek estoński – ryczałt od dochodów spółek. Ten sposób opodatkowania 

polega na odroczeniu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych do mo-

mentu wypłaty zysku na rzecz wspólników.

Podatek zdrowotny – składka na ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład – ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych innych ustaw
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Polski Ład 1.0 – ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Polski Ład 2.0 – ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)

PSA – prosta spółka akcyjna

Rozporządzenie KPiR – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 

2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. 

U. poz. 2544)

Ryczałt – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych / zryczałtowany podatek 

dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ryczałt od dochodów spółek – tzw. estoński CIT. Ten sposób opodatkowania 

polega na odroczeniu zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych do mo-

mentu wypłaty zysku na rzecz wspólników.

Ryczałtowiec – przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach 

ryczałtu

SA – spółka akcyjna

S.c. – spółka cywilna

S.K.A. – spółka komandytowo-akcyjna

Skalowiec – przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy według skali po-

datkowej
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Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp.j. – spółka jawna

Sp.k. – spółka komandytowa

Sp.p. – spółka partnerska

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

UoVAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

Ustawa o CIT – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)

Ustawa o PCC – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.)

Ustawa o PIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Ustawa o ryczałcie – Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym po-

datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

VAT – podatek od towarów i usług

Zasady ogólne – skala podatkowa
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Rozdział I
WPROWADZENIE I KRÓTKA  

HISTORIA PODATKÓW

Czym jest podatek?

Pamiętam dyskusję, w której rozmówcy spierali się o to, czy akcyza jest podat-
kiem. Ten akurat spór łatwo rozwiązać, ponieważ w naszym porządku prawnym 

obowiązuje ustawa o podatku akcyzowym.

Polemika dotyczyła również składek ZUS. W tym przypadku odpowiedź nie jest 

już tak oczywista. W Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje akt prawny, którym 

jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawa o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W nazwie tych ustaw nie 

ma słowa „podatek”.

Czym zatem jest podatek? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do 

ustawy − Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 6 tego aktu prawnego podatkiem 

jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie 

pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające 

z ustawy podatkowej.

Zauważmy, że obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne 
oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie wynika z ustaw podatko-

wych. Nasuwa się wniosek, że z formalnego punktu widzenia ZUS nie jest 

podatkiem. Można jednak postawić tezę, że jest tym samym co podatek. 
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Niektórzy nazywają ZUS parapodatkiem. Zobaczmy jakie jest tego uzasadnienie.

Zajrzyjmy do ustawy o finansach publicznych, gdzie znajduje się definicja do-

chodów publicznych.

Jak wynika z art. 5 ust. 2 pkt 1 tej ustawy dochodami publicznymi są daniny 

publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku 

przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz 

banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek 

ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych 

funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika 

z odrębnych ustaw.

Wyciągnijmy teraz wnioski z przytoczonych faktów i przepisów. Pomimo że 

wpłaty do ZUS są składkami, a nie podatkami, zarówno składki, opłaty, 

jak i podatki są daninami publicznymi, więc należy je traktować jednakowo.

Podatek to danina publiczna, czyli de facto to samo co składki, opłaty i inne 

rodzaje dochodów publicznych.

Co to jest podatek?

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, 
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na 
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, 
wynikające z ustawy podatkowej.

Art. 6 ustawy – Ordynacja podatkowa

A jeśli nie wynika z 
ustawy podatkowej?

Dochodami publicznymi są 
daniny publiczne, do 
których zalicza się: podatki, 
składki, opłaty […]

Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o 
finansach publicznych

Podatek to danina publiczna
Zarówno podatki, składki, jak i opłaty są daninami 
publicznymi, więc należy je traktować jednakowo.
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Podatki były, są i będą

Benjamin Franklin, którego podobizna znajduje się na banknocie studolarowym, 
żył w latach 1706−1790. Był m.in. amerykańskim politykiem, drukarzem, uczo-

nym, a także jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych.

W 1789 r. Benjamin Franklin w liście do Jean Baptiste Le Roy napisał, że na 

tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Od tego czasu minęło ponad 

200 lat i jak widzimy, słowa autora listu są nadal aktualne.

Prawo podatkowe zmieniało się w przeszłości i będzie zmieniać się w przyszłości. 

W tej materii nic nie jest stałe. Ważne jest, żebyśmy nadążali za tymi zmianami.

Historia podatków rozpoczęła się około 4 000 lat przed naszą erą. To wówczas 

pojawiły się pierwsze struktury państwowe i zaczęła powstawać cywilizacja. Od 

tego czasu systemy podatkowe ewoluowały wraz z rozwojem społeczeństw.

Zdajemy sobie sprawę, że aktualne prawo podatkowe jest zdecydowanie bardziej 

skomplikowane od tego sprzed kilku tysięcy, kilkuset, a nawet kilkudziesięciu 

lat. Trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach rolnicy oddawali swoje 

zbiory na rzecz armii, jak miało to miejsce w starożytnym Egipcie lub żebyśmy 

płacili podatki pogłówne w tej samej wysokości tylko dlatego, że jesteśmy oby-

watelami czy rezydentami podatkowymi danego kraju.

Zamiast się złościć, zrozum zasady gry

„Na tym świecie pewne są 
tylko śmierć i podatki”

Benjamin Franklin,
13 listopada 1789 Historia podatków ma swój początek około 

4000 lat przed naszą erą. Czyli wtedy, 
kiedy powstawały pierwsze struktury 
państwowe i cywilizacja.

Konsekwencjami niepłacenia podatków 
mogą być kary grzywien, ograniczenia 
lub pozbawienia wolności.

