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Przedmowa

Opracowanie pt. Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podat-
kowa spółek kapitałowych – przeznaczone jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla 
każdego zainteresowanego problematyką przedstawioną w niniejszej pracy i może być 
podstawą do podejmowanych działań – dla każdego w jego obszarze działania. 

Spółki odgrywają bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospo-
darce rynkowej. Wszystkie spółki – niezależnie od ich rodzajów, posiadają wspólny cel 
działalności, określone ramy organizacyjne wyznaczone przez wspólników, jak też więk-
sze lub mniejsze wyodrębnienia majątkowe. W formie spółek występuje większość przed-
siębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także 
banków, instytucji ubezpieczeniowych itd., w tym z reguły największe organizacje go-
spodarcze. Podstawę prawną działalności spółek stanowią przepisy kodeksu cywilnego 
i kodeksu spółek handlowych.

Spółka kapitałowa to rodzaj spółki, w której najważniejszym elementem jest majątek 
spółki (kapitał). W spółce kapitałowej decydujące znaczenie dla jej istnienia i działalności 
ma kapitał. Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, 
najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrz-
nej organizacji grup kapitałowych. Od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał 
i skład osobowy, posiadanie osobowości prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zo-
bowiązania spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki, prowadzenie spraw 
spółki pośrednio przez wspólników i ukształtowanie praw i obowiązków wspólników 
wobec spółki w sposób zróżnicowany.

W dobie zaistniałego kryzysu gospodarczego coraz większego znaczenia nabierają 
wszelkiego rodzaju kwestie związane z restrukturyzacją spółek kapitałowych. Szukając 
sposobów na optymalizację podatkową liczne podmioty decydują się na zawiązanie po-
datkowej grupy kapitałowej. Mimo dużej liczby warunków jakie trzeba spełnić by grupę 
zawiązać, oszczędności podatkowe płynące z takiego rozwiązania, zdają się rekompenso-
wać wszelkie trudy. Spółki kapitałowe mogą tworzyć różnego rodzaju wehikuły podatko-
we, którym celem jest szeroko pojęta optymalizacja podatkowa. Spółki kapitałowe mogą 
(i prowadzą) działalność za granicą na tzw. terytoriach offshore. Podstawowym zadaniem 
spółek zarejestrowanych na terytoriach offshore jest optymalizacja opodatkowania. Spółki 
te i inne wehikuły spółek są ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego, ale 
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centrum współczesnego życia gospodarczego jest giełda – tutaj się spotykają wszystkie 
podmioty życia gospodarczego – w tym spółki (giełdowe) kapitałowe.

Należy podkreślić, że problematyka spółek kapitałowych doczekała się już wielu 
wybitnych publikacji. Natomiast prezentowana książka jest próbą kompilacji zagadnień 
dotyczących spółek kapitałowych, dochodów z kapitałów, podatkowej grupy kapitałowej 
i innych wehikułów kapitałowych, dotyczących m.in. interpretacji podatkowych, aktów 
normatywnych oraz orzeczeń stosownych instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej 
w tym zakresie. Wspólnym mianownikiem tej kompilacji jest szeroko rozumiana optyma-
lizacja podatkowa tak bliska wszystkim przedsiębiorcom i nie tylko. Istotą optymaliza-
cji jest skorzystanie z możliwości tkwiących w uregulowaniach prawnych dla zminima-
lizowania obciążeń podatkowych bądź dla najkorzystniejszego usytuowania ich w czasie, 
przy wykorzystaniu rozwiązań dopuszczonych przez przepisy prawa. 

