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"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie
zrozumieć jest podatek dochodowy"

Albert Einstein

WSTĘP

Rachunkowość jako dziedzina opisująca rzeczywistość gospodarczą w ciągu
stuleci dostosowywała się do potrzeb praktyki gospodarczej i, w zależności
od zmian warunków społeczno-gospodarczych, nieustannie podlegała ewolucji.

Wiek XXI to szczególny czas dla rozwoju rachunkowości, postępująca
globalizacja .stawia bowiem przed nią nowe wyzwania i wymusza zmiany
pozwalające na uzyskanie porównywalnych informacji finansowych w skali
międzynarodowej, dzięki którym możliwa jest efektywna alokacja kapitału.
Przejrzyste i porównywalne informacje o spółkach są dziś szczególnie potrzebne
inwestorom, których zaufanie do rachunkowości zostało mocno osłabione
przez ostatnie afery i związane z nimi bankructwa spółek amerykańskich.

Jedną z istotnych przeszkód w opracowaniu porównywalnych zasad
rachunkowości w skali międzynarodowej są unormowania prawne dotyczące
podatku dochodowego od spółek (podatku dochodowego od osób prawnych),
stanowiące wyraz autonomicznej polityki podatkowej każdego państwa.
Podatek dochodowy od spółek od chwili pojawienia się w rzeczywistości
gospodarczej stanowił obszar kontrowersji, ponieważ jego skutki bezpośrednio
oddziałują zarówno na bieżące korzyści inwestorów, determinowane poziomem
zysku netto, jak i na wartość przedsiębiorstwa. Związek podatku dochodowego
ze sprawozdawczością finansową jest więc ewidentny, stąd też całkowita
eliminacja jego wpływu na sprawozdania finansowe nie wydaje się możliwa.
Dlatego też i wobec faktu różnorodności krajowych unormowań podatkowych
oraz wielowariantowości praktyki polityki podatkowej, realizowanej przez
poszczególne przedsiębiorstwa, niezbędne jest wypracowanie uniwersalnej
(w skali globalnej) metodyki odzwierciedlania skutków podatku dochodowego
w ich sprawozdawczości finansowej, gwarantującej porównywalność dokonań
i ocenę potencjału gospodarczego.

Wydaje się, że osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wykorzystaniu
alokacji podatku dochodowego, której skutkiem są odroczone podatki
dochodowe. Alokacja podatku dochodowego to rozliczanie w czasie (między-
okresowe) skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych, koncepcja umoż-
liwiająca ich ujmowanie w rachunkowości w momencie wystąpienia zdarzeń
gospodarczych, których podatek dochodowy dotyczy, a nie w momencie
jego naliczenia zgodnie z regulacjami prawa podatkowego. Pozwala ona na
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uzyskanie wiernej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej i dokonaniach
spółki. Jest to szczególnie istotne w warunkach globalizacji, która wymusza
na rachunkowości wprowadzanie regulacji w coraz to nowszych obszarach
życia gospodarczego - regulacji nie mających szans na akceptację przez
praktykę podatkową.

Ogólna tendencja zmian polegająca na dostosowaniu rachunkowości do
potrzeb zarządzania spółką w warunkach globalnych prowadzi do coraz
istotniejszych rozbieżności między informacją podatkową i informacją
zarządczą. Zapotrzebowanie na tę ostatnią wzrasta, a na dalszy plan
schodzą kwestie podatkowe.

Nowe obszary wyceny i nowe parametry pomiaru wprowadzone do
systemu rachunkowości w konsekwencji mają na celu zbliżenie wartości
bilansowej (księgowej) przedsiębiorstwa do jego wartości rynkowej i pociągają
za sobą rozszerzenie informacji ekonomicznej o skutki podatkowe, których
realizacja będzie miała miejsce w przyszłości. W takiej sytuacji alokacja
podatku dochodowego staje się nieodzowna i stanowi warunek konieczny
uzyskania przejrzystych i porównywalnych sprawozdań finansowych w skali
globalnej. Wypełnia ona tzw. lukę wartości, czyli przybliża wartość bilansową
przedsiębiorstwa do jego wartości rynkowej.

Alokacja podatku dochodowego w praktyce krajów o rozwiniętej gos-
podarce rynkowej jest znana i stosowana już od lat 40. XX w. W Polsce
kategoria odroczonego podatku dochodowego pojawiła się dopiero kilka lat
temu, od początku zyskując opinię jednego z najbardziej kontrowersyjnych
i skomplikowanych obszarów prawa bilansowego.

U podstaw niniejszej pracy leży głębokie przekonanie, że stosowanie
alokacji podatku dochodowego i wyrażanie jej skutków w sprawozdaniach
finansowych podnosi ich jakość i pozwala na lepsze odzwierciedlenie
sytuacji gospodarczej jednostki, dzięki czemu gwarantuje użyteczność informacji
w procesie podejmowania decyzji przez jej użytkowników.

Wydaje się, że prowłaścicielska orientacja w zarządzaniu jednostką
przezwycięży orientację podatkową, tak bardzo jeszcze powszechną w polskiej
praktyce, co z kolei wymusi w szerszej skali i zakresie wykorzystanie
odroczonego podatku dochodowego.

Podjęta w rozprawie problematyka alokacji podatku dochodowego jest
niezwykle złożona. Podatek dochodowy odroczony jest determinowany nie
tylko przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości, ale także polityką
podatkową państwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Ponadto, w istotny sposób wpływa na decyzje w sferze zarządzania jednostką.
Zważywszy na tak wiele aspektów alokacji podatku dochodowego, konieczne
było dokonanie wyboru problemu badawczego i zawężenia zakresu rozważań
prowadzonych w rozprawie.

Problemem, na którym się skoncentrowano, jest wpływ alokacji podatku
dochodowego na wartość bilansową przedsiębiorstwa, rozpatrywaną z punktu
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widzenia procesów globalizacji i wynikających z nich przemian w polskiej
gospodarce. Transformacja polskiej rachunkowości, będąca skutkiem zmian
systemu społeczno-gospodarczego zapoczątkowanych na początku lat 90.
XX w. wskutek intensyfikacji procesów globalizacji staje się dziś szczególnie
dynamiczna, czego wyrazem jest m.in. wdrażanie rozwiązań zawartych
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości do prawa bilansowego
nie tylko w coraz większym zakresie, ale również w coraz krótszym czasie.

Jednym z obszarów implementacji do polskiej praktyki regulacji międzyna-
rodowych jest odroczony podatek dochodowy, uznawany powszechnie, obok
instrumentów finansowych, za obszar najważniejszych różnic między krajowym
prawem bilansowym a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości!.

Biorąc powyższe pod uwagę, hipotezę badawczą niniejszej rozprawy
sformułowano następująco:

Wartość bilansowa pnedsiębiorstwa ustalana w systemie rachunkowości
pozostaje pod znaczącym wpływem systemu podatkowego, w szczególności
systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływ ten, w świetle
procesów globalizacji, będzie coraz bardziej istotny, zwłaszcza w takich
krajach, jak Polska, w których gospodarka poddawana jest transformacji.
W niedalekiej przyszłości wprowadzenie jednolitych standardów rachunkowości
spowoduje istotne rozbieżności pnejściowe między prawem bilansowym i kra-
jowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku dochodowego, których
skutkiem będzie rosnący zakres wykonystania alokacji podatku dochodowego.

Takie postawienie problemu zdeterminowało główny cel rozprawy, którym
jest zbadanie wpływu alokacji podatku dochodowego - rozpatrywanego
w kontekście definicji podstawowych kategorii finansowych oraz zasad
rachunkowości - na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Na podstawie
studiów teoretycznych i badań empirycznych określono wpływ odroczonego
podatku dochodowego na kształtowanie się wartości bilansowej przedsię-
biorstwa w polskich realiach gospodarczych.

Realizacja głównego celu pracy wymagała postawienia celów operacyjnych
(cząstkowych). Należą do nich w szczególności: a) przedstawienie istoty
i zasad ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa; b) wyjaśnienie
przyczyn i istoty alokacji podatku dochodowego.

W związku z określonymi powyżej celami cząstkowymi i celem głównym
rozprawy przedmiotem prowadzonych w niej rozważań są przede wszystkim
następujące zagadnienia:

a) przedstawienie teoretycznych podstaw wartości bilansowej przedsię-
biorstwa i ich aplikacji w postaci ramowej koncepcji sprawozdawczości
finansowej opracowanej przez Komitet Międzynarodowych Standardów

1 Taką opinię wyrazili respondenci badania prowadzonego przez PricewaterhouseCoopers,
obejmującego swym zakresem całą Unię Europejską w 2003 r. Por. 2005 - przygotowani czy
jeszcze nie? (http://www.pwcglobal.com/pl/pol/ins-sol/publ/2002/msr_ready2005.pdf.).
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Rachunkowości IASC (International Accounting Standard Committee, prze-
kształcony w 2000 r. na International Accounting Standard Board - lASB);

b) prezentacja kierunków zmian modelu rachunkowości pod wpływem
procesów globalizacji;

c) charakterystyka zasad ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa
i prezentacja obszarów jej wykorzystania;

d) wyjaśnienie wpływu podatku dochodowego na wartość bilansową
przedsiębiorstwa;

e) prezentacja modeli alokacji podatku dochodowego i ich krytyczna
analiza.

Przedstawione zagadnienia są rozważane w kontekście doświadczeń
krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz w odniesieniu do polskiej
praktyki gospodarczej.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, o jednoznacznie określonym
zakresie czasowym badań empirycznych, co wynika z faktu, że ich przed-
miotem jest norma szczegółowa prawa bilansowego dotycząca ustalania
odroczonego podatku dochodowego jako kategorii sprawozdawczej obowią-
zująca w Polsce dopiero od 1995 r.

Prezentowane w rozprawie badanie empiryczne (pilotażowe i właściwe),
jak również rozważania dotyczące regulacji alokacji podatku docho-
dowego w polskim prawie bilansowym i przepisach dotyczących podatku
dochodowego obejmują lata 1996--2000. Okres nieobjęty badaniem stanowi
przedmiot rozważań prowadzonych w ostatniej części rozprawy w kontekście
kierunków rozwoju alokacji podatku dochodowego w Polsce, a wstępne
badania empiryczne dotyczące tego okresu zamieszczono w załącznikach do
rozprawy.

Celom pracy podporządkowana jest jej struktura. Rozprawa składa się
ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia i załączników.

W Rozdz. I przedmiotem rozważań jest model (standard) współczesnej
rachunkowości finansowej stanowiący efekt harmonizacji i standaryzacji jej
zasad na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i będąca jego integralną częścią
wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Przedstawiono ramy teoretyczne wartości
bilansowej przedsiębiorstwa oraz kierunki jej zmian wynikające z krytyki
obecnie funkcjonujących w praktyce rozwiązań rachunkowości.

W Rozdz. II zaprezentowano instrumenty kształtowania wartości bilan-
sowej przedsiębiorstwa oraz obszary, w których znajduje ona zastosowanie
jako punkt wyjścia do ustalenia innych niż bilansowa kategorii wartości
przedsiębiorstwa.

Instrumenty kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa przed-
stawiono w kontekście ram konceptualnych IASB, a obszary jej wykorzystania
zawężono do trzech obszarów decyzyjnych - decyzji inwestorów, zarządu
oraz polityki podatkowej przedsiębiorstwa.
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Pozwoliło to na prezentację wartości bilansowej przedsiębiorstwa jako
punktu wyjścia do ustalenia wartości menedżerskiej i wartości podatkowej
przedsiębiorstwa.

Ze względu na cel i temat pracy w dalszej jej części skoncentrowano
się na przesłankach determinujących wartość podatkową przedsiębiorstwa.
Dlatego też Rozdz. III został poświęcony szczególnemu instrumentowi
kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa, czyli podatkowi do-
chodowemu. Przedstawiono w nim istotę tego obciążenia fiskalnego, przyczyny
zróżnicowania wartości bilansowej i wartości podatkowej przedsiębiorstwa,
czyli relacje i obszary rozbieżności przejściowych między prawem bilansowym
i prawem podatkowym. Ponadto, w rozdziale tym omówiono wpływ podatku
dochodowego na wartość bilansową przedsiębiorstwa i perspektywy wzrostu
tego wpływu w warunkach globalizacji.

Kolejny rozdział poświęcono alokacji podatku dochodowego. W celu
wyjaśnienia tej skomplikowanej koncepcji w pierwszej części rozdziału
przedstawiono istotę alokacji oraz dokonano klasyfikacji aktywów i pasywów
stanowiących jej skutek. W dalszej części rozdziału uporządkowano elementy
składowe modelu alokacji podatku dochodowego, przedstawiono jego ewolucję
w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, w których jest on stosowany
od kilkudziesięciu lat. Zaprezentowano także - w postaci syntetycznego
modelu - obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie alokacji podatku
dochodowego, przyjęte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 12
"Podatki dochodowe".

Rozdział V traktuje o alokacji podatku dochodowego w Polsce. Obejmuje
krótKąnlstorię prawa bilansowego i prawa podatkowego, jak również
rozwój relacji między tymi dziedzinami, pokazując tym samym historię
alokacji podatku dochodowego. Podjęto w nim próbę krytycznej analizy
modelu alokacji podatku dochodowego wykorzystywanego w okresie obo-
wiązywania ustawy o rachunkowości. W ostatniej części tego rozdziału
przedstawiono kierunki rozwoju oraz docelowy ogólny model alokacji
podatku dochodowego, po zmianach od 1 stycznia 2002 r. polskiego prawa
bilansowego.

Ostatni rozdział rozprawy stanowi efekt badania empiryczneg02, mającego
na celu udowodnienie postawionej tezy badawczej. Uzyskane wyniki, zarówno
pilotażowego badania ankietowego, jak i badania właściwego, dotyczącego
rocznych raportów spółek giełdowych, potwierdziły wzrost wykorzystania
w polskiej praktyce alokacji podatku dochodowego. W przypadku spółek
publicznych badanie umożliwiło obserwację trendów rozwoju alokacji,
wskazanie jej podstawowych przyczyn oraz wpływu na wartość bilansową

2 Badanie prowadzone było w latach 1996-2000, w okresie obowiązywania podejścia
wynikowego do podatku dochodowego odroczonego i stanowi zamknięty etap prac badawczych
w polskiej praktyce.
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spółki. Otrzymane wyniki w pełni potwierdzają tezę o znaczącym wpływie
alokacji podatku dochodowego nie tylko na wartość bilansową, ale również
na wartość rynkową polskich spółek publicznych. Pozwalają także na
stwierdzenie, że po zmianie polskiego prawa bilansowego od 2002 r. będzie
on jeszcze bardziej znaczący.

W zakończeniu rozprawy zamieszczono podstawowe wnioski wynikające
z rozważań w niej zawartych, podkreślając potencjalne obszary wykorzystania
w polskiej praktyce gospodarczej wyników badania empirycznego.