Warto zdobywać wiedzę 
i w granicach prawa 
stosować ją na swoją 
korzyść.
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Zrozum zasady gry

Uchylanie się od opodatkowania, czyli niepłacenie podatków, w sytuacji gdy 

jesteśmy do ich uiszczania zobowiązani, jak i niewykazywanie lub zaniżanie zo-

bowiązań podatkowych, może wiązać się z surowymi konsekwencjami w postaci 

kar grzywien, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

O obowiązku płacenia podatków mówi art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej, w myśl którego każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń 

publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Natomiast ustawa - Kodeks karny skarbowy wskazuje, jakie czyny stanowią 

wykroczenie i przestępstwo skarbowe oraz jakiej odpowiedzialności można się 

spodziewać za ich popełnienie.

Pamiętajmy jednak, że żaden przepis prawa nie zmusza nikogo do płacenia 

podatków w najwyższej możliwej wysokości, dlatego optymalizacja podat-

kowa jest legalna.

Bądźmy jednak świadomi, że nie możemy stosować tzw. agresywnej optymaliza-

cji podatkowej, czyli unikania opodatkowania, które cechuje się sztucznością 

i obejściem prawa.

Wynika to z klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. General 

Anti-avoidance Rule (GAAR)), która zaczyna się od przepisu art. 119a ust. 1 

ustawy – Ordynacja podatkowa. Stosownie do tego przepisu czynność nie skut-

kuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej 

w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej 

lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, 

a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Dobrym przykładem unikania opodatkowania jest sytuacja, w której osoba prowa-

dząca pozarolniczą działalność gospodarczą chce sprzedać samochód wykupiony 

z leasingu lub stanowiący środek trwały jego firmy, jednak nie decyduje się na 

taki ruch, ponieważ wiąże się to z zapłatą podatku. W związku z powyższym 

postanawia podarować auto bliskiej osobie (z „zerowej” grupy podatkowej) wy-
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łącznie w celu „oszczędzenia na podatku”, kierując się tym, że obdarowany (np. 

małżonek, rodzic, dziecko) zbędzie samochód bez podatku, już po upływie pół 

roku, licząc od końca miesiąca, w którym dojdzie do darowizny.

Przykład wyraźnie pokazuje, że w tym przypadku przedsiębiorca dokonał daro-

wizny wyłącznie w celu optymalizacji podatku, w razie braku obowiązku zapłaty 

podatku od sprzedaży auta nie doszłoby do tej darowizny. 

Chociaż w opisanej sytuacji nie został naruszony żaden przepis ustawy o PIT, 

to takie działanie stanowi obejście prawa i w tych okolicznościach zastosowanie 

znajdzie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Organ podatkowy może 

określić skutki podatkowe, jak gdyby doszło do ukrytej czynności prawnej, czyli 

sprzedaży samochodu przez darczyńcę.

Utrwalmy sobie trzy pojęcia, które pojawiły się w powyższych akapitach.

1. Optymalizacja podatkowa – działanie zgodne z prawem w celu zmniejszenia 

zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podatko-

wego.

2. Unikanie opodatkowania – działanie, co prawda zgodne z przepisami, jed-

nak sztuczne i sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej 

przepisu. Innymi słowy, jest to działanie sprzeczne z intencją ustawodawcy.

3. Uchylanie się od opodatkowania – działanie sprzeczne z prawem, polegające 

na niepłaceniu podatków lub niewykazywaniu, bądź zaniżaniu zobowiązań 

podatkowych, poprzez ukrywanie stanów faktycznych przed organami po-

datkowymi.

Skoro podatki towarzyszą nam przez całe życie, to zamiast się na nie złościć, warto 

je zrozumieć, a później zdobytą wiedzę zastosować na swoją korzyść, oczywiście 

w granicach prawa.

Bycie przedsiębiorcą i poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych można 

porównać do gry w szachy.

1. Gramy na określonej planszy − w Polsce.

2. Według określonych reguł − według prawa.
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3. Bez oszukiwania − bez łamania prawa.

4. Tak, aby dać szach mat rywalowi − fiskusowi, żeby nie mógł z nami wygrać 

w postępowaniu podatkowym lub sądowoadministracyjnym.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki umiejętnej grze, oprócz legalnych 

korzyści ekonomicznych, możemy ograniczyć ryzyko pojawienia się postępowań.

Zaznaczmy, że nieznajomość reguł może spowodować spore straty dla nas 

i naszych firm. Z jednej strony są to straty ekonomiczne, a z drugiej emocjonalne. 

W związku z tym warto zadbać zarówno o nasze finanse, jak i o spokojny sen.

Cztery funkcje podatków

O ile oczywiste jest, że podatki trzeba płacić, to warto zastanowić się, po co to 

robimy. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, poznajmy cztery funkcje podatków.

1. Fiskalna – podatki przynoszą państwu dochody budżetowe, dzięki którym 

państwo dysponuje środkami na realizację przedsięwzięć publicznych (takich 

jak budowa dróg, szkół, szpitali, funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora 

publicznego, bezpieczeństwo publiczne).

2. Redystrybucyjna – część dochodów z podatków państwo dzieli między oby-

wateli w celu zmniejszenia nierówności społecznych. Jest to zagadnienie dość 

kontrowersyjne, zwłaszcza gdy jednocześnie podwyższa się daniny publiczne 

i realizuje wysokie transfery socjalne. Jak pokazała historia, stosowanie takich 

praktyk z reguły bardzo źle się kończyło. Ponadto wiele osób jest zdania, że nie 

powinno się karać ludzi za to, że są pracowici czy przedsiębiorczy. Z drugiej 

strony należy mieć na uwadze, że rażące nierówności społeczne prowadzą 

m.in. do wzrostu przestępczości, dlatego rozsądna redystrybucja powinna 

zapobiegać zarówno temu, jak i skrajnej biedzie.