Optymalizacja podatkowa jest więc zbiorem metod służącym do ochrony własnego 
kapitału. Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą bez obaw stosować optymalizację podat-
kową, gdyż nie mają prawnego obowiązku ponoszenia maksymalnych kosztów podatko-
wych. Każda racjonalnie działająca jednostka będzie chciała w każdym wypadku minima-
lizować swoje wydatki. Uzasadnionym jest więc tak prowadzić własne sprawy, aby móc 
z nich czerpać jak największy pożytek. Cele jakim służy optymalizacja są słuszne i spo-
łecznie użyteczne, gdyż jak zauważył już szkocki myśliciel i ekonomista, Adam Smith 
w swoim podstawowym dziele, „Bogactwo narodów”1 (opublikowanym w 1776 r.) na-
pisał: „Ponieważ zaś każdy człowiek stara się, jak tylko może, aby użyć swego kapitału 
w wytwórczości krajowej oraz tak pokierować tą wytwórczością, ażeby jej produkt posia-
dał możliwie największą wartość, przeto (...) pracuje z konieczności nad tym, by dochód 
społeczny był jak największy. Co prawda, nie zamierza on na ogół popierać interesów 
społecznych ani też nie wie, w jakim stopniu je popiera. Kiedy woli popierać wytwór-
czość krajową, a nie zagraniczną, ma wyłącznie na uwadze swe własne bezpieczeństwo, 
a gdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, 
myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypad-
kach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie za-
mierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze 
na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes człowiek często popiera intere-
sy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie 
zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują 
dla dobra społecznego”2.

1 Najsłynniejszy cytat ekonomiczny: „Niewidzialna ręka rynku” A. Smith, Badania nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, PWN, t. 2, s. 46–47.

2 W. Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, Uniwersytet Wrocławski 2001, Łódź 2001, s. 42. 
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W tym świetle, za jak najbardziej uzasadnione można przyjąć pogląd, że optymali-
zacja podatkowa jest zgodną z prawem minimalizacją własnych zobowiązań fiskalnych3. 
Kierując się czystą pragmatyką ekonomiczną, można powiedzieć, że firmy powinny kon-
centrować się na osiąganiu jak najwyższych zysków i minimalizowaniu kosztów podat-
kowych. Z drugiej strony mamy jednak społeczną odpowiedzialność biznesu. Wszystkie 
większe firmy przygotowują raporty o tym, w jaki sposób tworzą wartość dodaną dla spo-
łeczeństwa. I tego rodzaju decyzje, że zapłacę więcej podatku w Polsce, bo z tych podat-
ków jest finansowana edukacja, służba zdrowia, usługi publiczne, mieszczą się w pojęciu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W kontekście wyboru Polski jako miejsca płace-
nia podatków można więc mówić o swego rodzaju patriotyzmie4. Warren Buffett zaw-
sze podkreślał, że jego fortuna jest nie tylko efektem jego pracy, ale także tego, że działa 
w społeczeństwie. Buffett, odwołuje się nie tylko do solidarności ze społeczeństwem, lecz 
także do patriotyzmu5. Należy jednak stwierdzić, że wszystkie wielkie firmy korzystają 
z optymalizacji podatkowej zgodnie z zasadą, że zysk dla akcjonariusza jest najważniej-
szy i wolny od wszelkiej przyzwoitości. Od lat 80 mamy postępującą deregulację i przy-
zwolenie na wolny przepływ kapitału. W takiej sytuacji spółki wybierają to, co jest z ich 
punktu widzenia korzystne. A że takie praktyki nie są korzystne z punktu widzenia społe-
czeństwa, dla władz spółek i ich akcjonariuszy zupełnie się nie liczy i każda forma ogra-
niczenia optymalizacji podatkowej skończy się ucieczką w każde inne miejsce6. 

Niniejszą publikację chciałbym zadedykować byłym i obecnym Pracownikom Urzę-
du Kontroli Skarbowej w Katowicach, którym miałem zaszczyt kierować przez prawie 
czternaście lat.

Warszawa, luty 2014 r.            Józef Wyciślok

3 L. Winter, Raje podatkowe raport specjalny, Warszawa 2010, s. 11.
4 P. Skwirowski. Ponad 90 proc. dużych polskich spółek sięga po optymalizację podatkową, www.wy-

borcza.biz (dostęp 18.4.2014 r.).
5 P. Kuczyński, Buffett nie ma w Polsce naśladowców, Przegląd Podatkowy 2011, Nr 37, s. 9.
6 P. Kuczyński, Ucieczka przed podatkami – korzyść firm, strata państw (rozmawiał Tomasz Walczak) 

10.1.2014 r.

Przedmowa