Przeprowadzone różnorodne studia porównawcze, analiza doświadczeń
w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i poczynione obserwacje
polskiej praktyki gospodarczej pozwalają na stwierdzenie, że alokacja
podatku dochodowego stala się jednym z najbardziej kontrowersyjnych i naj-
trudniejszych obszarów badawczych teorii i praktyki rachunkowości ostatnich
kilkudziesięciu lat.

Transformacja polskiej gospodarki i doświadczenia ostatnich kilkunastu
lat pozwalają przyjąć założenia, że rachunkowość, także polskich przedsię-
biorstw, w niedalekiej przyszłości będzie szybciej niż dotychczas przekształcać
się z systemu ewidencyjnego na system informacyjny, z którego inwestorzy
będą mogli korzystać przy podejmowaniu racjonalnych decyzji. Jednym
z istotnych aspektów decyzyjnych stanie się, podobnie jak w krajach
rozwiniętej gospodarki rynkowej, wpływ prawa podatkowego na wartość
przedsiębiorstwa. Dlatego też znajomość odwzorowania w sprawozdaniu
finansowym przedsiębiorstwa skutków podatkowych transakcji i zdarzeń ma
duże znaczenie zarówno z perspektywy mikro-, jak i makroekonomicznej.
Z jednej strony lepsza jakość informacji generowanej przez system rachun-
kowości może przyczynić się do wzrostu racjonalności decyzji podejmowanych
zarówno przez zarząd, jak i właścicieli kapitału, z drugiej może służyć
kształtowaniu przez państwo odpowiedniej polityki podatkowej i polityki
bilansowej na szczeblu makroekonomicznym.

Biorąc pod uwagę dorobek krajowy3 w tej dziedzinie należy stwierdzić,
że zbyt małą uwagę przywiązuje się do określenia wpływu podatku do-
chodowego od osób prawnych na wartość bilansową przedsiębiorstwa,
traktując związane z nim podatki odroczone głównie jako narzędzie techniki
księgowej wymagane przez prawo rachunkowości. Dlatego w pracy skon-
centrowano się przede wszystkim na treści ekonomicznej podatków od-
roczonych i ich skutkach ekonomiczno-finansowych, determinujących wartość
bilansową przedsiębiorstwa. Ze względu na szeroki zakres tematyczny,

J W literaturze zagranicznej (zwłaszcza USA i Wielkiej Brytani) alokacja stanowiła
przedmiot rozważań już od lat 40. XX wieku. Problemem alokacji podatku dochodowego
zajmowało się wielu teoretyków rachunkowości, m.in. M. Moonitz, E. L. Hicks, W. J.
Graham, R. J. Chambers, T. M. Hill, H. A. Black, A. D. Barton, W. Powel!. Badania
empiryczne w tym obszarze prowadzili m.in.: T. H. Beechy, S. Archer, D. J. Maore, W. H.
Beaver, R. E. Dukes.



9

podjęto w niej wiele wątków i zagadnień, prezentując albo jedynie wybrane
poglądy, szeroko opisywane w literaturze przedmiotu, albo syntetyczne
ujęcie najbardziej istotnych kwestii szczegółowo opisanych we wcześniejszych
publikacjach autorki.

Takie podejście pozwoliło na ograniczenie rozważań na temat szeroko
opisywanych w polskiej literaturze rozbieżności pomiędzy systemem rachunko-
wości i systemem podatku dochodowego do własnej klasyfikacji różnic przejś-
ciowych, umożliwiającej ich grupowanie i określenie skutków podatkowych.

W rozprawie nie przedstawiono również szczegółowych zasad wyceny
i ustalania wyniku finansowego obowiązujących w polskim prawie bilansowym.
Ograniczono się wyłącznie do tych zagadnień, które mają istotny wpływ na
alokację podatku dochodowego, ponieważ kwestie dotyczące polskiego
prawa bilansowego, zarówno przed, jak i po nowelizacji stanowiły przedmiot
licznych wcześniejszych publikacji wielu osób profesjonalnie związanych
Z rachunkowością (w tym także autorki).

W pracy nie poruszono kwestii dotyczących zasad księgowania podatku
dochodowego odroczonego i związanej z nim prezentacji informacji w sprawo-
zdaniu finansowym. Problemy te zostały szeroko omówione przez autorkę
w jej książce Rachunkowość podatków odroczonych, która zawiera oryginalne
rozwiązania dotyczące zarówno ujęcia księgowego, jak i ujawniania informacji
w tym zakresie"". W niniejszej rozprawie zaprezentowano natomiast ujęcie
modelowe stanowiące uogólnienie szczegółowych rozwiązań prezentowanych
w ww. publikacji.

Reasumując, niniejsza praca zawiera wieloaspektowe przedstawienie
problemu alokacji podatku dochodowego. Podjęcie w niej tego zagadnienia
wynikało z kilku przesłanek.

Po pierwsze, procesy globalizacji, a dodatkowo w Polsce proces integracji
z Unią Europejską, powodują pilną potrzebę tworzenia przez naukę rachun-
kowości rozwiązań i narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych
decyzji ekonomicznych (głównie przez właścicieli kapitału) na podstawie
sprawozdań finansowych.

Po drugie, alokacja podatku dochodowego jest traktowana jako koncepcja
docelowa dla globalnych standardów rachunkowości. Ponieważ w Polsce
jest to nowa koncepcja, w rozprawie dokonano analizy modelu alokacji
podatku dochodowego, bardziej wnikliwej i dokładniejszej niż dotychczas
opublikowane w literaturze przedmiotu.

Po trzecie, wielość publikacji zagranicznych oraz różnorodność aspektów
alokacji skłoniła autorkę do przeprowadzenia studiów literaturowych, których
celem było stworzenie swoistego rodzaju ram konceptualnych podatków
dochodowych odroczonych, z wykorzystaniem własnych klasyfikacji i uogól-

- nień wypracowanych na bazie wieloletnich badań i obserwacji praktyki
polskiej oraz zdobytych doświadczeń.

4 E. Wal iń s k a, Rachunkowość podatków odroczonych, FRR wP, Warszawa 2003.
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Po czwarte, alokacja podatku dochodowego od zawsze wzbudzała
w praktyce wiele kontrowersji, albo ze względu na stopień skomplikowania
procedur obliczeniowych, albo na złożoność koncepcyjną problemu.

Niniejsza praca prezentuje, jak się wydaje, obiektywną ocenę silnych
i słabych stron alokacji podatku dochodowego. Autorka wyraża nadzieję,
że dzięki krytycznej analizie, uporządkowaniu procedur i prezentacji doce-
lowego modelu alokacji podatku dochodowego może ona służyć zarówno
nauce, jak i praktyce polskiej rachunkowości, stanowi bowiem pierwszą
w Polsce próbę kompleksowego opracowania tego problemu, popartą
szeroko zakrojonymi badaniami empirycznymiS.

Praca jest wynikiem moich długoletnich badań, zarówno literaturowych,
jak i empirycznych. Potwierdzeniem realizacji tych badań są publikacje
książkowe, artykuły i referaty, w których przedstawiłam zarówno problemy
natury koncepcyjnej, jak i podjęłam próbę ich przeniesienia do praktyki
polskiej rachunkowości.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Prof. zw. dr hab. Alicji
Jarugowej, za wieloletnią opiekę naukową, dzięki której możliwe było
ukierunkowanie i rozwój moich zainteresowań naukowo-badawczych.

Wyrazy podziękowania składam również Pani Dr hab. Irenie Sobańskiej,
Kierownikowi Katedry Rachunkowości Uniwersytsetu Łódzkiego, za dotych-
czasową współpracę, która pozwoliła mi zakończyć długoletnie badania
własne prezentowane w niniejszej rozprawie.

Szczególnie podziękowania składam Pani Dr hab. Annie Karmańskiej
ze Szkoły Głównej-Handlowej w Warszawie, która podjęła się trudu recen-
zowania mojej pracy. Jej wnikliwe i bardzo cenne uwagi pozwoliły na
ostateczne ukształtowanie treści niniejszej rozprawy.

s Pierwsze opracowania na temat alokacji podatku dochodowego w polskiej literaturze
pojawiły się w latach 1995-1996. Były to m.in. następujące publikacje: I. O l c h o w i c z,
Zasady prawa bilansowego iprawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", 1995, t. 32; M. P o s z w a,
Wynik bilansowy a wynik dla potrzeb podatku dochodowego: przyczyny powstawania różnic i ich
prezentacja, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995, t. 32; G. Bielicki,
Odroczony podatek dochodowy, "Rachunkowość" 1996, nr 1; G. K. Ś w i d e r s k a, J. Kaź-
mierczak, J. Nowakowska, Podatek dochodowy, Poltex, Warszawa 1996. Swój udział
w popularyzacji koncepcji alokacji podatku dochodowego ma równieź autorka, która napisała
ksiąźkę Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa 1997. Po
nowelizacji ustawy o rachunkowości zostały opublikowane prace podejmujące problematykę
alokacji podatku dochodowego zgodnie z podejściem bilansowym. Do najbardziej znaczących
naleźy zaliczyć: B. G i e r u s z, Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości,
ODDK, Gdańsk 2002; Z. G r z e s i k i e w i c z, Odroczony podatek dochodowy, SKwP, Warszawa
2002; E. Jakubczyk-Cały, M. Szymańska, M. Jackowska, G. Kotar, Podatek
dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości, Difin, Warszawa 2002; E. Wal i ń s k a,
Rachunkowość podatków ...



Rozdział I

WARTOŚĆ BILANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW A
W WARUNKACH GLOBALIZACJI

1. Rachunkowość w dobie globalizacji

1.1. Wpływ globalizacji na rachunkowość

Rachunkowość od zawsze towarzyszyła działalności gospodarczej. Jej
cele, zadania i zakres zmieniały się w takim kierunku, w jakim zmieniał
się świat. Od stuleci wywierała ona ogromny wpływ na rozwój gospodarczy,
społeczny i cywilizacyjny.

Rachunkowość, bez względu na podejście i sposób jej definiowania, jest
powszechnie uznawana za język biznesu, który umożliwia porozumiewanie
się wszystkich uczestników życia gospodarczego l. Jej rolę i znaczenie

l Rachunkowość jest definiowana w bardzo różny sposób, co powoduje, że różnie
postrzega się jej cele, funkcje i zadania. Autorka niniejszej pracy, zdając sobie sprawę, że
mogłaby wnieść niewiele nowych elementów do ugruntowanych, zarówno w teorii, jak
i w praktyce definicji, pozwoliła sobie wskazać jedynie te, które są najczęściej cytowane
w literaturze. Na przykład A. Jarugowa stwierdza, że ,jako nauka stosowana, rachunkowość
nastawiona jest bezpośrednio na cel praktyczny, a więc pomiar przepływów i przyrostu
wartości (majątku) podporządkowanego do podmiotów mikro- lub makroekonomicznych
w celu dokonywania wyborów (decyzji) oraz rozliczania z ekonomicznej i społecznej efektywności"
(A. Jar u g o w a, Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] Współczesne problemy
rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa 1991, s. 13.). E. Burzym traktuje rachunkowość
jako "teorię pomiaru ekonomicznego (pomiaru wartości) oraz jako system tego pomiaru
w przedsiębiorstwach i instytucjach" i stwierdza, że "informacje tworzone w rachunkowości
powinny służyć przede v,::szystkimpodejmowaniu racjonalnych decyzji gospodarczych [...] oraz
rozliczaniu się przedsiębiorstwa z otoczeniem (accountability)" (E. B u r z y m, Przeslanki
i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne
Rady Naukowej SKwP" 1993, t. 23, s. 7-8). Według niej "rachunkowość to uniwersalny,
elastyczny, podmiotowy system informacyjno-kontrolny, zdeterminowany metodą bilansową"
(E. B u r z y m, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 13).
Komitet Terminologii Amerykańskiego Instytutu Dyplomowanych Biegłych Rewidentów
(AICPA) w latach 70. XX w. zdefiniował rachunkowość jako "sztukę rejestracji, klasyfikacji
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doceniają nie tylko teoretycy i praktycy rachunkowości. Warto przytoczyć
w tym miejscu słowa wybitnego ekonomisty J. B. Saya: "Pierwszą zasadą
ekonomii jest prowadzenie rachunkowości, a pierwszym krokiem do ruiny
jest jej zaniedbanie"2.

Rozwój rachunkowości był zdeterminowany potrzebami praktyki gos-
podarczej. Rachunkowość dostosowywała się do potrzeb użytkowników
informacji przez siebie generowanych. Chociaż na przestrzeni wieków
dokonano w niej "szeregu przeobrażeń m.in. w zakresie praktycznych
zastosowań, zasad oraz organizacyjno-technicznych form i sposobów jej
prowadzenia, a ponadto teoretycznych uogólnień"3, sens jej funkcjonowania
pozostał niezmienny - rachunkowość była, jest i będzie źródłem informacji
ekonomicznych dotyczących działalności gospodarczej4.

Mimo różnych funkcjP, jakie rachunkowość może spełniać w zależności
od systemu społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonuje, wciąż jako
jedyny kompletny, sprawdzalny system dostarcza informacji do podejmowania
decyzji ekonomicznych przez różnych użytkowników.

W warunkach globalizacji gospodarki podstawowym odbiorcą informacji
finansowych staje się niewątpliwie właściciel kapitału, ale równocześnie
zwiększa się krąg dodatkowych odbiorców. Powoduje to konieczność we-
ryfikacji celów rachunkowości, co oznacza, że jej dalsza ewolucja jest

i obliczania w jednostkach pieniężnych zdarzeń i transakcji oraz interpretacji ich rezultatów"
(AICPA, Committee on Terminology, American Institute Publishing 1961, s. 9). Szeroki
przegląd definicji rachunkowości podaje W. B r z e z i n: Rachunkowość sensu stricto i sensu
largo, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, t. 56, s.7-24. Postrzega on
rachunkowość jako "szczególny system retro- i prospektywny, który ma monopol na ustalenie
wyniku finansowego i kondycji finansowej" (W. B r ze z i n, Ogólna teoria rachunkowości na
przełomie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, t. 40, s. 10.

2 J. B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 670; por.
M. Jeż o w s k i; Falszerstwa w rachunkowości w Polsce i na świecie na tle ewolucji systemów
księgowych od czasów najdawniejszych do początku II wojny światowej, [w:] Ewolucja poL~kiej
rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, AE, Kraków 2001, s. 110.