3. Stymulacyjna – wspierane są pewne działania jednostek, ważne z punktu 

widzenia państwa i obywateli (np. zakup mieszkania na własne cele mieszka-

niowe, wzrost liczby urodzeń, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, 

zabezpieczenie emerytalne, wyjście z szarej strefy). Podatnicy do tych działań 

zachęcani są np. poprzez obniżone stawki podatkowe, ulgi lub zwolnienia.
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4. Informacyjna – statystyki dotyczące wpływów z różnych podatków mają 

na celu pomóc instytucjom państwowym czuwać nad poprawnym funkcjo-

nowaniem gospodarki.

Skąd państwo ma pieniądze?

Warto wspomnieć, że wpływy z podatków stanowią dominujące źródło dochodów 

państwa. Państwo nie jest podmiotem gospodarczym i finansowane jest głównie 

przez swoich obywateli.

W Polsce wpływy z podatków wynoszą około 90% wszystkich wpływów 

budżetowych. Podatki, które generują najwyższe wpływy to:

1. Podatek od towarów i usług (VAT),

2. Podatek akcyzowy (akcyza),

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Pozostałe wpływy państwo zawdzięcza dochodom niepodatkowym (np. dywi-

dendy wypłacane przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje, dochody 

jednostek sektora publicznego) oraz środkom z Unii Europejskiej i z innych źródeł.

Jak widzisz, bez nakładania na obywateli podatków funkcjonowanie państwa 

byłoby utrudnione. Inną kwestią jest zagadnienie gospodarnego zarządzania 

finansami publicznymi i poziomu opodatkowania jaki byłby wystarczający dla 

sprawnego funkcjonowania państwa.

Nadmienię jeszcze, że w naszych rozważaniach odnośnie do tego, skąd państwo 

ma pieniądze, nie uwzględniamy zagadnienia poluzowania polityki pieniężnej, 

czyli tzw. luzowania ilościowego (ang. quantitative easing, QE), nazywanego 

przez niektórych drukowaniem pieniędzy, co prowadzi m.in. do tzw. podatku 

inflacyjnego. Do tego zagadnienia wrócimy jednak w rozdziale Czym jest podatek 
inflacyjny i jak się przed nim chronić?.
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TRZY POZIOMY OPODATKOWANIA

Oficjalny podział podatków

W wielu publikacjach można przeczytać, że podatki dzielą się na pośrednie i bez-

pośrednie. Podatki pośrednie cechują się tym, że są wliczone w cenę nabywanych 

towarów i usług. Konsumenci nie odczuwają ciężaru ich ponoszenia lub to odczu-

cie jest mocno neutralizowane, gdyż te podatki są rozliczane i odprowadzane do 

urzędu skarbowego przez sprzedawcę, a nie przez konsumentów. Jako przykład 

podatków pośrednich można podać VAT i akcyzę.

Podatki bezpośrednie, jak nazwa wskazuje, obciążają bezpośrednio podatnika, 

chociażby z tytułu osiągniętego przez niego dochodu. W teorii z tych podatków 

sami się rozliczamy i co do zasady sami je odprowadzamy, z wyjątkiem przypad-

ków, kiedy robi to za nas płatnik (np. pracodawca, notariusz). W praktyce rozli-

czanie podatków bezpośrednich przez płatnika jest częste, dlatego podobnie jak 

w przypadku podatków pośrednich wiele osób nie odczuwa, że ponosi ich ciężar.

Jako przykład podatków bezpośrednich można podać PIT, CIT, podatek od 

czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn, podatek 

od nieruchomości.
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Praktyczny podział podatków

Warto wiedzieć, że podatki dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Natomiast 

w ocenie autora jeszcze cenniejsza jest świadomość trzech poziomów opodat-

kowania, co wymaga spojrzenia na podział podatków z innej perspektywy.

Podatki można podzielić na trzy poniższe grupy.

1. Dochodowe: m.in. PIT, CIT.

2. Obrotowe: m.in. VAT, akcyza, PCC.

3. Majątkowe (dzielą się na dwie podgrupy):

• od posiadanego majątku: m.in. podatek od nieruchomości, rolny, 

leśny, od środków transportowych,

• od przyrostu majątku: m.in. podatek od spadków i darowizn.

Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w pierwszej grupie powinny znaleźć się 

również składki uiszczane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Być 

może sam tak uznasz.

Mając tak zdefiniowany podział podatków, łatwo jest dostrzec trzy poziomy 

opodatkowania, nad którymi wiele osób na co dzień nawet się nie zastanawia.

Oficjalny podział podatków

BEZPOŚREDNIEPOŚREDNIE

PIT

VAT

Akcyza

CIT

PCC

Podatek od spadków 
i darowizn

Podatek od 
nieruchomości
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Kwota netto Kwota brutto

Kwota

„brutto brutto”

(koszt pracodawcy)

ok. 6 000 zł 8 300 zł ok. 10 000 zł

Ok. 40% kosztu zatrudnienia jest odprowadzane do państwa w postaci danin.
*Przy wyższych poziomach wynagrodzenia stosunek ten może być jeszcze większy.

PPeennssjjaa  nneettttoo,,  bbrruuttttoo  ii  „„bbrruuttttoo  bbrruuttttoo””

OBROTOWE

DOCHODOWE

MAJĄTKOWE

Od posiadanego 
majątku

Od przyrostu 
majątku

Podział podatków ze wskazaniem 
trzech poziomów opodatkowania

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Zobrazujmy te trzy poziomy na przykładzie pracownika, którego wynagrodzenie 

wynosi 8300 zł brutto.

