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Wstęp

Uzasadnienie podjęcia tematu. Przedsiębiorstwa zorganizowane w formie 
osoby prawnej prowadzące działalność w XXI w. poddawane są presji konku-
rencyjności. Konkurencja między podmiotami gospodarczymi będącymi uczest-
nikami rynku nasila się z uwagi na wzrost mobilności dóbr i usług. Wzrost 
konkurencji na rynkach krajowych implikuje jej wzrost także w wymiarze 
globalnym. Dlatego też przedsiębiorstwa zarówno krajowe, jak i działające 
w szerszym wymiarze poszukują obszarów pozwalających na zdobycie środków 
do prowadzenia działań konkurencyjnych. Jednym z nich jest możliwość for-
mułowania działań w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego 
pozwalających na zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Takie działania 
należy określić jako strategie podatkowe. Ich stosowanie, zarówno w wymiarze 
krajowym, jak i unijnym, może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, gdyż 
przedsiębiorstwa korzystające ze strategii podatkowych będą dysponowały 
dodatkowymi środkami pieniężnymi, zwiększoną płynnością finansową lub 
dostępnością kredytów związanych z prowadzoną działalnością.

Występowanie swobód, takich jak swoboda przepływu czynników pro-
dukcji, daje przedsiębiorstwom nowy obszar możliwości budowy przewagi 
konkurencyjnej, np. przez zakup czynników produkcji na rynkach światowych, 
na których cena za te czynniki będzie niższa niż na rynku krajowym. 

Nasilenie się procesów globalizacyjnych wśród przedsiębiorstw spowodo-
wało, iż zaczęły one prowadzić działalność w kilku państwach jednocześnie. 
Powstały struktury organizacyjno-prawne, które pozwoliły na prowadzenie 
działalności za pomocą oddziałów, spółek córek itp. W związku ze wzrostem 
konkurencji na rynkach globalnych i regionalnych, np. na rynku wewnętrznym 
Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa rozpoczęły poszukiwania nowego źródła 
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budowania przewagi konkurencyjnej i nowego źródła zysków. Zaczęły wykorzy-
stywać posiadane struktury organizacyjno-prawne do formułowania strategii 
podatkowych. Działania z tym związane mają charakter legalny i wykorzystują 
jedynie luki prawne lub różnice w systemach podatkowych poszczególnych 
państw w celu minimalizacji obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. Optyma-
lizacja opodatkowania przedsiębiorstwa oparta na granicach legalności działań 
wykorzystujących strategie podatkowe jest przesłanką racjonalności postępo-
wania przedsiębiorstwa. Strategie podatkowe przedsiębiorstw stanowią legalne 
źródło uzyskania dodatkowych korzyści z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Formułowanie strategii podatkowych jest szczególnie dostępne 
dla przedsiębiorstw mających właściwą bazę kapitałowo-organizacyjną umoż-
liwiającą ich realizację. Potencjalnymi beneficjentami strategii podatkowych 
będą przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółek kapitałowych.

Procesy optymalizacji opodatkowania dotyczą przedsiębiorstw działających 
w wymiarze zarówno krajowym, jak i unijnym czy międzykontynentalnym. 
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obrębie jednego systemu podat-
kowego mogą formułować strategie podatkowe z wykorzystaniem prawnie 
dopuszczalnych rozwiązań przyjętych w tym systemie. Krajowe strategie po-
datkowe mogą uwzględniać np. poziom kosztów podatkowych w stosunku 
do uzyskiwanych przychodów, działania związane z przesunięciem terminu 
płatności zobowiązania podatkowego czy podatkowe zarządzanie elementami 
majątkowymi przedsiębiorstwa. 

Osoby prawne formułujące strategie podatkowe w wymiarze Unii Euro-
pejskiej powinny uwzględnić takie elementy, jak: poziom dotychczasowych 
prac harmonizacyjnych, istniejące różnice podatkowe w systemach państw, 
których strategia dotyczy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, raje 
podatkowe jako narzędzie optymalizacji opodatkowania, orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości w podobnych przedmiotowo i podmiotowo 
sprawach. 

Osoby prawne prowadzące działalność w formie osób prawnych na te-
rytorium danego państwa członkowskiego podejmują działania związane 
z formułowaniem strategii podatkowych. Ich celem jest zmniejszenie różnicy 
między zyskiem netto a zyskiem brutto z tytułu prowadzonej działalności. 
Dążenie do minimalizacji istniejącej różnicy skutkuje zwiększeniem stopy zwro-
tu z kapitału własnego. Wskutek realizacji przyjętych strategii podatkowych 
wzrasta skłonności przedsiębiorców do oszczędzania lub inwestowania. Ta 
zależność dotyczy zarówno przedsiębiorstw prowadzących działalność w co 
najmniej dwóch krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i przedsiębiorstw 