3 J. W rób l e w s k i, Niektóre problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1965, s. 26.
4 Por. A. Kar m a ń s k a, M. G m y t r a s i e w i c z, Rachunkowość finansowa, Difin, War-

szawa 2002, s. 10; E. B u r z y m, Przesłanki i perspektywy standaryzacji..., s. 7--8.
5 Funkcje rachunkowości stanowią przedmiot rozważań wielu autorów. Oprócz tradycyjnego

ujęcia - w każdym podręczniku rachunkowości są one omawiane jako podstawowa charak-
terystyka tego systemu - można spotkać wiele opracowań poświęconych ich istocie i ewolucji.
Zob. m.in.: A. Jar u g a, J. M a r c i n k o w s k i, Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowo.ki
w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis" 1989, Folia Oeconomica, nr 88, s. 19-29; Z. M e s sn e r,
Funkcje współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1999, t.
51, s. 117-128; B. M i c h er d a, Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości, [w:] Podstawowe
problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wyd. AE, Katowice
2000, s. 107-130; K. S a w i c k i, Problemy funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek
gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1994, t. 28, s. 112-125.
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nieunikniona. W literaturze podkreśla się, że możliwe są dwa podstawowe
kierunki rozwoju rachunkowości6:

1) system rachunkowości będzie w coraz większym stopniu rozszerzał
swój zakres, pozostając jednak ciągle kompletnym i spójnym merytorycznie
systemem informacyjnym;

2) system rachunkowości rozpadnie się na odrębne merytorycznie,
niezależne od siebie moduły zintegrowanego systemu zarządzania przedsię-
biorstwem.

Chociaż nie sposób dziś przewidzieć scenariusza rozwoju rachunkowości,
to w krótszej perspektywie bardziej prawdopodobny wydaje się wariant
pierwszy. Trudno bowiem doprowadzić do rozpadu systemu tak mocno
zakorzenionego w praktyce gospodarczej, jakim jest rachunkowość. Ponadto,
od kilkudziesięciu lat funkcjonują niejako obok siebie, równolegle, podsystemy
rachunkowości, takie jak rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza czy
analiza sprawozdań finansowych, nie powodując - jak na razie - rozpadu
rachunkowości, a wręcz przeciwnie, stymulując jej rozwój? Rachunkowość
próbuje sprostać wymaganiom tych podsystemów, nie odrzucając przy tym
fundamentalnych zasad istnienia i pozostając nadal podstawowym systemem
informacyjnym przedsiębiorstwa 8.

Co jakiś czas, wskutek zmian zachodzących w gospodarce, następuje
przedefiniowanie modelu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Niewątpliwie wiek XXI będzie takim okresem w historii rozwoju rachun-
kowości. Już przełomXX i XXI wieku udowodnił bowiem istotne ograniczenie
użyteczności ujawnianych w sprawozdaniach finansowych informacji dla
zewnętrznych użytkowników. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska były
nasilające się w ostatnim dziesięcioleciu procesy globalizacji i regionalizacji9.

Globalizacja, chociaż obejmuje wszystkie obszary życia gospodarczego,
najbardziej jest zaawansowana w sferze rynków finansowych, których

6 Zob. A. Karmańska, M. Gmytrasiewicz, Rachunkowość finansowa, s. 10.
7 Ibidem.
8 Oryginalne podejście do rachunkowości jako systemu informacyjnego zaprezentowali

A. Jar u g a i J. S k o w roń s k i w książce Rachunek kosztów w systemie informacyjnym
przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1982. Autorzy przedstawili w niej modelowe ujęcie rachun-
kowości, traktując je jako podstawowe, uniwersalne narzędzie opisu rzeczywistości gospodarczej.
Ibidem, s. 7-76.

9 Pod pojęciem globalizacji rozumie się określony stan gospodarki światowej - liberalizację
handlu i przepływu kapitału, jak również nasilające się procesy integracji światowej i umię-
dzynarodowienie życia gospodarczego. Regionalizacja natomiast stanowi swoistą reakcję wielu
państw na wyzwania, jakie niesie ze sobą globalizacja, jest jej efektem i swego rodzaju
przygotowaniem gospodarek do działania w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku
światowym. W literaturze podkreśla się, że zjawiska globalizacji i regionalizacji są względem
siebie bardziej komplementarne niż konkurencyjne. Por. A. G w i a z d a, Globalizacja i regionaliza-
cja gospodarki światowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 10.
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podstawę funkcjonowania stanowi liberalizacja przepływów kapitału 10.
W rzeczywistości globalizacja przejawia się we wzroście centralizacji za-
rządzania produkcją w skali globalnej, w ramach której następuje tworzenie
i odpowiednie wykorzystanie kapitału. Ogromne przepływy kapitałowe
i różnorodność transakcji finansowych to dwie podstawowe charakterystyki
obecnego etapu globalizacji1l, co oznacza, że w szczególności przedmiotem
jej oddziaływania stają się zasady rachunkowości finansowej. Mimo że ich
regionalne warianty różnią się w szczegółach, to generalnie język finansowy,
jakim jest rachunkowość, jest taki sam na całym świecie12. W warunkach
postępującej globalizacji wymaga ona jednak harmonizacji, dzięki której
możliwe jest uzyskanie porównywalnej informacji finansowej. Tylko bowiem
porównywalne sprawozdania finansowe w skali międzynarodowej przyczyniają
się do racjonalnej alokacji kapitału na całym świecie, dzięki czemu stymulują
rozwój gospodarczy i stanowią zarazem istotny jego czynnik.

Przełomem w procesie harmonizacji sprawozdawczości finansowej mogą
być ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych - stosowanie tzw.
"kreatywnej rachunkowości". To właśnie jej praktyki spowodowały, że
coraz częściej wyraża się potrzebę opracowania jednolitego zestawu przej-
rzystych i sztywnych standardów księgowych - globalnego kodeksu zasad
rachunkowości 13. Będzie to zadanie niezwykle trudne do zrealizowania, nie
tylko ze względu na specyfikę rachunkowości, ale przede wszystkim ze
względu na to, że obecnie koncepcje globalizacji nie akcentują tendencji do
ujednolicenia, mówią raczej o integracji, powiązaniach, współzależnościach.

10 Por. Globalizacja - mechanizmy i wyzwania, red. B. Uherska, PWE, Warszawa 2002, s. 27.
11 Według niektórych autorów pierwszą epokę globalizacji świat przeżywał od połowy XIX

do końca lat 20. XX wieku. Proces ten został zahamowany przez trzy zdarzenia: pierwszą
wojnę światową, rewolucję pażdziernikową i wielki kryzys. Po drugiej wojnie światowej "zimna
wojna" regulowała stosunki międzynarodowe aż do 1989 roku, czyli do upadku muru
berlińskiego. To właśnie wydarzenie uznaje się symbolicznie za początek nowej epoki globalizacji.
Zob. T. L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne: zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2001, s. II. Por. też A. Z o r s k a, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach
transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000, s. 14.

12 Por. K. C z u b a k o w s k a, Rllchunkowość wobec procesów globalizacji, "Zeszyty Teoretycz-
ne Rachunkowości" 2002, t. II (67), s. 177.

13 W tym miejscu warto przypomnieć niezbyt odległą historię potwierdzającą potrzebę
stosowania jednolitych standardów rachunkowości - kryzys azjatycki z lat 1997-1998. Według
opracowań przygotowanych przez Konferencję ONZ na temat Handlu i Rozwoju (UNCTAD),
większość instytucji, które wtedy ogłosiły niewypłacalność, była badana przez jedną z Hrm
audytorskich należących do ówczesnej "Wielkiej Piątki". Główną przyczyną łagodnego podejścia
do badania było stosowanie lokalnych standardów rewizji sprawozdań Hnansowych. Autorzy
raportu stwierdzili co prawda, że to nie zły audyt był przyczyną kryzysu azjatyckiego, niemniej
skrupulatniejsze badanie bilansów wcześniej wykryłoby problem i uczyniłoby kryzys mniej
dotkIiwynt. Bank Światowy zażądał wówczas od "Wielkiej Piątki", by nie podpisywała się pod
żadnym raportem, który nie jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Por. T. L. Friedman, Lexus ... , s. 223.
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Podkreślają takie cechy procesu globalizacji, jak elastyczność, efektywność
i innowacyjność, których celem jest skuteczne konkurowanie przedsiębiorstw
w skali globalnej. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wypracowanie
globalnych standardów rachunkowości jest sama istota globalizacji - jej
ukierunkowanie na przyszłość i zerwanie z tradycją 14.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowią dziś szczególny
obszar wpływów globalizacji.Najbardziej istotnymi czynnikami tych wpływów Są15:

1) międzynarodowy handel,
2) inwestycje zagraniczne,
3) transnarodowe korporacje,
4) finanse globalne (rynki finansowe).
Handel międzynarodowy jest wyrażony w statystyce eksportu i importu

pomiędzy krajami. Tylko w odniesieniu do dóbr w latach 197(}-1999 wzrósł on
ponad piętnastokrotnie, a wzrost obrotów dobrami w stosunku do wymiany
usług był jeszcze większy16. Rozwój handlu międzynarodowego oznacza wzrost
zapotrzebowana na wiedzę i umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
zagranicznych firm, zarówno dostawców, jak i odbiorców.

Inwestycje zagraniczne wpływają na rachunkowość w dwojaki sposób,
w zależności od ich rodzaju. Inwestycje bezpośrednie wymagają znajomości
i zrozumienia sprawozdawczości finansowej kraju, w którym są dokonywane.
Jest to szczególnie ważne, gdyż główną cechą inwestycji bezpośrednich jest
trudność ich wycofania w momencie pogorszenia się warunków prowadzenia
biznesu1? Także inwestycje kapitałowe mają istotne znaczenie dla sprawo-
zdawczości finansowej, ponieważ wymuszają porównywalność danych finan-
sowych dostarczanych zagranicznym inwestorom, ograniczającą ich ryzyko
inwestycyjne.

Korporacje transnarodowe są głównym nośnikiem wyzwań stojących
przed globalną sprawozdawczością finansową. Chodzi tu nie tylko o to, że
oddziały firm międzynarodowych działają w krajach, w których obowiązują
różne standardy rachunkowości (co wymaga ich znajomości w opracowaniu
skonsolidowanych sprawozdań finansowych), ale również o to, że funkcjonują
one w bardzo złożonej sieci powiązań kapitałowych18. Jeszcze sto lat temu
nawet potężne korporacje finansowały swoją działalność na lokalnych
rynkach finansowych. Obecnie ich potrzeby kapitałowe są tak duże, że

14 Istotę podejścia do globalizacji oddaje fragment recenzji J. Surowieckiego książki
A. Grove'a: "Innowacyjność zastępuje tradycję, teraźniejszość - a raczej przyszłość - zastępuje
przeszłość. Liczy się tylko to, co się dopiero pojawi, a to nadejdzie tylko wtedy, gdy to co
mamy zostanie wywrócone do góry nogami". Podaję za T. L. F ri e d m a n, Lexus ..., s. 31.

15 J. F lower, Global Financial Reporting, Palgrave, New York 2002, s. 4; zob. też
S. T. S u r d y k o w s k a, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999, s. 24-32.

16 J. Flower, Global FinanciaL, s. 5.
17 Por. S. T. Su r d y k o w s k a, Rachunkowość międzynarodowa, s. 23.
18 Ibidem, s. 27-28.



16

poszukują one źródeł finansowania na giełdach zagranicznych 19.W związku
z tym zarówno inwestujący kapitał, jak i wykorzystujący go, a także organy
regulujące ten proces (w tym instytucje nadzorujące obrót giełdowy) muszą
poznać i zrozumieć międzynarodowy język rachunkowości i finansów 20.

Reasumując, powstanie globalnego systemu regulacji finansowych jest
największym wyzwaniem dla rachunkowości XXI w. Oznacza konieczność
wypracowania jednolitych zasad ujmowania skutków danego zdarzenia na
całym świecie. Globalizacja polega bowiem na "wielości powiązań i wzajem-
ności oddziaływań państw i społeczeństw, tworzących obecny system światowy.
Cechują ją dwa wymiary: zakres (zasięg) i intensywność (głębokość)"21.
Siłami sprawczymi były i są nadal duże korporacje międzynarodowe (tzw.
korporacje trans narodowe KTN), naj potężniejsze i naj prężniej działające
organizacje gospodarcze świata. W związku z tym niezbędne są liberalne
warunki ich rozwoju, możliwe dzięki swobodnemu przepływowi kapitału.
Naczelną ideologią globalizacji jest wolnorynkowy kapitalizm, co oznacza
rozszerzenie się tego systemu gospodarczego na praktycznie każdy kraj
świata i powiązanie ogólnoświatowego systemu gospodarczego poprzez
międzynarodowe transakcje.

Przedstawiona powyżej istota procesu globalizacji pokazuje, że dotyczy
on w szczególności zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Idealnym rozwiązaniem byłoby więc opracowanie jednolitych zasad pomiaru
zdarzeń gospodarczych niezależnie od miejsca na świecie, w którym funk-
cjonuje podmiot. Podjęcie działań zmierzających do tego celu natrafia
jednak na przeszkody. W każdym kraju - mimo nadrzędnych, uniwersalnych
zasad rachunkowości - ostateczny kształt sprawozdań finansowych jest
odmienny. Powstaje zatem pytanie, które standardy mogłyby stanowić
punkt wyjścia do opracowania unormowań globalnej sprawozdawczości
finansowej. Wydaje się, że przede wszystkim te, które najlepiej służą do
realizacji celów systemu rachunkowości i zaspokojenia potrzeb informacyjnych
jej użytkowników. Aby je wskazać, należy dokonać analizy funkcjonujących
systemów rachunkowości w poszczególnych krajach. Badania prowadzone
w tym zakresie mają więc charakter porównawczy, a ich obszar jest
przedmiotem zainteresowania rachunkowości międzynarodowej, często okreś-
lanej również mianem rachunkowości porównawczej (komparatywnej)22.

19 Szczególnym zainteresowaniem cieszy się giełda nowojorska NYSE. Zob. J. F lower,
Global Financial ..., s. 17-19; A. Jar u g a, W kierunku globalnych standardów rachunkowości,
[w:] Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, Katedra Rachunkowości UŁ,
SKwP, Oddz. w Łodzi, Łódź 2002, s. 9.

20 S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, s. 31.
21 A. M c G r e w, Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics, ed. A. McGrew,

Polity Press, Cambńdge 1992, s. 28. Podaję za: A. Z o r s k a, Ku globalizacji?, s. 15.
22 Por. S. T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, s. 37-38.
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1.2. Rachunkowość międzynarodowa jako źródło
globalnych standardów sprawozdawczości finansowej

Punktem wyjścia do procesu globalizacji rachunkowości, czyli do stwo-
rzenia rachunkowości światowej, mogłaby być rachunkowość międzynarodowa.
Rachunkowość światowa (globalna) traktowana byłaby jako system uniwer-
salny, obowiązujący we wszystkich krajach świata23. Innym ważnym aspektem
rachunkowości międzynarodowej jest jej powiązanie z praktykami rachun-
kowości korporacji transnarodowych.