POZIOM 1: opodatkowanie podatkami dochodowymi

Zacznijmy od składek ZUS. Oprócz oskładkowania wynagrodzenia brutto, ZUS 

obciąża dodatkowo składkami pracodawcę. W związku z powyższym koszt za-

trudnienia pracownika nie wynosi 8 300 zł, a 10 000 zł. Natomiast po potrąceniu 

podatku dochodowego i składek pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto 

w kwocie ok. 6 000 zł. Na podstawie tego przykładu nasuwa się wniosek, że 

ok. 40% kwoty przeznaczonej na zatrudnienie pracownika stanowią daniny 

na rzecz państwa. Przy wyższych poziomach wynagrodzenia stosunek ten może 

być jeszcze większy. Szczegóły poznasz w rozdziale ZUS – pozostałe kwestie.
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Niewielka część społeczeństwa jest świadoma istnienia tego mechanizmu, w związ-
ku z czym nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistego poziomu opodatkowania. Spo-
łeczeństwo zapewne bardzo szybko zostałoby uświadomione, gdyby pracodawca 

przestał pełnić rolę płatnika składek i podatku dochodowego, a pracownik 

otrzymywałby 100% kosztu swojego zatrudnienia i musiałby oddać państwu 

40% wynagrodzenia w postaci danin.

Na tych 40% efektywne opodatkowanie się nie kończy. Przejdźmy teraz do 

omówienia dwóch kolejnych etapów opodatkowania.

POZIOM 2: opodatkowanie podatkami obrotowymi

Zarobione pieniądze, uszczuplone na pierwszym poziomie opodatkowania, 
pracownik zamienia na różnego rodzaju towary i usługi (np. jedzenie, paliwo, 

energia, abonament telefoniczny, artykuły gospodarstwa domowego). Niektórzy 

nie są świadomi również tego, że w cenie większości zakupów zawarty jest 

VAT oraz (w pewnych przypadkach) akcyza i inne podatki obrotowe czy 

opłaty, których ciężar ponosi konsument. Jak zostało wcześniej wspomniane, 

konsument często nie jest świadomy ich ponoszenia, gdyż te podatki są rozliczane 
i odprowadzane do urzędu skarbowego przez sprzedawcę.

Czasami VAT może jednak nie wystąpić, za to z dużym prawdopodobieństwem 

pojawi się inny podatek obrotowy. Dla przykładu, gdyby nasz przykładowy pra-

cownik nabył nieruchomość na rynku wtórnym, zapłaciłby 2% PCC. Podobnie 

wyglądałoby opodatkowanie w przypadku nabycia od osoby prywatnej samochodu 

albo innej rzeczy o wartości rynkowej powyżej 1 000 zł.

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, w przeciwieństwie do 

VAT, akcyzy i innych podatków obrotowych, nabywca odczuwa jego ciężar, po-

nieważ sam musi go odprowadzić, o ile notariusz nie występuje w roli płatnika.

Tytułem uzupełnienia, PCC według stawki 0,5% może pojawić się w konsekwencji 
zawarcia umowy pożyczki z pożyczkodawcą, który jest osobą fizyczną. Obowią-
zek podatkowy z tytułu zawarcia umowy pożyczki nie wystąpi, kiedy pożyczka 
zostanie udzielona przez instytucję pożyczkową, inny podmiot gospodarczy 
(np. sp. z o.o.) lub osobę fizyczną zajmującą się zawodowo udzielaniem pożyczek 
w ramach swojej działalności gospodarczej, gdyż taka czynność jest zwolniona 

z VAT, w następstwie czego nie podlega opodatkowaniu PCC.
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Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie pojawi się 

również, jeśli w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki z osobą z „zerowej” 

grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym 

i macocha) pożyczkobiorca zgłosi fakt otrzymania pożyczki w deklaracji PCC-3. 

Warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia jest także udokumentowanie 

otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego 

rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym. Innymi słowy, pożycz-

ka powinna zostać udzielona przelewem na rachunek bankowy i zgłoszona 

w ciągu 14 dni.

POZIOM 3: opodatkowanie podatkami majątkowymi

Z tytułu posiadania nieruchomości, którą nasz przykładowy pracownik nabył, 

po części z zaoszczędzonych środków, na dodatek uszczuplonych na dwóch 

wcześniejszych poziomach opodatkowania, jest on obowiązany do regularnego 

uiszczania podatku od nieruchomości.

Załóżmy, że nabywając tę nieruchomość posiłkował się kredytem i w pewnym 

stopniu wsparła go najbliższa rodzina, przekazując mu darowiznę w formie 

przelewu bankowego.

W razie braku zgłoszenia w urzędzie skarbowym (zgłoszenie SD-Z2) darowi-

zny pieniężnej od osób z „zerowej” grupy podatkowej w ciągu pół roku od jej 

otrzymania, najprawdopodobniej musiałby on zapłacić dodatkowo podatek 

od spadków i darowizn.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że część osób z powodu niewiedzy, a część 

z powodu zaniedbania, niepotrzebnie ściąga na siebie bardzo duże zobowiązania 

podatkowe na gruncie podatku od spadków i darowizn. Niezgłaszanie w terminie 

faktu otrzymania darowizny od osób z „zerowej” grupy podatkowej może dopro-

wadzić do zapłaty podatku według sankcyjnej stawki 20% od wartości darowizny.

Tytułem dopowiedzenia, w razie nabycia spadku przepisy nieco się różnią, jednak 

terminów i zgłoszeń też należy pilnować. To zagadnienie jednak wykracza poza 

zakres tego poradnika.
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Porównanie podatków do owoców

Aby jeszcze łatwiej zobrazować podział podatków, który każdy przedsiębiorca po-

winien znać, porównajmy podatki do owoców. Skąd takie porównanie? Ponieważ 

tak samo jak jabłko i pomarańcza są owocami, tak samo PIT i VAT są podat-

kami. Jabłko i pomarańcza są zupełnie innymi owocami, inaczej smakują, mają 

inne witaminy i minerały. Tak samo PIT i VAT są zupełnie innymi podatkami.

Wielu przedsiębiorców myli jabłka z pomarańczami mówiąc, że jak ktoś jest na 

ryczałcie to nie rozlicza VAT a przecież ryczałtowiec może być czynnym podatni-

kiem VAT. Tak samo wiele osób myśli, że skoro w ryczałcie nie można księgować 

kosztów, to analogicznie w zakresie podatku od towarów i usług ryczałtowiec nie 

może odliczać VAT, co też nie jest prawdą. Do optymalnego rozliczania podatku 

od towarów i usług wrócimy w rozdziale Kiedy opłaca się być vatowcem?.

Pierwszą grupą podatków są podatki dochodowe. Na poniższej grafice przed-

stawiają je owoce jabłkowate. Jabłko przedstawia podatek dochodowy od osób 

fizycznych, gruszka - podatek dochodowy od osób prawnych i mamy tutaj pigwę, 

czyli ZUS, który podatkiem nie jest, ale jak wiemy, jest tym samym co podatek.

PPooddzziiaałł
ppooddaattkkóóww

CIT

Akcyza VAT

PIT

PCC

Dochodowe

Obrotowe

Majątkowe

Podatek 

od spadków

i darowizn
Podatki

lokalne

np.:

Podatek 

od nieruchomości
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Drugą grupą podatków są podatki obrotowe. Na naszej paterze podatki obrotowe 

przedstawiamy jako owoce cytrusowe. Pomarańcza przedstawia VAT, grejpfrut 

- podatek od czynności cywilnoprawnych a cytryna - akcyzę.

Trzecią grupę podatków stanowią podatki majątkowe. Jak już wiemy, dzielą się 

na dwie podgrupy. Pierwsza to podatek od przyrostu majątku i jest to podatek 

od spadków i darowizn, który jest reprezentowany przez owoce winogrona. 

Drugą podgrupą są podatki od posiadanego majątku przedstawione na grafice 

jako owoce leśne. Są to podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rol-

ny. Wśród tej podgrupy podatków i opłat występują również m.in. podatek od 

środków transportowych czy różnego rodzaju opłaty, na przykład skarbowa czy 

od posiadania psa.

Oczywiście, podatków i opłat jest więcej niż te, które zostały wymienione, jed-

nak celem nie jest wylistowanie wszystkich danin publicznych, a przedstawienie 

tych najważniejszych i pokazanie jak działa system podatkowy i w jaki sposób 

on wpływa na nasze życie i finanse.

Ile łącznie wynoszą podatki?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę nie ma wpływu na wybór formy opodat-

kowania. Nie może też płacić pieniędzmi jeszcze przed ich opodatkowaniem, do 

czego mają prawo przedsiębiorcy. Nie ma też prawa do odliczenia VAT i nie ma 

wpływu na wysokość składek ZUS.

Uwzględniając wszystkie trzy poziomy opodatkowania, można przyjąć, że ok. 

60% wynagrodzenia (kosztu pracodawcy), a w niektórych przypadkach nawet 

i więcej jest oddawana państwu w postaci podatków, składek, opłat i danin.
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Czy Twoje obciążenia muszą być tak wysokie?

Zakładam, że jesteś przedsiębiorcą lub zamierzasz nim zostać. Jako przedsiębiorca 

masz wpływ m.in. na:

• formę opodatkowania,

• wysokość kosztów uzyskania przychodów,

• status podatnika VAT,

• formę prowadzenia działalności gospodarczej,

• wysokość składek ZUS.

Pomimo bardzo niekorzystnych dla wielu przedsiębiorców zmian w przepisach 

wprowadzonych w 2022 r. w ramach podatkowego Polskiego Ładu, wysokość 

obciążeń w Twoim przypadku, chociażby z powodów wymienionych powyżej, 

nie musi być tak wysoka jak w przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

Ten wątek rozwijamy w kolejnym rozdziale Etatowiec i przedsiębiorca w obliczu 
podatków.

Poziom 2:
Podatki obrotowe

Poziom 1:
Podatki dochodowe

Podatek od 
nieruchomości

i inne

Podatek
od spadków
i darowizn

PIT

CIT

Akcyza

VAT

PCC

Uwzględniając ZUS, 
wysokość danin wynosi 

ok. 40%

Wysokość podatków zależy
od rodzaju i wartości zakupów

Ok. 60% lub więcej trafia do państwa
w postaci danin publicznych!

Wysokość podatków zależy
od różnych czynników

Poziom 3:
Podatki majątkowe

Trzy poziomy opodatkowania

ZUS*
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Rozdział III

ETATOWIEC I PRZEDSIĘBIORCA  
W OBLICZU PODATKÓW

Kto może płacić nieopodatkowanymi pieniędzmi?

Nabywając różnego rodzaju towary i usługi mające związek z prowadzoną dzia-

łalnością gospodarczą, przedsiębiorca płaci za nie pieniędzmi nieopodatko-

wanymi.

Natomiast pracownik płaci za zakupy pieniędzmi po ich opodatkowaniu. Wynika 

to z faktu, że jego wypłata została uszczuplona o podatek dochodowy i składki 

ZUS. Otrzymuje on pensję w wysokości zaledwie 60% kosztu jego zatrudnienia 

i z tego, co mu zostało po opodatkowaniu i oskładkowaniu, robi zakupy.