W rozważaniach dotyczących rachunkowości międzynarodowej podkreśla
się trudności jej dostosowania do procesów globalizacji. O ile można ujednoli-
cić inne dziedziny życia gospodarczego, o tyle w rachunkowości ,natrafia się na
ogromne bariery wynikające z różnic o charakterze kulturowym, historycznym
i społecznym między poszczególnymi krajami. Dlatego proces likwidowania
tych różnic będzie z pewnością długotrwały, jeśli w ogóle zakończy się
powodzeniem. Mając świadomość istnienia takich problemów, środowisko
rachunkowców bardzo ostrożnie próbuje je rozwiązywać i znaleźć wspólny
mianownik - obszar, w którym mogłyby zostać ujednolicone zasady rachunko-
wości. Obecnie takim obszarem nie może być cały świat, a nawet określony
region świata, natomiast wydaje się, że może stać się nim międzynarodowy
rynek finansowy. Świadczą o tym najnowsze definicje rachunkowości między-
narodowej, spośród których za najbardziej reprezentatywną uznaje się definicję
F. D. S. Choi'a i G. G. Muellera: "Rachunkowość międzynarodowa [...] to
rachunkowość zorientowana na międzynarodową analizę porównawczą [...],
potrzeby informacyjne międzynarodowych rynków finansowych"24.

Dzięki rachunkowości międzynarodowej jest możliwe zapoczątkowanie
właściwego etapu procesu globalizacji sprawozdawczości finansowej ozna-
czającego dokonanie wyboru jednego zestawu zasad rachunkowości, który
mógłby funkcjonować na całym świecie w randze globalnych standardów
rachunkowoścP5. Można tego dokonać różnymi metodami - albo wybierając

23 Ibidem.
24 Zob. F. D. S. Choi, G. G. Mueller, International Accounting, Prentice Hall,

Englewood Cliffs, N.J. 1992, s. 12. Podaję za S. T. Surdykowska, Rachunkowo.fć
międzynarodowa, S.38-39.

25 O pracach nad utworzeniem i interpretacją globalnych standardów rachunkowości pisali
ostatnio m.in. R. I g n a t o w s k i, Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza porównawcza, red. J. Gierusz,
ODDK, Gdańsk 2002, s. 19-50 oraz A. Jar u g a, Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie
rachunkowości, "Rachunkowość" 2000, nr lO, s. 5. Autorzy tych publikacji podkreślają
zaawansowany stan prac w zakresie instytucjonalnym oraz trudności w opracowaniu jednolitych
rozwiązań w obszarach, które od wielu lat stanowią przedmiot dyskusji środowiska rachunkowców
na całym świecie (łączenie spółek, rozliczanie umów leasingowych, konsolidacja sprawozdań
finansowych, nakłady inwestycyjne, instrumenty finansowe itp.).
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krajowy model sprawozdawczości fmansowej, albo model będący kompilacją
rozwiązań stosowanych w różnych krajach. Można próbować wprowadzić
taki model bezpośrednio, testując go w określonych regionach świata lub
na międzynarodowych rynkach finansowych.

Jednak zasadniczą kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest wskazanie
krajowego modelu sprawozdawczości finansowej, który mógłby stanowić
punkt wyjścia do ujednolicenia zasad rachunkowości. Obecnie mamy do
czynienia z dwoma podstawowymi, historycznie ukształtowanymi, modelami:
modelem anglosaskim i modelem kontynentalnym26. Model anglosaski
reprezentują Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a kontynentalny - Niemcy,
Francja i Japonia. Fundamentalne cechy tych modeli rachunkowości przed-
stawia tabela 1.1.

Tabela 1.1. Fundamentalne cechy modeli rachunkowości: kontynentalnego i anglosaskiego

Model kontynentalny Model anglosaski

A. Środowisko społecz-
no-ekonomiczne

1. Rynki kapitałowe Kapitał jest dostarczany głów- Głównym źródłem kapitału są
nie przez sektor bankowy rynki akcji

2. Kultura Zorientowana na państwo Indywidualistyczna

3. System prawny Zdominowany przez skodyfi- Zdominowany przez prawo
kowane prawo, prawo re- zwyczajowe, reguły rachun-
guluje szczegółowo reguły kowości ustalane są przez
rachunkowości ciała należące do sektora

prywatnego

4. System fiskalny Prawo bilansowe i prawo po- Prawo podatkowe nie ma wpły-
datkowe są ze sobą ściśle wu na rozwiązania stoso-
powiązane wane w ramach rachunko-

wości finansowej

B. Cele rachunkowości

1. Tworzenie informacji
użytecznych w podej-
mowaniu decyzji

Podstawowi użytkowni- Kredytodawcy, organy podat- Przede wszystkim inwestorzy
cy sprawozdań [man- kowe, inwestorzy
sowych

26 Por. A. Jaru g a, Standaryzacja rachunkowości - moda czy konieczność? "Monitor
Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 3, s. 4-6.
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Tabela 1.1. (cd.)

Model kontynentalny Model anglosaski

zasady rachunkowości Dominacja zasady ostrożności Rzetelne informowanie, zgodne
i wpływ systemu podatko- z zasadą "pra wdziwego
wego na rachunkowość fi- i rzetelnego obrazu"
nansową obniża użyteczność
sprawozdań finansowych
w podejmowaniu decyzji ró-
żnego typu

zakres ujawniania infor- Tendencje do zmniejszania za- Tendencje do zwiększania za-
macji kresu uja wnień kresu ujawnień

zakres polityki rachun- Znaczna liczba opcji w zakresie Prawie nie ma obowiązujących,
kowości umawania i pomiaru sformułowanych opcji do-

tyczących umawania i po-
miaru

2. Ustalanie wyniku fi- "Ostrożne" liczenie wyniku Liczenie wyniku jest podpo-
nansowego zasada konserwatyzmu rządkowane użyteczności

Ograniczenia w podziale zysku decyzyjnej
Tendencja do tworzenia wyż- Rzetelne prezentowanie wyniku,

szych ukrytych rezerw "prawidłowy i rzetelny ob-
raz"

Nie ma ograniczeń w podziale
zysku

Tendencje do tworzenia niż-
szych ukrytych rezerw

3. Podstawa opodatko- Wzajemne "przenikanie" prawa Brak wpływu prawa podatko-
wania podatkowego i prawa bi- wego na prawo bilansowe

lansowego i odwrotnie

C. Przykłady krajów Belgia, Niemcy, Francja, Gre- Australia, Holandia, Irlandia,
cja, Włochy, Japonia, Por- Kanada, Nowa Zelandia,
tugalia, Szwajcaria Singapur, Stany Zjednoczo-

ne, Wielka Brytania

Ź ród ł o: M. G l a u m, U. M a n d l er, Rechnungslegung au! globalen Kapitalmiirkten,
Gabler, Wiesbaden 1996, s. 28, podaję za: S. T. Surdykowska, Rachunkowość mię-
dzynarodowa, zakamycze, Kraków 1999, s. 68-69.

Oprócz wyodrębnienia dwóch tradycyjnych modeli - anglosaskiego
i kontynentalnego, można spotkać wiele innych klasyfikacji systemów
rachunkowości27• Na uwagę zasługuje jedna z ostatnich klasyfikacji, stanowiąca

27 Na przykład klasyfikacja krajów ze względu na źródła finansowania uwzględnia:
1) system rynków kapitałowych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania); 2) system finansowania
oparty na państwie (Francja, Japonia); 3) system finansowania oparty na instytucjach
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swego rodzaju modyfikację tradycyjnego podejścia wykorzystująca cztery
główne kryteria:

- system prawny;
- wpływ podatków;
- rynek kapitałowy;
- rozmiary i siła oddziaływania profesji rachunkowców.
Zgodnie z nimi wyodrębniono dwa podstawowe modele rachunkowości28:

1) model anglosaski - właściwy dla krajów, w których system prawa
jest oparty na prawie zwyczajowym, wpływ podatków na rachunkowość
- ograniczony, rynek kapitałowy ma bardzo duże znaczenie dla sprawo-
zdawczości finansowej, a pozycja profesji księgowych jest bardzo silnie
ugruntowana w praktyce gospodarczej;

2) "reszta świata" - model właściwy dla takich krajów, jak Japonia,
Francja i Niemcy, w których prawo bazuje na prawie romańskim (kodek-
sowym), wpływ podatków na rachunkowość jest bardzo silny, giełda ma
niewielkie znaczenie dla sprawozdawczości finansowej, a pozycja profesji
rachunkowców jest relatywnie słaba.

W tak wydzielonych grupach prowadzono badania statystyczne, które
potwierdziły, że system rachunkowości poszczególnych krajów jest produk-
tem przede wszystkim ich ram instytucjonalnych29. Państwo ma bardzo
silny wpływ na sprawozdawczość finansową oraz możliwość egzekwowania
i zaspokojenia swoich oczekiwań przez system prawa, a w szczególności
prawa podatkowego. Czynnikiem określającym kształt sprawozdań finan-
sowych jest także rynek kapitałowy i jego regulacje. Ich wpływ na spra-
wozdawczość finansową spółek notowanych na giełdzie może być bardzo
znaczący. Czynnikiem instytucjonalnym determinującym rachunkowość są
również organizacje środowiskowe. Istotny wpływ na kształt sprawozdań
finansowych wywierają ponadto takie elementy otoczenia, jak pracownicy,

finansowych (Niemcy). Zob. C. N o b e s, R. P ark e r, Comparative international Accounting,
Prentice Hall, London 1991, s. 38-50. Por. także: D. Kor t u m, Klasyfikacja rachunkowości
międzynarodowej i jej podstawowe wzorce, [w:] Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski,
J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001, s. 23-29.

28 Zob. J. Flower, Global Financial ..., s. 56-57.
29 Badania wykazały w modelu anglosaskim istotne różnice między amerykańską i brytyjską

sprawozdawczością finansową. Model amerykański charakteryzuje się znacznie większym
zakresem ujawnień i mniejszym konserwatyzmem w porównaniu z modelem brytyjskim.
W grupie "reszta świata" praktyka sprawozdawczości finansowej dwóch krajów (Japonii
i Niemiec) jest znacząco różna od pozostałych krajów tej grupy. Bardziej zbliżona jest
praktyka Japonii i Belgii. Zob. T. D o u p n i k, S. S a It e r, External Environment, Culture and
Accounting Practice, "International Journal of Accounting" 1995, vol. 30, nr 3, s. 189-207.
Podaję za: J. F lower, Global Financial ..., s. 57-61.
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teoretycy rachunkowości, kolonializm, historia kraju oraz czynniki kul-
turowe30•

Analiza porównawcza modeli rachunkowości funkcjonujących w różnych
krajach stanowi dobry punkt wyjścia do stworzenia globalnych zasad
rachunkowości. Umożliwia identyfikację zarówno różnic występujących
między systemami, jak również ich przyczyn, co jednak nie gwarantuje
opracowania jednolitych rozwiązań. W każdym kraju normy rachunkowości
zostały bowiem ukształtowane przez wieki historycznego rozwoju3!. Ponadto,
prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie mogą się
pojawić w życiu gospodarczym; zawsze pozostaje pewien margines swobody
dla użytkownika regulacji. Oznacza to, że unifikacja zasad rachunkowości
może mieć miejsce tylko na określonym poziomie. Zostało to zauważone
w modelu anglosaskim, w którym przyjęto zasadę true and fair jako
decydującą w sytuacji, w której prawo rachunkowości nie przewidziało
szczegółowego rozwiązania32• Wydaje się zatem, że właśnie model anglosaski
ma dużą szansę na wykorzystanie w procesie stanowienia globalnych
standardów rachunkowości.

Jak już wspomniano, zbliżenie zasad sprawozdawczości finansowej na
świecie może następować przez przyjęcie rozwiązań stosowanych w kon-
kretnym modelu - bezpośrednio dla wszystkich krajów lub pośrednio
- początkowo poprzez ich ujednolicenie w krajach należących do okreś-
lonego regionu świata, albo ujednolicenie w krajach obecnych na między-
narodowych rynkach finansowych. Historia i doświadczenia ostatnich kil-
kudziesięciu lat w zakresie regulacji rachunkowości pokazuje, że praw-
dopodobnie będziemy mieli do czynienia z drugą i trzecią metodą ujed-
nolicania zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Oznacza to począt-
kowo unifikację w odniesieniu do zasad rachunkowości dla krajowych
rynków kapitałowych skupionych w określonym regionie świata, następnie
dla międzynarodowych rynków finansowych w różnych regionach, a dopie-
ro w kolejnej fazie opracowanie zestawu reguł sprawozdawczości dla
globalnego rynku finansowego (por. rys. 1.1). Tempo unifikacji i osiąg-
nięcie jej finalnego celu będzie zależeć od postępu harmonizacji i stan-
daryzacji rachunkowości - procesów zapoczątkowanych w praktyce już
wiele lat temu.

30 Wnikliwą analizę czynników wywołujących różnice między systemami rachunkowości
finansowej prezentuje w polskiej literaturze S. T. S u r d y k o w s k a: RachunkowoJć między-
narodowa, s. 49-58. Zob. też J. F lower, Global Financial ... , s. 48-56.

31 Por. S. T. Su r d y k o w s k a, RachunkowoJć międzynarodowa, s. 42.
32 Zasadę true and fair wprowadzili do światowego dorobku rachunkowości Brytyjczycy,

natomiast Amerykanie rozpropagowali zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą (substance
over form). Por. ibidem, s. 43.
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1.3. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
w skali regionalnej i globalnej

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości to procesy, które trwają
od kilkudziesięciu już lat. Są one analizowane przez praktyków, ujmowane
w regulacjach i szeroko opisywane w literaturze33• Podejmowane są próby
definicji i określenia różnic, jakie zachodzą między nimi, nie tylko zresztą
w obszarze rachunkowości, gdyż stanowią one narzędzie globalizacji wszystkich
dziedzin życia gospodarczego34•

N a gruncie rachunkowości międzynarodowej cele harmonizacji i stan-
daryzacji są takie same - wyeliminowanie rozbieżności między sprawozdaw-
czością finansową różnych krajów3S•

Harmonizacja według C. Robertsa, P. P. Weatmana i P. Gordona
oznacza zmniejszenie liczby stosowanych praktyk rachunkowości przez
określenie takiego ich zestawu, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą
dokonywać wyboru36• Jej efektem jest stan harmonii, w którym w łatwy
sposób można zidentyfikować możliwe różnice. Według A. Jarugi har-
monizacja zasad rachunkowości oznacza "proces zwiększania porównywalności

33 W Polsce problematyka harmonizacji i standaryzacji od wielu lat stanowi podstawowy
obszar zainteresowań A. Jarugi, której pionierskie i nowatorskie prace zainicjowały dalsze
badania nad tymi zagadnieniami. Do pierwszych kompleksowych opracowań na temat har-
monizacji rachunkowości - zarówno w Polsce, jak i na świecie - należy opublikowana
w 1991 r. praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugowej Współczesne problemy rachunkowości.
Podsumowaniem badań A. Jarugi i jej zespołu jest książka Międzynarodowe regulacje rachun-
kowości? Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. A. Jaruga, C. H. Beck, Warszawa 2002,
która przedstawia międzynarodową harmonizację i standaryzację rachunkowości w aspekcie
zarówno przedmiotowym, jak i podmiotowym (instytucjonalnym). Zob. również: A. Jar u g a,
Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, [w:] Rachunkowość u progu XXI wieku,
FRRwP, Warszawa 1998; Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, materiały
konferencyjne, UŁ, Łódż 2002; Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR
- Podatki, red. A. Jaruga, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2002; S. Za b ło ck a, J. Gi eru s z,
Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości międzynarodowej, [w:] Rachunkowość międzynarodowa,
s. 128-145; Harmonizacja rachunkowości, red. D. Misińska, M. Kwiecień, Wyd. AE, Wrocław
2000. Kompendium wiedzy na temat harmonizacji i standaryzacji stanowi książka
S. T. S u r d y k o w s k ie j Rachunkowość międzynarodowa.