Zjawisko płacenia nieopodatkowanymi pieniędzmi w przypadku przedsiębiorcy 

generalnie polega na tym, że otrzymuje on przychód, który nie podlega od razu 

opodatkowaniu, ponieważ nie nadszedł jeszcze termin zapłaty zaliczki na po-

datek dochodowy. W tym samym miesiącu czy kwartale za te pieniądze może 

kupić różne towary lub usługi, które są związane z jego firmą i wpisać te wydatki 

w koszty. Zakupów tych dokonuje za pieniądze, które nie zostały uszczuplone 

przez podatki.
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Trzy poziomy opodatkowania u przedsiębiorcy

Przewaga przedsiębiorcy na pierwszym poziomie opodatkowania
Przedsiębiorca pomniejsza swój dochód o wysokość wspomnianych wyżej kosztów, 

a co za tym idzie, pomniejsza również podatek. Jest to przewaga na pierwszym 

poziomie opodatkowania, czyli na poziomie podatków dochodowych, w stosunku 

do pracownika, który ma niewielkie ustawowe koszty uzyskania przychodów.

Zagadnienie podziału podatków szczegółowo omówiliśmy w rozdziale Trzy 

poziomy opodatkowania.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy właściciel firmy rozlicza się ryczał-

tem, w którym podstawą opodatkowania jest przychód albo w formie karty po-
datkowej, której od 2022 r. nie można już wybrać i jest dostępna tylko dla tych 
przedsiębiorców, którzy kontynuują rozliczanie się według tej formy po 2021 r.

Oprócz możliwości księgowania wydatków firmowych jako koszty, przedsiębiorca 
na pierwszym poziomie opodatkowania ma możliwość wyboru formy roz-

liczania się z fiskusem, do czego nie ma prawa pracownik, którego jedynym 
sposobem rozliczania się z podatku dochodowego jest skala podatkowa.

Na osoby prowadzące biznes, poza pewnymi wyjątkami (np. adwokaci czy radcowie 
prawni), nie są nakładane ograniczenia co do formy działalności gospodarczej. 

Tak więc oprócz możliwości wyboru formy opodatkowania przedsiębiorca 

ma także możliwość prowadzenia firmy w ramach różnych spółek.

Ponadto właściciel firmy może skorzystać z różnych ulg i preferencji. Jako przy-

kład można podać ulgę na działalność badawczo-rozwojową i preferencję IP 
box. Zagadnienie to zostało omówione w rozdziale Inne pomysły na optymalizację 

podatków.

Ze względu na możliwość wyboru formy opodatkowania, jak i formy działal-

ności gospodarczej, przedsiębiorca może w pewnym stopniu decydować także 

o wysokości składek ZUS.

Niektóre wyżej poruszone wątki rozwiniemy w dalszej części książki.

https://podatkiprzedsiebiorcow.pl/


Książkę możesz kupić na: https://podatkiprzedsiebiorcow.pl/   

36 Marek Golec – Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile wyniesie efektywny podatek na pierwszym poziomie 

opodatkowania i ile zostanie Ci „w kieszeni”, skorzystaj z naszego kalkulatora. 

Zajrzyj na  

podatkiprzedsiebiorcow.pl/kalkulator

Przewaga przedsiębiorcy na drugim poziomie opodatkowania
Przechodząc do drugiego poziomu opodatkowania, przedsiębiorca będący 

czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zazwyczaj ma prawo 

odliczyć ten podatek od faktur zakupowych, do czego nie ma prawa etato-

wiec. W myśl założeń podatku od wartości dodanej (VAT) podatek ten obciąża 

konsumenta.

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą odliczyć VAT (chociażby dlatego, że są zwolnieni 

z tego podatku), o ile nie rozliczają się ryczałtem lub w formie karty podatkowej, 

zaksięgują jako koszty fakturę zakupową w kwocie brutto. Nieodliczony VAT 

będzie zatem obniżał ich podatek na pierwszym poziomie opodatkowania.

Idąc dalej, akcyza uwzględniona w kwotach faktur za paliwo czy energię 

także stanowi de facto koszt uzyskania przychodów. Ponosząc ciężar PCC 

Pierwszy poziom opodatkowania u przedsiębiorcy

Podatki dochodowe

PIT

CIT

Inne ulgi i preferencje

Księgowanie kosztów 
uzyskania przychodów

Wybór formy 
opodatkowania

Wybór formy 
działalności

ZUS* Wpływ na wysokość 
ZUS
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z tytułu nabycia nieruchomości lub innych rzeczy, jeżeli są one związane z naszą 

działalnością gospodarczą, zapłatę tego podatku, w licznych przypadkach również 

możemy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.

Przewaga przedsiębiorcy na trzecim poziomie opodatkowania

Przechodząc do trzeciego poziomu opodatkowania, jeżeli przedsiębiorca 

płaci podatek od nieruchomości będącej składnikiem majątku firmy lub płaci 

np. podatek od środków transportowych, to zapłata tych podatków również 

obniża jego dochód, czyli obniża podatek na pierwszym poziomie opodatkowania.

Natomiast podatek od spadków i darowizn, tak jak podatek dochodowy nie 

stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Podatki obrotowe

VAT

Akcyza

PCC

Odliczenie VAT

Księgowanie w koszty
nieodliczonego VAT
i innych podatków
obrotowych

Drugi poziom opodatkowania u przedsiębiorcy
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Podsumowanie trzech poziomów opodatkowania 

u przedsiębiorcy

Jak widzisz, wiele wydatków, w tym niektóre podatki, przedstawiciele biznesu 

mogą pokrywać jeszcze nieuszczuplonymi przez system podatkowy pieniędz-

mi i obniżać obciążenia publicznoprawne na pierwszym poziomie opodatkowania. 

Na dodatek w przypadku VAT część przedsiębiorców może go w pełni odliczać, 

co obniża wysokość podatków na drugim poziomie opodatkowania.

PIT od dochodu czy od przychodu?

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorca, o ile nie rozlicza 

się w formie ryczałtu lub karty podatkowej, płaci PIT od dochodu, który może 

być w miarę elastycznie kształtowany dzięki szerokiemu wachlarzowi wy-

datków zaliczanych do kosztów podatkowych. Pamiętajmy, że przedsiębiorcą 

nie musi być jedynie osoba fizyczna. Jest nim również osoba prawna (np. spółka 

z o.o.) lub tzw. niepełna osoba prawna (np. spółka jawna).

Etatowiec zaś w zasadzie nie ma wpływu na wysokość swoich kosztów uzyskania 

przychodów. Ich niewielka wartość jest określona w ustawie o PIT, co przekłada 

się na to, że pracownik płaci praktycznie podatek dochodowy od przychodu, 

a nie od dochodu.

Podatki majątkowe

Podatek
od nieruchomości
i inne

Podatki od spadków 
i darowizn

Nie stanowi kosztu 
uzyskania przychodów

Księgowanie w koszty

Trzeci poziom opodatkowania u przedsiębiorcy
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Z drugiej strony zauważalna zaczyna być tendencja ustawodawcy do opodatkowy-

wania przedsiębiorców na podstawie ich przychodu, a nie dochodu. Od 2021 r. 

bardzo promowany jest ryczałt w przypadku indywidualnych przedsiębiorców 

oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych, jak i spółek jawnych osób 

fizycznych. Od 2022 r. pojawiły się kolejne zachęty przejścia na tę formę opo-

datkowania, w ramach podatkowego Polskiego Ładu. Więcej na temat ryczałtu 

przeczytasz w rozdziale Którą formę opodatkowania wybrać?.

Przedsiębiorca ma większy wybór

Przedsiębiorca ma wpływ na wybór formy opodatkowania i zamiast płacić podatek 

dochodowy według skali podatkowej, może wybrać podatek liniowy lub ryczałt. 

Pracownik może rozliczać się jedynie według skali podatkowej.

Zagadnienie form opodatkowania szeroko omówiliśmy w rozdziale Którą formę 

opodatkowania wybrać?.

Oprócz możliwości wyboru formy opodatkowania przedsiębiorcy mogą prowa-

dzić biznes w ramach różnych form działalności, co w niektórych przypadkach 

skutkuje większą ochroną przed ryzykiem i/lub niższym poziomem opodatkowa-

nia. Dodatkowo przedsiębiorca może prowadzić jednocześnie wiele firm i nawet 

budować struktury holdingowe.

Zagadnienie form prowadzenia działalności gospodarczej zostało szeroko omó-

wione w rozdziale Działalność czy spółka? A jak spółka, to która?.

Przedsiębiorca ma wpływ na wysokość ZUS

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zostali bardzo surowo potraktowa-

ni przez ustawodawcę, który, wprowadzając Polski Ład 1.0, uniemożliwił im 

odliczenie od podatku składki zdrowotnej. Oprócz tego uzależniając wysokość 

składki zdrowotnej od dochodu czy od przychodu, prawodawca drastycznie 

podwyższył wysokość tej daniny wielu przedsiębiorcom. Co prawda, w ramach 

Polskiego Ładu 2.0 ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom rozliczającym się 

według podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej częściowe odliczenie 

składki zdrowotnej, ale od dochodu a nie od podatku. Jest to niewielka korzyść, 
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o czym więcej jest napisane w rozdziale Działalność czy spółka? A jak spółka, to 

która? oraz Którą formę opodatkowania wybrać?.

Mając możliwość wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej, przed-

siębiorca może prowadzić swój biznes, np. w ramach spółki z o.o. Jeżeli będzie 
ona miała co najmniej dwóch wspólników, nie będą oni podlegali ubezpiecze-

niom. Oczywiście w ich interesie jest zadbanie o to, aby być ubezpieczonym, 

chociażby zdrowotnie (z jakiegokolwiek tytułu). Od 2022 r. mogą to zrobić 

poprzez pełnienie w tej spółce funkcji na podstawie aktu powołania. Więcej na 
ten temat przeczytasz w rozdziałach Działalność czy spółka? A jak spółka, to która? 

czy Podstawy ZUS, bądź Inne pomysły na optymalizację podatków.

Wracając do przedsiębiorców prowadzących głównie jednoosobowe działalności 

gospodarcze, mają oni możliwość, przy spełnieniu pewnych warunków, sko-

rzystania z ulgi na start na początku prowadzenia firmy. Następnie po upływie 

sześciu pełnych miesięcy taki przedsiębiorca może przez dwa kolejne lata opłacać 

składki na ubezpieczenia społeczne według preferencyjnych, niskich stawek. 

Po zakończeniu preferencyjnego okresu składki społeczne opłaca się w pełnej, 

lecz zryczałtowanej wysokości. Natomiast przedsiębiorcy osiągający przychody 

mieszczące się w limicie określonym w ustawie, przy spełnieniu innych kryteriów, 

mogą przez pewien czas korzystać z ulgi „mały ZUS plus”, czyli opłacać składki 

w kwotach wyższych niż w okresie preferencji, jednak niższych niż w przypadku 

pełnego ZUS.

Więcej na temat ulgi na start, preferencyjnego ZUS i Małego ZUS plus przeczy-

tasz w rozdziale Optymalizacja składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku pracowników wysokość składek ZUS jest uzależniona od ich wy-

nagrodzenia. Tu również też nie mają oni wpływu na wysokość tej daniny. Co 

prawda po przekroczeniu w ciągu roku trzydziestokrotności prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w 2023 r. limit ten wynosi 208 050 
zł) nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które 

stanowią dużą część składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednak przy braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

2022 r. dobrze zarabiający pracownicy (w ramach źródła przychodów, którym 
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jest stosunek pracy podatnik nie ma prawa do odliczenia składki zdrowotnej, 

ponieważ rozlicza się według skali podatkowej) ponoszą bardzo wysokie obcią-

żenia publicznoprawne, o czym przeczytasz w rozdziale ZUS – pozostałe kwestie.