34 Zagadnienia harmonizacji i standaryzacji w kontekście szeroko rozumianej globalizacji
stanowią przedmiot rozważań V. Simmeringa. Autor bada wpływ globalizacji na ewolucję
międzynarodowych standardów, porównując maczenie standardów obligatoryjnych i fakul-
tatywnych. Analizuje także aspekty technologicme oraz instytucjonalne - działalnoŚĆ organizacji
odpowiedzialnych za tworzenie standardów międzynarodowych. Zob. V. S i m m e r i n g, The
Evolution of Standards, Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2003.

35 Por. S. T. S u r d y k o w s k a, Rachunkowość międzynarodowa, s. 74.
36 C. R o b e r t s, P. We a t m a n, P. G o r d o n, International Financial Accounting.

A Comparative Approach, Pitman, London 1998. Podaję za: S. T. Surdykowska, Rachun-
kowość międzynarodowa, s. 73.
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sprawozdań finansowych poprzez wprowadzenie spójnego zestawu wzorców,
opartego na wspólnych założeniach i koncepcjach"37.

Standaryzacja oznacza unifikację, czyli stosowanie identycznych rozwiązań,
a jej rezultatem jest ujednolicenie zasad rachunkowości, gwarantujące
najwyższy stopień porównywalności sprawozdań finansowych. A. Jaruga
podkreśla pochodzenie pojęcia standard, które "zostało uregulowane w Wiel-
kiej Brytanii i USA w rozumieniu wzorca, normy promulgowanej przez
krajowe ciało ekspertów rachunkowości i przedstawicieli nauki"38.

Harmonizacja i standaryzacja mogą być rozpatrywane wieloaspektowo,
zarówno z przedmiotowego, jak i podmiotowego punktu widzenia. Jest to
uzależnione od zasięgu oddziaływania tych procesów, od tego, czy mają
one charakter działań krajowych, regionalnych czy ogólnoświatowych.
Rozważania na temat harmonizacji i standaryzacji w aspekcie podmiotowym
odnoszą się do instytucji stanowiących regulacje rachunkowości, zarówno
o zasięgu krajowym, jak i regionalnym oraz światowym. Do najważniejszych
tego rodzaju ciał należą 39:

- na szczeblu światowym: Rada Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości IASB (International Accounting Standards Board); Międzynarodowa
Federacja Księgowych IFAC (International Federation of Accountants);
Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych IOSCO
(International Organization of Securities Commissions); Organizacja Narodów
Zjednoczonych - International Standards of Accounting and Reporting
(ISAR);

- na szczeblu regionalnym: Unia Europejska; ECSAFA - Eastern
Central and Southern Mrican Federation of Accountants; ASEAN - As-
sociation of Southeast Asian Nations Federation of Accountants;

- na szczeblu krajowym: Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości
Finansowej FASB (United States of America Financial Accounting Standards
Board); Rada Standardów Rachunkowości w Wielkiej Brytanii ASB (United
Kingdom Accounting Standards Board); Komisja Papierów Wartościowych
w Stanach Zjednoczonych SEC (US Securities and Exchange Commision).

N ajwiększe oddziaływanie mają niewątpliwie organizacje międzynarodowe,
wśród których czołową rolę odgrywa IASB, powołana do życia w 1973 r.

37 Zob. A. Jar u g a, Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja
i standaryzacja, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. .., s. 3.

38 Ibidem, s. 6
39 Szczegółowy wykaz organizacji, ich charakter i zadania zostały przedstawione m.in. w:

S. T. S u r d y k o w s k a, Rachunkowość międzynarodowa, s. 74-80; A. A. Jar u g a, Instytuc-
jonalizacja międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, [w:] Międzynarodowe regulacje rachun-
kowości ... , s. 22-27, 61-76; C. Nobes, R. Parker, Comparative International ... , s. 74-89.
Por. także M. Michalak, Globalizacja a kształt systemu rachunkowości, [w:] Rachunkowo.vć
wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniw. Gdański,
Gdańsk 2002, s. 357-359.
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jako Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASC (Inter-
national Accounting Standards Committee)4V.

W maju 2000 r. standardy IASB uzyskały akceptację lOSCO, co w prak-
tyce oznacza dopuszczenie ich jako podstawy sporządzania sprawozdań
finansowych przez spółki, których akcje są notowane na giełdach zagranicz-
nych41. Jest to niewątpliwy sukces IASB i zwiastun globalnych standardów
rachunkowości, na razie funkcjonujących na międzynarodowych rynkach
finansowych.

Standardy międzynarodowe cieszą się coraz większą popularnością na
świecie42. Przejawia się ona albo bezpośrednią implementacją do krajowego
prawa rachunkowości (np. w Chinach, krajach afrykańskich, państwach
byłego Związku Radzieckiego - w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji, na
Ukrainie), albo pośrednio przez wykorzystanie wybranych standardów jako
bazy do modyfikacji regulacji krajowych (np. w krajach Unii Europejskiej
oraz w przystępujących do niej Polsce i Czechach). Przychylność deklarują
również takie kraje, jak Singapur, Malezja, Australia, Kanada i kraje
arabskie, które wyrażają swoje poparcie dla IASB i podejmują działania
zmierzające do dostosowania krajowych regulacji do wymagań Między-
narodowych Standardów Rachunkowości. Również Wielka Brytania zapo-
wiedziała zbliżenie swoich standardów do Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, o ile nie będą one gorsze od funkcjonujących standardów
rachunkowości promulgowanych przez ASB43.

Można stwierdzić, że obecnie poziom akceptacji Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości na świecie jest znaczący z punktu widzenia

40 W 2000 r. nastąpiła rekonstrukcja Komitetu. Uchwalono wówczas nową konstytucję
określającą zmiany w strukturze, formie prawnej i zasadach funkcjonowania, umożliwiające
realizację zmodyfikowanych celów Rady. Zob. szerzej A. A. Jar u g a, Instytucjonalizacja
międzynarodowej. .., s. 52-61.

41 Chodzi o 30 standardów międzynarodowych zmodyfikowanych przez łASC, zwanych
core standards. Ich pełną listę zob. ibidem, s. 46--47.

42 Wiele krajów powołalo Komitety Standardów Rachunkowości, których podstawowym
celem jest współpraca z IASB w zakresie rozpowszechniania rozwiązań Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości w krajowych regulacjach. Szeroko na ten temat pisze m.in.
A. Jar u g a: Komitet Standardów Rachunkowości - aktualne prace i zamierzenia, "Rachunkowość"
1998, nr 12, s. 668-669; t a ż, Krajowe Komitety Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość"
2001, nr 3, s. 174-177.

43 Powściągliwe stanowisko Wielkiej Brytanii można tłumaczyć obawą przed utratą
znaczenia regulacji środowiskowych rachunkowości, które od kilkudziesięciu lat cieszyły się
uznaniem na arenie międzynarodowej. Należy bowiem zauważyć, że już w XIX w. Wielka
Brytania ustanowiła normy międzynarodowego języka biznesu, jakim jest rachunkowość. Tu
właśnie powstała pierwsza silna organizacja środowiska rachunkowców - -Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAE&W). Zob. C. N o b e s, R. P ark e r, Comparative
Internationa!..., s. 4.
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liczby krajów skłonnych je stosować44• Niestety, nie są one jednak w pełni
akceptowane przez dwa ważne gospodarczo kraje - Stany Zjednoczone
i Japonię. W przypadku Japonii niechęć ta wynika ze specyfiki i upolitycz-
nienia regulacji rachunkowości w tym kraju. Inne przyczyny braku akceptacji
występują w Stanach Zjednoczonych. Nie dotyczą one kwestii fundamen-
talnych, ale szczegółowych rozwiązań. FASB zidentyfikowała 255 różnic
między standardami amerykańskimi a Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości 45.

Inną organizacją, która w znacznej mierze przyczyniła się do rozwoju
regulacji rachunkowości, jest Unia Europejska. Co prawda jest to organizacja
regionalna, ale kraje w niej zrzeszone mają istotny wpływ na globalną
gospodarkę· Unia Europejska jako pierwsza odniosła znaczące sukcesy na
gruncie harmonizacji rachunkowości46. Wprowadzone przez nią (jeszcze
w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) dyrektywy, chociaż zawie-
rające dużą liczbę opcji ich stosowania, były ogromnym sukcesem w zmniej-
szaniu różnic między systemami rachunkowości krajów członkowskich47.
Najważniejsze dyrektywy EWG odnoszące się bezpośrednio do rachunkowości
i sprawozdań finansowych to: IV Dyrektywa dotycząca rocznych zamknięć
rachunkowych (1978 r.), VII Dyrektywa dotycząca skonsolidowanych sprawo-
zdań finansowych (1983 r.) oraz VIII Dyrektywa dotycząca biegłych rewiden-
tów (1983 r.)48. Stanowiły one kompromis między dwoma skrajnymi systemami

44 Por. P. K a b a l s k i, W kierunku globalnych standardów rachunkowości - dlaczego, jak
i kiedy, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 2, s. 32-34.

45 Ogólne porównanie Amerykańskich Powszechnie Akceptowanych zasad Rachunkowości
(US GAAP) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zob. np. w: A. A. Jar u g a,
Instytucjonalizacja międzynarodowej ... , s. 59--60.

46 Inicjatywy harmonizacyjne Unii Europejskiej, podjęte jeszcze przez Europejską Wspólnotę
Gospodarczą, zarówno w ujęciu podmiotowym jak i przedmiotowym, szeroko opisywała
E. Burzym na początku lat 90. XX w. Ciekawe ujęcie tej problematyki, podkreślające aspekty
harmonizacji rachunkowości w zakresie ochrony i restytucji środowiska naturalnego, można
znaleźć m.in. w: E. B u r z y m, Przesłanki i perspektywy standaryzacji ... , s. 7-8; M. S t ę P i e ń,
Próby standaryzacji zagadnień ekologicznych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej SKwP" 1993, t. 23, s. 109-117.

47 Podkreśla się ogromny wzrost jakości informacji finansowej publikowanej przez spółki
działające w państwach członkowskich Unii Europejskiej po wprowadzeniu dyrektyw, ale
również zwraca uwagę na fakt, że istotnym problemem dla spółek europejskich jest dostęp
do amerykańskiego rynku kapitałowego. Dyrektywy nie są wystarczająco szczegółowe, aby
zaspokajać wymogi informacyjne stawiane spółkom giełdowym w Stanach Zjednoczonych.
Dlatego też konieczne było opracowanie nowej strategii rachunkowości. Rozpoczyna ona
kolejny etap harmonizacji rachunkowości europejskiej z udziałem Komisji Europejskiej i IASB.
Por. K. Van H u II e, Perspektywy harmonizacji rachunkowości - europejski punkt widzenia,
"Rachunkowość" 1999, nr l, s. 1-8.

48 IV Dyrektywa Rady z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek
o określonych formach prawnych (78/660/EEC), z dalszymi zmianami; VII Dyrektywa Rady
z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich przygotowaniu,
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rachunkowości reprezentowanymi odpowiednio przez Francję i Niemcy
(system kontynentalny) oraz Wielką Brytanię (system anglosaski). W obliczu
globalizacji wymagają one jednak gruntownej przebudowy. Decyzja w tym
zakresie została podjęta przez Komisję Europejską już w 1995 r. , a konkretne
działania określone w strategii Unii Europejskiej na lata 2000-2005. Wskazuje
ona jako bazę modernizacji dyrektyw Międzynarodowe Standardy Rachun-
kowości49.

W ten sposób IASC uzyskał dodatkowe wsparcie instytucjonalne oraz
automatyczną akceptację rozwiązań Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości zarówno przez kraje członkowskie, jak i kandydujące do Unii
Europejskiej. Spowodowało to podjęcie przez Komitet prac nad nowymi
standardami oraz modyfikacjami już obowiązujących regulacji 50.

Organizacją, której nie można pominąć w procesie ujednolicania zasad
rachunkowości w skali globalnej jest FASB, działająca wprawdzie na
szczeblu krajowym, ale wywierająca ogromny wpływ na światową praktykę
rachunkowości. Siła tego oddziaływania wynika z roli i znaczenia rynku
kapitałowego w Stanach Zjednoczonych i poparcia amerykańskich standardów
przez SEC, która decyduje o dopuszczeniu akcji do publicznego obrotu na
giełdzie.

Podsumowując, z instytucjonalnego punktu widzenia w procesie ujed-
nolicania zasad rachunkowości w skali światowej istotną rolę może odegrać
Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości (lASB), w dużej mierze
korzystająca z rozwiązań modelu anglosaskiego. Jako organizacja ponad-
narodowa Rada w istocie ma charakter globalny. Jak stwierdza M. Gmyt-
rasiewicz, "dalsza harmonizacja norm i wzorców ponadnarodowych rachun-
kowości będzie opierać się przede wszystkim na Komitecie Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości oraz na ścisłej współpracy tego Komitetu
z władzami Unii Europejskiej" 51.

publikacji i badaniu (83/349/EEC) z dalszymi zmianami; VIII Dyrektywa Rady Ministrów
z 13 kwietnia 1983 r. w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie
statutowego badania ksiąg rachunkowych.

49 Communication of the European Commission on Accounting Harmonization. A New
Strategy vis a vis International Harmonization, COM 1995 (508).

50 Zmiany te zapoczątkowano w roku 1989, kiedy to doszło do porozumienia łASC
i lOSCO, którego celem było uwzględnienie w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
wymogów stawianych sprawozdaniom finansowym przez giełdy. Strategia Unii Europejskiej
w zakresie rachunkowości była bezpośrednią przyczyną przeprowadzenia szczegółowych analiz
treści standardów i ich spójności, co zaowocowało wycofaniem, modyfikacją oraz wprowadzeniem
nowych standardów w latach 1999-200 1. Szerzej zob. np. Z. A d a m k i e w i c z, Porządkowanie
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość" 1998, nr 10, s. 550-553.