Wakacje podatkowe wiosną czy latem?

Jak wiesz z poprzedniego rozdziału, wysokość danin publicznych w przypadku 

pracownika (tylko na pierwszym poziomie opodatkowania, czyli uwzględniając 

jedynie podatek dochodowy i ZUS) wynosi ok. 40% kosztu jego zatrudnienia.

Jeśli chodzi zaś o przedsiębiorcę, nawet w warunkach Polskiego Ładu ten wynik 

może być znacznie lepszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki będzie rezultat w Twoim 

przypadku, skorzystaj z naszego kalkulatora. Zajrzyj na

podatkiprzedsiebiorcow.pl/kalkulator

Idąc dalej, na dwóch kolejnych poziomach opodatkowania zasady bardziej sprzy-

jają przedsiębiorcy, dlatego efektywny podatek, uwzględniający wszystkie trzy 

poziomy opodatkowania u przedsiębiorcy, powinien być zdecydowanie niższy 

niż u pracownika.

Ciekawym zagadnieniem jest zjawisko dnia wolności podatkowej. Ekonomiści 

z Centrum im. A. Smitha wyznaczają każdego roku dzień, w którym zaczyna-

my zarabiać na siebie i przestajemy pracować na podatki. Do wskazania tego 

dnia posługują się oni stosunkiem udziału wydatków publicznych do produktu 

krajowego brutto. Od wielu lat dzień wolności podatkowej wypada na któryś 

dzień czerwca.

Odnosząc analizy ekonomistów z Centrum im. A. Smitha na grunt naszych 

rozważań, nasuwa się następujące pytanie: na który dzień roku wypadłby dzień 

wolności podatkowej dla poszczególnych osób, gdyby każdy wyliczał dla siebie 

ten dzień, uwzględniając wszystkie trzy poziomy opodatkowania?
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Przedsiębiorcy zapewne świętowaliby wiosną, a etatowcy dopiero latem (Etato-

wiec 1). Natomiast niektórzy pracownicy z powodu daniny solidarnościowej, jak 

i nieodliczalnej w przypadku pracowników składki na ubezpieczenie zdrowotne 

i być może innych czynników występujących na drugim lub trzecim poziomie 

opodatkowania, mogliby obchodzić swój dzień wolności podatkowej już jesienią 

(Etatowiec 2).

Firma kupuje taniej

Na początku tego rozdziału poruszyliśmy kwestię płacenia nieopodatkowanymi 

pieniędzmi. Pójdźmy teraz o krok dalej i zobaczmy na przykładzie spółki z o.o., 

rozliczającej CIT według stawki 9% i będącej czynnym podatnikiem VAT, o ile 

taniej kupuje firma w stosunku do etatowca. Zobaczmy też na podstawie „magii 

liczb” o ile drożej za zakupy płaci etatowiec.

Załóżmy, że spółka potrzebuje telefonu. Jego cena to 5 000 zł brutto (z VAT). 

Kwota netto wynosi 4 065 zł (5 000 zł / 1,23).

Po odliczeniu VAT w kwocie 935 zł (5 000 zł – 4 065 zł) do kosztów spółka 

zalicza 4 065 zł.

Dzień wolności podatkowej

2022 2023 I-III 20242023 IV-VI 2023 VII-IX 2023 X-XII

Przedsiębiorca

Etatowiec 1

Etatowiec 2
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Oszczędność na podatku dochodowym wynosi w przybliżeniu 365,85 zł (4 065 zł 

x 9%). Dla wygodniejszej arytmetyki zaokrąglamy wynik do pełnych złotych 

w dół i przyjmujemy, że oszczędność wynosi 365 zł a nie 366 zł.

Uwzględniając powyższe zaokrąglenie, realny koszt zakupu telefonu to 3 700 zł 

(5 000 zł – 935 zł – 365 zł).

W przypadku spółki telefon jest tańszy o 26%.

  

Etatowiec, jak wiemy, nie odliczy VAT ani nie wrzuci w koszty wydatku tytułem 

zakupu telefonu.

Liczby tak działają, że telefon będzie kosztował pracownika drożej, nie o 26% 

a o 35%. 

Przedstawiony mechanizm ma zastosowanie dla wielu innych zakupów firmowych 

zarówno w przypadku spółek jak i osób fizycznych prowadzących działalności 

gospodarcze.

O ile taniej kupuje spółka z o.o.?

Wyliczenie dla etatowca:

Wyliczenie dla sp. z o.o.:

5000 zł

3700 zł / 5000 zł = 74%

100% – 74% = 26% TANIEJ

5000 zł / 3700 zł = 135%

135% – 100% = 35% DROŻEJ
5000 zł

4065 zł 3700 zł

Etatowiec

Reprezentant 

sp. z o.o.
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Ponadto w razie prowadzenia m.in. spółki z o.o., taki wydatek legalnie obniża 

podwójne opodatkowanie. O tym mechanizmie przeczytasz w rozdziale Inne 
pomysły na optymalizację podatków.

Premia za ryzyko

Prowadzenie firmy niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Jak widzisz, system podat-

kowy to ryzyko przedsiębiorcom częściowo wynagradza, nawet po wprowadzeniu 

w ramach podatkowego Polskiego Ładu wielu bardzo niekorzystnych zmian.

Być może jest to stymulacyjna funkcja podatków, gdyż przedsiębiorcy są potrzebni 

dla zdrowego funkcjonowania gospodarki i tworzenia miejsc pracy.
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