51 M. G m y t r a s i e w i c z, Globalna harmonizacja zasad rachunkowości, "Problemy Rachun-
kowości" 2000, nr 2, s. 7.
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IASB, ustanaWIając indywidualne standardy, nie korzysta z jednego
tylko wzorca, ale wybiera najlepsze praktyki rachunkowości z różnych
krajów 52. Celem IASB, zapisanym w jej konstytucji jest "opracowanie
jednego zestawu globalnych standardów o wysokiej jakości [...] oraz do-
prowadzenie do zbieżności (konwergencji) krajowych standardów rachun-
kowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości" 53.Aby powyższy
cel mógł być zrealizowany, konieczne jest wsparcie instytucjonalne działań
IASB, które uzyskała od dwóch znaczących organizacji: na szczeblu re-
gionalnym - Unii Europejskiej, na szczeblu ogólnoświatowym - lOSCO.
W związku z tym znacząco wzrastają szanse na oddziaływanie standardów
międzynarodowych w skali globalnej. Zasięg standardów rozszerza się
i mogą one znaleźć zastosowanie w coraz większej liczbie krajów, które
albo należą do Unii Europejskiej, albo pozyskują kapitał na między-
narodowych rynkach finansowych, na których już obecnie obowiązują
regulacje sprawozdawczości finansowej akceptowane przez lOSCO. Prze-
szkodami na drodze uznania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
za wzorzec rozwiązań w skali światowej są regulacje krajowe Stanów
Zjednoczonych i silna organizacja profesjonalna FASB, stanowiąca kon-
kurencyjne źródło standardów.

Globalizacja to trudne wyzwanie dla rachunkowości, ale wydarzenia
ostatnich lat wskazują, że XXI wiek niesie nowe perspektywy jej rozwoju.
Jak przewidywała A. Jaruga, generalnie rysuje się tendencja kilkustopniowej,
sukcesywnej harmonizacji rachunkowości z udziałem IASB54:

, spółki transnarodowe, notujące i oferujące swoje akcje na rynkach
międzynarodowych, będą dążyć do stosowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości;

- spółki o zasięgu krajowym pozostaną przy krajowych regulacjach
rachunkowości, ale w znacznym stopniu dostosowanych do globalnych
standardów IASB;

- średnie i małe przedsiębiorstwa zostaną poddane ograniczonym wy-
maganiom informacyjnym.

Globalne standardy rachunkowości są potrzebne przede wszystkim
pierwszej grupie spółek i w tym zakresie harmonizacja zasad rachunkowości
już doprowadziła do ujednolicenia w dużej mierze standardów wydanych
przez IASB. Dalsze działania w kierunku globalnych standardów związane
będą z porozumieniami zawartymi między IASB i F ASB, w których

52 Na temat działania, struktury organizacyjnej i roli Rady w procesie harmonizacji
rachunkowości pisało wielu autorów. Szczegółowe omówienie tych zagadnień można znaleźć
m.in. w: R.lgnatowski, Europa u progu adaptacji..., s. 19-50. Por. takźe J. Kogut, Rola
Międzynarodowych Standardów ... , s. 259-266.

53 Podaję za: A. Jar u g a, Instytucjonalizacja międzynarodowej. .., s. 53.
54 Zob. A. Jar u g a, Harmonizacja rachunkowości ... , s. 72.
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niewątpliwie dużą rolę może odegrać IaSea. Wydaje się, że mechanizmy
rynkowe mogą być jedynym skutecznym czynnikiem mającym wpływ na
zmianę stosunku FASB do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości55•

W gruncie rzeczy problem leży nie w różnicach merytorycznych między
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Amerykańskimi Po-
wszechnie Akceptowanymi Zasadami Rachunkowości, a w ich zakresie
przedmiotowym (większy dorobek ma FASB, opracowała bowiem 135
standardów w porównaniu z 39 standardami IASB) oraz w przekonaniu
o wyższej jakości standardów amerykańskich 56.

Mimo różnic pomiędzy MSR a US GAAP, należy pamiętać, że bazują
one na identycznej filozofii rachunkowości przyjętej w modelu anglosaskim,
który opiera się na:

- prawie zwyczajowym;
- neutralności rachunkowości względem prawa podatkowego;
- nadrzędności zasad rachunkowości nad rozwiązaniami szczegółowymi;
- zasadzie true and fair;
- dominacji interesów właściciela kapitału i jego ochronie.
Ta wspólna filozofia dotyczy przede wszystkim podejścia bilansowego

i położenia punktu ciężkości na wycenie aktywów i zobowiązań. Ponadto,
oba źródła regulacji wykorzystują ramy konceptualne i dorobek teorii
rachunkowości 57.

Występujące liczne podobieństwa standardów międzynarodowych i ame-
rykańskich pozwalają mieć nadzieję na wypracowanie przez IASB i FASB
wspólnego zestawu rozwiązań akceptowanych w skali globalnej. Wydaje się,
że ich kierunek - już dziś bardzo wyraźnie zarysowany - mogą wyznaczać
rozwiązania anglosaskie. Model anglosaski jest najbardziej przygotowany na
wyzwania globalizacji niosącej ze sobą nowe kryteria pomiaru i oceny,
jakimi są wartość i perspektywa długiego okresu.

ss Zasadniczą rolę w porozumieniu między FASB i IASB odgrywa SEC, wchodząca
w skład lOSCO. Botychczas postawiła ona wiele zarzutów Międzynarodowym Standardom
Rachunkowości; główny to brak doświadczenia w stosowaniu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Zob. szerzej A. O s t a s z e w i c z,
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd o Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości, "Rachunkowość" 2000, nr 7, s. 421-422.

56 A. Jar u g a, Instytucjonalizacja międzynarodowej. .., s. 59-60.
57 Jak podkreśla A. Jaruga, nie może być harmonizacji rachunkowości bez ram koncep-

tualnych, gdyż tylko one stanowią gwarancję zachowania spójności przedmiotowych standardów
rachunkowości (A. J ar u g a, Harmonizacja rachunkowości ... , s. 61). Z kolei S. T. Surdykowska
zauważa, że jedną z podstawowych przeszkód na drodze harmonizacji standardów między-
narodowych i amerykańskich jest zakres ujawnień informacji finansowych firm, zwłaszcza
notowanych na giełdzie. Na amerykańskim rynku kapitałowym poziom ujawnień jest najwyższy
na świecie. Zob. S. T. S u r d y k o w s k a, Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania
informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997,
t. 40, s. 194-203.
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Procesy globalizacji z coraz większą siłą ujawniają słabości retrospektywnej
rachunkowości. Poddawana nieustannej krytyce, będzie musiała bronić
swoich ukształtowanych przez wieki zasad i koncepcji. Może to zrobić tylko
wtedy, gdy będą funkcjonować jednolita organizacja środowiskowa i standardy
rachunkowości.

W zakresie przedmiotowym globalizacja stanowi zagrożenie dla fun-
damentów systemu rachunkowości finansowej - tradycji pomiaru. Wymusza
bowiem odejście od wyceny w koszcie historycznym na rzecz wyceny
w wartości rynkowej lub w wartości będącej jej substytutem, co powoduje
również zmianę zasad pomiaru dokonań - ukierunkowanie ich nie na zysk,
a na wartość.

Reasumując, przedmiotem pomiaru dokonywanego przez rachunkowość
finansową w warunkach globalnych nadal pozostają dokonania przedsiębiorstwa,
ale jego rezultatem staje się - ustalona z perspektywy długiego okresu
- wartość bilansowa przedsiębiorstwa.

2. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa w świetle teorii
i praktyki rachunkowości

2.1. Pojęcie wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Pojęcie "wartość przedsiębiorstwa" stanowi jedno z tych pojęć ekonomicz-
nych, które w zależności od kontekstu nabierają różnego znaczenia. Jego
interpretacja, zrozumienie treści ekonomicznej nie jest możliwe bez sprecy-
zowania, o jaką wartość chodzi, czyli bez określenia przymiotnika (lub
odbiorcy) pojęcia "wartość". Wyjaśnienie terminu "wartość przedsiębiorstwa"
rodzi trudności przede wszystkim ze względu na niejednoznaczność określenia
samego pojęcia "wartość", a ponadto może budzić wątpliwości przez różne
znaczenia pojęcia "przedsiębiorstwo"58.

Wartość, podobnie jak zysk, stanowi kategorię używaną w bardzo
różnych znaczeniach i ma wiele różnych definicji 59. Samo pojęcie "wartość

58 Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny stanowi przedmiot rozważań wielu autorów.
Wyczerpująco tę problematykę omawiają m.in.: A. K a m e I a - S o w i ń s k a, Wycena przedsię-
biorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Wyd. AE, Poznań 1993; D. Z a r z e c k i, Zasady
i metody wyceny przedsiębiorstw, [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. t. 2,
red. L. Bednarski, T. Waśniewski, FRRwP, Warszawa 1996, s. 283--346; A. Jaki, Wycena
przedsiębiorstwa - pomiar i ocena wartości, zakamycze, Kraków 2000.

59 Zysk jest tradycyjną kategorią pojawiającą się w kontekście działalności gospodarczej,
co na pozór powinno oznaczać jednoznaczność w jego rozumieniu. O tym, że tak nie jest,
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przedsiębiorstwa" informuje jedynie o tym, że przedmiotem wyceny jest
przedsiębiorstwo i że wskutek określonych metod i procedur została ustalona
jego wartość.

W literaturze sformułowanie "wartość przedsiębiorstwa", bez dodatkowych
określeń, pojawia się najczęściej w kontekście wyceny dochodowej przedsię-
biorstwa. W takim rozumieniu wartość przedsiębiorstwa to "zdolność jego
majątku do przynoszenia dochodu60.

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa (często nazywana wartością eko-
nomiczną) związana jest z decyzjami inwestycyjnymi i dlatego jest wyznaczana
przez korzyści finansowe w przyszłości61. Bazuje ona na kategorii wartości
użytkowej i wynikających z niej pożytków62.

Inną podstawową kategorią występującą w literaturze jest wartość
rynkowa przedsiębiorstwa, która "wywodzi się z klasycznej koncepcji
wartości naturalnej jako opartej na popycie i podaży wypadkowej wartości
wymiennej i wartości użytkowej, zweryfikowanej przez rynki finansowe
i towarowe"63. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa ustalana na rynku kapitało-
wym od powiada oczekiwaniom inwestorów co do przyszłych korzyści, a nie
ich rzeczywistej wielkości64.

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotem rozważań wielu autorów są
także inne wartości przedsiębiorstwa. Wśród nich najczęściej omawiane Są65:

- wartość księgowa;
- wartość likwidacyjna;
- wartość ekonomiczna;
- wartość godziwa.

świadczy wiele opracowań. Por. np. K. W i n i a r s k a, Zysk - pojęcie wieloznaczne, "Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1993, t. 24, s. 125-132; K. Marszał, Zysk jako
kategoria ekonomiczna a zysk bilansowy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2002, t. 10
(66), s. 86-104. Zob. też T. A. Lee, Income and Value Measurement: Theory and Practice,
T. Nelson and Sons, London 1974.

60 A. K a m e I a - S o w iń s k a, Wartość kapitału, [w:] Podstawowe problemy rachunkowości ...,
s. 91. Zob. także M. M ichal sk i, Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 94.

61 E. N o w a k, Wartość dochodowa a strategie przedsiębiorstwa w warunkach niepewności
i ryzyka, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, t. 41, s. 28.

62 A. Jak i, Wycena przedsiębiorstwa ... , s. 31.
63 Ibidem.
64 Istotę wartości rynkowej przedsiębiorstwa rozważa m.in. M. M i ch al s k i, Zarządzanie ...,

s.2-26.
65 R. K a m i ń s k i, Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa,

Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001, s. 41. Por. też: I. I gnaciu k, Jak ustalać wartość
przedsiębiorstwa? "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6, s. 10-11; M. Groszek, S. Kasiewicz,
Wycena przedsiębiorstwa, TNOiK, Warszawa 1991, s. 6-7; D. Z a r z e c k i, Wycena przedsiębiorstw
przy zastosowaniu koncepcji ekonomicznej wartości dodrJnej, "Rachunkowość" 1999, nr 9, s. 547;
J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzaniafinansami]l1'm, PWN, Warszawa 1997, s. 17.
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Powyższe kategorie mogą wyrazac różne aspekty pomiaru wartości
przedsiębiorstwa - mogą odzwierciedlać przyjętą metodę pomiaru, źródło
zasad tego pomiaru lub odbiorcę (por. rys. 1.2)66.

Wartość
przedsiębiorstwa

Wartość:
dochodowa
odtworzeniowa
likwidacyjna
księgowa
godziwa
skorygowana
księgowa
rynkowa

Wartość:
bilansowa
podatkowa
rynkowa
"menedżerska"

(ekonomiczna)

Odbiorca informacji
o wartości

przedsiębiorstwa

Wartość:
dla akcjonariuszy
dla fiskusa
dla innych użytkowników

informacji

Rys. 1.2. Różne rodzaje wartości przedsiębiorstwa i ich klasyfikacja

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Z punktu widzenia metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa można
wyróżnić trzy zasadnicze podejścia67:

l) majątkowe,
2) dochodowe,
3), mieszane.
W pierwszym podejściu, bazującym na wartości majątku i kapitału,

wyróżnia się cztery metody68:

księgową (historyczną) - ewidencyjnej wartości aktywów netto;
skorygowaną (księgową) - skorygowanej wartości aktywów netto;
odtworzenia (replacement value method);
upłynnienia (likwidacyjną, realizacji netto).

60 Por. R. K a m i ń s k i, Polityka bilansowa ..., s. 39--42.
67 A. Jak i, Wycena przedsiębiorstwa ..., s. 42.
68 Na temat metod wyceny właściwych dla podejścia majątkowego, ich klasyfikacji

i procedur zob. m.in. A. K a m e l a - S o w i ń s k a, Wycena przedsiębiorstw ... , M. K u f e l,
Metody wyceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992; S. Z a b ł o ck a, Jak wycenić
przedsiębiorstwo, ODDK, Gdańsk 1998; D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw,
FRRwP, Warszawa 1999.
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W wyniku zastosowania drugiego podejścia jest ustalana wartość do-
chodowa przedsiębiorstwa (m.in. na podstawie skapitalizowanych zysków
lub zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

W podejściu trzecim ma miejsce połączenie majątkowych metod wyceny
z metodami dochodowymi69•

Klasyfikacja wartości przedsiębiorstwa ze względu na źródło pomiaru
pozwala wskazać cztery dziedziny dostarczające różnych metod (zasad)
pomiaru. Są to:

- prawo bilansowe (zasady rachunkowości);
- prawo podatkowe;
- rynek, oraz
- teoria przedsiębiorstwa, finansów _i zarządzania.
Z kolei z odbiorcą jest związane odróżnienie wartości przedsiębiorstwa

od wartości całkowitej przedsiębiorstwa i wartości kapitału dla właścicieli,
szczególnie ważne w rachunkowości i w zarządzaniu wartością dla akc-
jonariusza. Wynika ono przede wszystkim z odmiennego - w porównaniu
z ekonomią - rozumienia przez te dziedziny pojęcia "kapitał"70. Stąd też
należy odróżniać wartość całkowitą przedsiębiorstwa od wartości przedsię-
biorstwa dla akcjonariuszy. Pierwsza kategoria obejmuje wartość wszystkich
kapitałów, druga - tylko kapitałów własnych.

Kategoria wartości przedsiębiorstwa nierozłącznie wiąże się z pojęciem
własności, a zatem stanowi wartość dla właściciela, zwaną także wartością
utraty?!. Do jej pomiaru przyjmuje się wartość bieżącą - likwidacyjną,
odtworzeniową lub ekonomiczną (dochodową). Kategoria wartości historycznej
jest inną miarą wartości przedsiębiorstwa i - mimo że jej odbiorcą jest
przede wszystkim właściciel kapitału - nie używa się w stosunku do niej
określenia "wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariusza".

Wszystkie ujęte na rysunku 1.2 rodzaje wartości przedsiębiorstwa są
szeroko opisywane w literaturze z zakresu finansów, zarządzania i rachun-
kowości, ponieważ te dyscypliny stanowią źródło zasad ustalania wartości
przedsiębiorstwa 72. Zaprezentowane w pracy kryteria wyodrębnienia różnych

69 Zob. szerzej A. Jak i, Wycena przedsiębiorstwa ... , s. 47.
70 Pojęcie kapitału w teorii ekonomii jest rozumiane inaczej niż w teorii rachunkowości.

W pierwszym przypadku kapitał odnosi się do całego majątku, natomiast w drugim rozumiany
jest jako aktywa netto (por. S. S o jak, Rachunkowość w warunkach inflacji, UMK, Toruń
1996, s.21-22). Ponadto, w odniesieniu do przedsiębiorstwa, kapitał może być utożsamiany
m.in. z: majątkiem (kapitałem rzeczowym), zasobami finansowymi (kapitałem finansowym),
całoksztahem zaangażowanych środków bilansowych i pozabilansowych (A. Jak i, Wycena
przedsiębiorstwa ... , s. 18).

71 A. K a m e 1a - S o w iń s k a, Wycena przedsiębiorstw ... , s. 19.
72 W opracowaniu pominięto poglądy na temat wartości znane i szeroko omawiane

w ekonomii klasycznej, takie jak wartość wymienna, wartość użytkowa, naturalna, reprodukcyjna.
Szerokiego przeglądu kategorii wartości w świetle teorii klasycznej dokonuje m.in.: A. Jak i,
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rodzajów wartości przedsiębiorstwa wzajemnie się przenikają i mogą być
łączone ze sobą, umożliwiając sprecyzowanie pojęcia "wartość przedsiębior-
stwa".

Jeśli jednak uszczegółowienie pojęcia "wartość przedsiębiorstwa" w zależ-
ności od metod jej ustalania pozwala dość jednoznacznie zdefiniować tę
wartość, o tyle określenie jej odbiorcy wzbudza pewne wątpliwości.

W potocznym rozumieniu termin "wartość przedsiębiorstwa dla" oznacza
konkretnego odbiorcę, użytkownika informacji. Natomiast w literaturze
z zakresu finansów i zarządzania pojęcie "wartość dla akcjonariusza"
(shareholder value) wskazuje nie tylko odbiorcę, ale przede wszystkim
kategorię wartości obliczoną za pomocą konkretnych metod i procedur.
Można zaryzykować stwierdzenie, że każda wartość przedsiębiorstwa jest
dla akcjonariuszy, zarówno wartość rynkowa, jak i bilansowa, podatkowa
czy menedżerska. Każda z nich informuje jednak o czymś innym i jest
ustalana różnymi metodami w różnych celach.

Można również postawić tezę, że podstawą szacowania wszelkich wartości
przedsiębiorstwa jest jego wartość bilansowa - stanowi ona zatem kluczowy
czynnik kształtowania wartości przedsiębiorstwa w szerokim kontekście
(por. rys. 1.3).

[ Wartość bilansowa p.·zedsiębiorstwa ]
korekty korekty korekty

II'

I
Wartość podatkowa

I Wartość menedżerska Wartość rynkowa
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa

(wartość dla ak<jonariuszy)

Rys. 1.3. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a inne wartości przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wycena przedsiębiorstwa ... , s. 23-31. Na temat innych rodzajów wartości przedsiębiorstwa
pisało wielu autorów reprezentujących różne dyscypliny nauki. Por. np. A. K am e I a-
- S ow i ń sk a, Wartość kapitalu, s. 86-87; D. Zar ze cki, Teoria i praktyka metod dochodowych
w wycenie przedsiębiorstwa, Uniw. Szczeciński, Szczecin 1998, s. 22-25; M. B r a t n i c ki,
Analiza zasobów przedsiębiorstwa pod kątem przewagi konkurencyjnej, [w:] Zarządzanie w przemyśle:
teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku, KNOiZ PAN - AGH, Kraków 1999, s. 169-172;
A. H e r m a n, A. S z a b I e w s k i, Orientacja na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie
wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltex, Warszawa 1999, s. 13-56; J. L i c h -
t a r s k i, Kilka uwag o rozpoznawaniu pozabilansowych elementów potencjalu przedsiębiorstwa,
[w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapilalowym, red. J. Duraj, Wyd. UŁ, Łódź 1999, s. 35-38.
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Ze względu na obszar badawczy zdeterminowany przez dyscyplinę, którą
reprezentuje autorka, w niniejszej pracy jest rozważana wartość bilansowa
przedsiębiorstwa, przede wszystkim w aspekcie kształtujących ją czynników.
Odniesienie wartości bilansowej przedsiębiorstwa do innych kategorii wartości
przedsiębiorstwa jest przedstawione w kontekście roli, jaką odgrywa ona
w wyznaczaniu poziomu pozostałych kategorii. Szczegółowej analizie poddano
relację między wartością bilansową i wartością podatkową przedsiębiorstwa.
W tym bowiem przypadku siłą sprawczą ich zróżnicowania jest alokacja
podatku dochodowego.

Wartość bilansowa - mimo ograniczonych przez zasady rachunkowości
możliwości jej kształtowania - może być bardzo przydatnym kryterium
podejmowania decyzji w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Niewykorzys-

r tywanie wartości bilansowej w takim charakterze jest spowodowane w dużej
mierze niezrozumieniem możliwych instrumentów jej kształtowania oraz
skutkami podatkowymi. Znaczenie wartości bilansowej przedsiębiorstwa

- pozostaje więc w praktyce niedoceniane, a przecież tylko na jej bazie mogą
rozwijać się inne koncepcje pomiaru wartości przedsiębiorstwa. To właśnie
ich użytkownicy powinni uświadomić sobie zasady ustalania wartości
bilansowej i dążyć do podnoszenia jakości jej pomiaru, co gwarantuje
wzrost stopnia przejrzystości innych, obliczonych na jej podstawie, kategorii
wartości przedsiębiorstwa.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa może być zdefiniowana w sposób
bardzo precyzyjny, dzięki określeniu zarówno źródła pochodzenia zasad jej
ustalania, jak i przedmiotu wyceny.

Wartość bilansowa (księgowa) w ogóle to wartość ustalana w systemie
rachunkowości ~a pomocą metod i zasad właściwych tej diiedzinie73.

W naj szerszym ujęciu sprowa.dza się ją do podania liczby, według której
dana pozycja jest wykazywana w księgach rachunkowych 74.

Wartość księgową przedsiębiorstwa można zatem traktować jako "sumę
wartości składników majątku przedsiębiorstwa wynikających z zapisu w księ-
gach rachunkowych na moment wyceny, sfinansowanego kapitałem włas-
nym [...]. Wartość księgowa jest wartością bazującą w większości przypadków
na cenach historycznych, co znacznie ogranicza jej funkcje w procesie

73 Na temat wartości bilansowej przedsiębiorstwa por. także: E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k,
Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik informacji dla akcjonariuszy,
materiały konferencyjne, Uniw. Gdański, Gdańsk 2003; E. Wal i ń s k a, U. W ój c i k o w s k a,
R. W ó j ci k o w s ki, Wartość bilansowa, podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
- statystyczna weryfikacja zależności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 15 (71);
E. Wal i ń s k a, U. W ó j cik o w sk a, R. W ó j c ik o w sk i, Wartość bilansowa, wartość
podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - analiza ekonometryczna, "Acta Universitatis
Lodziensis", Folia Oeconomica (w druku).

74 A. Kamela-Sowińska, Wartość kapitału, s. 86.
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inwestycyjnym"7s. Jest ona przede wszystkim źródłem infonnacji w procesie
wyceny76.

Wartość bilansowa, podobnie jak inne wartości, jest kategorią wielowar-
stwową· Ustalona w systemie rachunkowości bazuje na ogólnoświatowych
standardach i algorytmach?? Z przedmiotowego punktu widzenia może ona
dotyczyć poszczególnych składników majątku lub zobowiązań, lub też
całego przedsiębiorstwa.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa to zatem wartość jego majątku
pomniejszona o wartość zobowiązań. Jest to wartość aktywów netto,
określona jako wartość kapitału własnego na dzień, na który jest dokonywany
pomiar (por. rys. 1.4). Należy przy tym odróżnić wartość przedsiębiorstwa
od wartości tinny7S.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest określana także jako wartość
księgowa netto 79. Księgową wartość przedsiębiorstwa wyrażają jego aktywa
netto. Wynika stąd, że wartość ta jest odzwierciedlona w bilansie jednostki 80.

Z określenia aktywów netto wynika także ważne ustalenie, że w praktyce
księgową wartość przedsiębiorstwa wyraża jego kapitał własny. Kapitał sam
w sobie nie jest przedmiotem wyceny, musi być zatem wyceniony za
pomocą innych miemików81• Przedmiotem jego wyceny jest przedsiębiorstwo.

7S Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, PWN, Warszawa 1996, s. 232.
76 Wycena jest zabiegiem rachunkowym dokonywanym w celu ustalenia wartości przedmiotu

wyceny. Ogólną formułę wyceny prezentuje wzór: W = c x M, gdzie c - cena przedmiotu
wyceny; M - liczba jednostek przedmiotu wyceny wartości. Ibidem, s. 240.

77 Z. L u t y, Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej SKwP" 2001, nr 60, s. 121.

78 Przez wartość fIrmy, w przypadku jednostki kontynuującej działalność, .rozumie się
różnicę między wartością bilansową przedsiębiorstwa a jego wartością rynkową, przy czym
wartość rynkowa przedsiębiorstwa oznacza jego kapitalizację rynkową (market capitalization),
czyli wartość rynkową wyemitowanych akcji (kapitału własnego) na dany dzień (zob. szerzej
M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 31). Tak
określona wartość firmy oznacza niematerialny ("niewidzialny" w składnikach aktywów)
potencjał przedsiębiorstwa wynikający z marki, jakości zatrudnionej kadry itp. Jest ona często
określona mianem wewnętrznej wartości firmy. Odmienny aspekt wartości fIrmy występuje
w przypadku łączenia się spółek metodą nabycia. Wówczas jest ona ustalona jako różnica
między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto (por. art. 446
ust. 6 Ustawy o rachunkowości). W niniejszej pracy tak ustalona wartość firmy nie stanowi
przedmiotu rozważań, gdyż dotyczą one jednostek kontynuujących działalność. Na temat
wartości firmy powstałej wskutek łączenia się spółek pisa! wielokrotnie R. Ignatowski (por.
np. R. I g n a t o w s k i, Koncepcje wartości firmy i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach
finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1996, t. 35, s. 54--58. Por. też
J. F a m ie I e c, Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej, [w:]
Zarządzanie wartością firmy a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 163-176.

79 S. Z a b ł o c k a, Jak wycenić przedsiębiorstwo, s. 16.
80 J. F a m ie I e c, Wartość przedsiębiorstwa ... , s. 170.
81 A. Kamela-Sowińska, Warto.fć kapitału, s. 88.
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ZOBOWIĄZANIA
suma wartości pojedynczych

zobowiązań (i rezerw)

BILANS NA DZIEŃ X

AKTYWA
suma wartości
pojedynczych

aktywów

•.............................................. ,] Wartość
! KAPITAŁ WŁASNY ! bilansowa
i (Aktywa - zobowiązania) i przedsiębiorstw
: :" .

Rys. 1.4. Istota wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wycena przedsiębiorstwa jest zatem wyceną kapitału, a wartość bilansowa
przedsiębiorstwa jest wartością bilansową jego kapitału własnego82•

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa nie może być ustalona inaczej jak
tylko poprzez pomiar poszczególnych składników aktywów i zobowiązań.
Stanowi ona wielkość zagregowaną, składającą się z wielu elementów, do
wyceny których stosuje się różne metody i parametry. Określa je prawo
bilansowe, dopuszczając różne rozwiązania w zależności od konkretnej
pozycji aktywów i zobowiązań. W rachunkowości wykorzystuje się w szcze-
gólności:

- wartość historyczną;
- wartość rynkową;
- wartość godziwą.
Możliwość zastosowania ww. kategorii zależy od rodzaju aktywów lub

zobowiązań, a ponadto każda z nich obejmuje różne parametry wyceny.
Wartość historyczną reprezentuje cena zakupu (nabycia) lub koszt wy-
tworzenia. Wartością rynkową jest cena sprzedaży netto na dzień wyceny.
Najbardziej kontrowersyjna jest niewątpliwie wartość godziwa, którą w rachun-
kowości może stanowić wartość rynkowa lub inaczej ustalona wartość
akceptowana przez strony niezależnej transakcji83.

Wprowadzenie wartości godziwej do pomiaru w rachunkowości zmienia
sens i zawartość informacyjną wartości bilansowej przedsiębiorstwa84• Jako

82 Ibidem, s. 94.
83 Definicję wartości godziwej podaje polskie prawo bilansowe. Por. art. 28 ust. 6 ustawy

z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
84 Kontrowersje wokół wartości godziwej były przedmiotem rozważań wielu autorów. Por.

np. Z. L u t y, Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachun-
kowości" 2001, t. 4 (60), s. 119; S. T. Surdykowska, Niektóre aspekty wprowadzania
wartoJci godziwej do polskiego systemu rachunkowo.~ci rozważane w międzynarodowym kontekJcie,
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kategoria przyszłych korzyści przestaje informować o korzyściach dla
inwestora na dany dzień, a wycenia to, co prawdopodobnie zdarzy się
w przyszłości. Koncepcja wartości godziwej zakłada zwiększenie roli rynku
w kreowaniu wartości bilansowej przedsiębiorstwa, tworząc w ten sposób
nowy obszar pomiaru w teorii i praktyce rachunkowości.

O czym mówi wartość bilansowa przedsiębiorstwa, dla kogo jest ustalana
i w jaki sposób? Wartość bilansowa przedsiębiorstwa określa korzyści netto
właściciela kapitału, jakie mógłby zrealizować w danym dniu, gdyby zażądał
jego zwrotu. To jednak oznaczałoby przerwanie kontynuacji działania
jednostki, a więc zmianę zasad, według których wartość przedsiębiorstwa
została ustalona. Dlatego też korzyści netto inwestora reprezentowane przez
wartość bilansową przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane zgodnie
z defInicjami i nadrzędnymi zasadami rachunkowości (m.in. zgodnie z zasadą
kosztu historycznego), bazującymi na podstawowej koncepcji pomiaru, jaką
jest kontynuacja działalności (a nie przy założeniu jej braku, czyli likwidacji
przedsiębiorstwa) .

Niewątpliwie wartość bilansowa przedsiębiorstwa to przede wszystkim
wartość dla właściciela kapitału, ale jej odbiorcami są również inni, zewnętrzni
użytkownicy informacji generowanej przez rachunkowość - kredytodawcy,
pracownicy, państwo w szerokim znaczeniu, czyli zarówno fIskus, jak i inne
organy.

Przedstawione powyżej rozważania na temat różnych kategorii wartości
przedsiębiorstwa wskazują, że dla tego samego przedmiotu pomiaru mogą
być one różnie ustalane, w zależności od metody pomiaru zdeterminowanej
przez jego cel. Rachunkowość jest klasycznym przykładem pomiaru ekono-
micznego; pomiar wartości przedsiębiorstwa jest podstawą tego systemu
- jego celem nadrzędnym. Wynik tego pomiaru stanowi wartość bilansowa
przedsiębiorstwa, która mimo ustawicznej krytyki przetrwała wieki i stanowi
wciąż fundament całego systemu pomiaru wartości ekonomicznej w gos-
podarce.

Chociaż nie może ona odgrywać roli decydującego wyznacznika wartości
przedsiębiorstwa, to jest ważną kategorią wartości - istotnym parametrem
decyzyjnym dla menedżerów i innych użytkowników informacji ekonomicznej85.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa rozważana w niniejszej pracy jest
ustalana zgodnie z koncepcją zachowania kapitału nominalnego86, z za-

"Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, t. 4 (60), s. 196-207; W. A. Nowak, Warto.vć
godziwa czy rzetelna wartość rynkowa, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 10, s. 8-11.

8S Por. D. Zarzecki, Zasady i melody wyceny ... , s. 346-347.
86 Na temat wartości bilansowej przedsiębiorstwa ustalanej według odmiennych koncepcji

zachowania kapitału zob. S. Soja k, Rachunkowość ... , s. 42-117. Autor omówił szczegółowo
wartość bilansową przedsiębiorstwa ustalaną według stałej siły nabywczej jednostki pieniężnej
i według kosztów bieżących.
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stosowaniem podejścia własnościowego do kapitału i wyceny głównie we-
dług kosztów historycznych87• Teoretyczną podstawę jej ustalania stanowi
majątkowa koncepcja wartościowania, która jest historycznie naj starszym
podejściem do tego problemu88.

2.2. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa w świetle nauki rachunkowości

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa na przestrzeni wieków zmieniała
swoje oblicze. W różnym czasie, w różnych krajach i w różnym stopniu
skupiała na sobie uwagę praktyków i teoretyków rachunkowości. Jako
kategoria wtórna jest swego rodzaju wypadkową podejść, zasad i procedur
pomiaru pierwotnych elementów wchodzących w jej skład. Te z kolei są
determinowane przez cele, jakie spełnia rachunkowość w działalności gos-
podarczej.

N ależy pamiętać, że wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest efektem
przyjętych koncepcji teoretycznych rachunkowości, które stanowią podwaliny
prawa rachunkowości ustalanego w drodze działań legislacyjnych, bądź
standardów organizacji profesjonalnych. Ma ona zatem swoje ramy kon-
ceptualne, ponieważ rachunkowość, która jest źródłem zasad jej ustalania,
to dziedzina nie tylko praktyczna, ale także nauka posiadająca własne teorie89.

O tym, jak ważna jest teoria rachunkowości dla rozwoju praktyki, dziś
nie potrzeba przekonywać już chyba nikogo. Także w Polsce, gdzie przez
kilkadziesiąt lat teoria rachunkowości nie była potrzebna praktykom - ze
względu na szczegółowe unormowania prawne - zapotrzebowanie na nią
obecnie jest bardzo widoczne. Praktycy, korzystając z ram konceptualnych
IASB w celu potwierdzenia przyjętego przez siebie rozwiązania ewidencyjnego
w przypadku, gdy polskie prawo bilansowe nie precyzuje zasad ujęcia
w księgach jakiegoś zdarzenia, sięgają do podstaw teorii rachunkowości.
W takich właśnie sytuacjach najdobitniej znajdują odzwierciedlenie funkcje
teorii rachunkowości90.

87 Od wartości historycznej czynione są co prawda pewne odstępstwa, ale generalnie jest
ona wciąż uznawana za podstawę ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

88 R. Kamiński, Polityka bilansowa ... , s. 50.
89 Pojęcie rachunkowości należy rozpatrywać w dwóch obszarach znaczeniowych; jeden

odnosi się do działalności gospodarczej, drugi - do badań naukowych w zakresie tej działalności.
Pierwszy obszar to system rachunkowości, drugi - to nauka rachunkowości, czyli teoria
rachunkowości, wspólna dla wszystkich systemów rachunkowości. Problem ten szeroko omawia
w swoich opracowaniach W. Brzezin. Zob. np. W. B r z e z i n, Ogólna teoria rachunkowości na
przelomie XX i XXI wieku, s. 7-13.

90 Według R. L. Wattsa i V. K. Zimmermana najważniejsze funkcje teorii rachunkowości
dotyczą: a) opisywania rzeczywistości w celu określenia bieżącej praktyki rachunkowości;
b) wspierania istniejących w praktyce rachunkowości rozwiązań i dostarczania w ten sposób
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Przez długi czas pojęcie wartości bilansowej w rachunkowości nie było
rozpoznawane. Wynikało to z etapu rozwoju gospodarczego, który deter-
minował rozwój nauki rachunkowości91. Jedną z głównych przeszkód
w rozwoju teorii rachunkowości była własna koncepcja rachunkowców na
temat teorii i związanych z nią problemów. Mimo dobrze opracowanych
koncepcji teoretycznych w naukach społecznych, rachunkowcy uważali
teoretyzowanie za proces, który powinien naśladować, a nie wyprzedzać
praktykę· Niektórzy teoretycy próbowali odnieść praktykę rachunkowości
do ogólnej teorii. Według A. C. Litteltona i V. K. Zimmermana teoria
powinna być postrzegana przez pryzmat doświadczeń praktycznych rachun-
kowców, ponieważ "powstała na bazie doświadczenia [...], jest doświadczeniem,
które dostarcza logicznych wyjaśnień [...], odzwierciedla praktykę, z której
się rodzi"92.

Z kolei K. Most określa teorie rachunkowości jako integralny element
nauki, obejmujący usystematyzowany zbiór koncepcji i zasad metodologicz-
nych, niezależnych od praktyki93.

E. S. Hendriksen uważa, że "teoria rachunkowości może być definio-
wana jako zbiór szeroko rozumianych zasad, logicznie ze sobą powiąza-
nych, stworzonych w celu dostarczenia ogólnej podstawy odniesienia, dzięki
której można ocenić praktykę rachunkowości, oraz w celu wytyczenia linii
przewodniej dla rozwoju nowych rozwiązań i procedur [...]. Najważniejszym
chyba celem teorii rachunkowości jest dostarczenie spójnego zbioru zasad,
połączonego w ogólny »szkielet« dla rozwoju i oceny rachunkowości
w praktyce"94.

Teoria rachunkowości - zgodnie z ustaleniami raportu A Statement oj
Basic Accounting Theory opublikowanego przez American Accounting
Association w 1996 r. - ma być zbiorem podstawowych koncepcji, właściwych

określonych korzyści użytkownikom sprawozdań finansowych; c) dostarczania użytkownikom
informacji na potrzeby predykcji. Zob. R. L. Wat t s, V. K. Z i m m e r m a n, Toward.f
a Positive Theory of the Determination of Accounting, "Accounting Review" 1978, styczeń, s. 28-34.

91 Jako nauka rachunkowość rozwijała się dwuetapowo. Pierwszy etap miał charakter
empiryczno-zbieracki i sprowadzał się do udoskonalania wiedzy potocznej, drugi etap - teoretycz-
no-wyjaśniający - polegał na przechodzeniu od formułowania praw naukowych i generalizacji
badań empirycznych do budowy złożonych systemów teoretycznych. Od momentu uogólnienia
praktyki funkcjonowania księgowości przez L. Paciolego do skonstruowania pierwszych teorii
księgowych minęło 400 lat. Faktem jest, że przez długie lata rachunkowość koncentrowała się
na aspektach technicznych i technologicznych formach księgowości, a badania miały charakter
klasyfikacyjny i pragmatyczny. Kwestie te szeroko omawiał m.in. K. S z y m a ń s k i, Struktura
logiczna rachunkowości, nie publikowana praca doktorska pod kierownictwem naukowym
A. Jarugowej, UŁ, Łódź 1981.

92 A. C. L i t t e I t o n, V. K. Z i m m e r m a n, Accounting Theory. Continuity and Change,
Prentice Hall, Englewood ClilTs, N.J. 1962, s. 10.

93 K. M o s t, Accounting Theory, Grid Publishing, Inc., Colombus, Ohio, 1977, s. 11.
94 E. S. H e n d r i k s e n, Accounting Theory, Richard D. Irwin, Homewood, III. 1982, s. 28.
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dla różnych systemów rachunkowości, a także zbiorem kryteriów dla
tworzenia i oceny informacji o planowanych procesach gospodarczych95.

M. Schweitzer twierdzi, że współczesna teoria rachunkowości finansowej
objaśnia formalną strukturę księgowości, analizuje całość rachunkowości,
rozwiązuje problemy wyceny i zachowania kapitału96.

Przez stulecia zadawano sobie pytanie, czym powinna być teoria ra-
chunkowości, aby w najlepszy sposób spełniała swoje funkcje. Czy ma
być normatywna, czy pozytywna? Jakie podejście należy przyjąć w ra-
mach każdego nurtu, w jakim kierunku prowadzić badania i o jakim
charakterze? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na postawione tutaj py-
tania.

Dominuje pogląd, że teoria rachunkowości jest normatywna, chociaż
mogą występować w niej modele deskryptywne (opis naukowy)97. W ujęciu
idealistycznym taki podział nie istnieje, a dobra rachunkowość powinna być
zarówno pozytywna, jak i normatywna. Zawsze powinna objaśniać realne
zjawiska w kategoriach ich użyteczności.

Bez względu na sposób podejścia i metodologie stosowane w teorii
rachunkowości istnieje określona, podstawowa jej struktura. A. R. Belkaoui
wyróżnia w niej następujące elementy98:

1) cele sprawozdań finansowych;
2) fundamentalne postulaty rachunkowości i koncepcje teoretyczne;
3) zasady rachunkowości, oparte na postulatach i koncepcjach;
4) techniki i metody rachunkowości budowane na podstawie zasad

rachunkowości.
Ich znaczenie jest szczególnie ważne dla kształtowania się wartości

bilansowej przedsiębiorstwa.
Elementem nadrzędnym w strukturze teorii rachunkowości jest cel

sprawozdań finansowych, który determinuje wszystkie pozostałe elementy.
Z celów sprawozdań finansowych wywodzą się fundamentalne postulaty

95 Podaję za: A. S z y c h t a, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha IV świetle pod-
stawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studiwn metodologiczne, FRRwP, Warszawa
1996, s. 55.

96 M. S c h w e i t z e r, Przydatność pagatorycznej teorii rachunkowości finansowej, "Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, t. 55, s. 170.

97 Teoria, która usiłuje wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego informacje finansowe są
zbierane i komunikowane, jest określana mianem teorii pozytywnej lub inaczej deskryptywnej.
Teoria, która usiłuje ustalić, jakie informacje finansowe powinny być zbierane, analizowane
i komunikowane, określana jest jako teoria normatywna. Pozytywna teoria rachunkowości daje
odpowiedź na pytanie jak jest, a normatywna - jak być powinno. Por. A. R. B e l k a o u i,
Accounting Theory, Univ. of Illinois, Chicago 2000, s. 369. Zob. też A. S z y c h t a, Współczesne
kierunki rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, t. 40,
s. 204-211; A. S z y c h t a, Teoria rachunkowości ... , s. 74-84.

98 A. R. Belkaoui, Accounting Theory, s. 162-163.
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i koncepcje rachunkowości, na bazie których formułowane są podstawowe
zasady rachunkowości oraz stosowane w praktyce techniki i metody.

Postulaty rachunkowości są definiowane jako aksjomaty, stwierdzenia
ogólnie akceptowane, zgodne z celami sprawozdań finansowych, które
odzwierciedlają ekonomiczne, polityczne, socjologiczne i prawne otoczenie
rachunkowości. A. R. Belkaoui wyróżnia postulat podmiotu, postulat
kontynuacji działania, postulat jednostki pomiaru i postulat periodyzacji99.

Koncepcje teoretyczne definiowane są jako aksjomaty, stwierdzenia
ogólnie akceptowane, zgodne z celami sprawozdań finansowych, które
odzwierciedlają charakter podmiotu rachunkowości działającego w wolnej
gospodarce charakteryzującej się prywatnymi stosunkami własności. Pod-
stawowe koncepcje teoretyczne to: teoria własności, teoria funduszów
(dochodowa) oraz teoria podmiotu 100, które wywarły największy wpływ na
współczesną teorię i praktykę rachunkowości.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa w dzisiejszym rozumieniu mogła
zaistnieć właśnie dzięki teorii własnościowej, która traktuje rachunkowość
jako źródło informacji o stanie i zmianach majątku oraz charakterze
własności poszczególnych części majątku101. W przeciwieństwie do niej ani
teoria podmiotu, ani teoria dochodowa nie eksponują wartości bilansowej
przedsiębiorstwa102. Teoria podmiotu Gednostkowa) zrównuje kapitał własny

99 Postulat podmiotu zakłada, że każda firma jest oddzielną jednostką rachunkowości
wyodrębnioną od właścicieli i innych podmiotów, rozpoznaje odpowiedzialność zarządu przed
właścicielem; postulat jednostki pomiaru zakłada, że rachunkowość jest pomiarem i komunikacją
procesu działalności podmiotu, mierzalnym w kategoriach pieniężnych; postulat kontynuacji
działalności zakłada, że podmiot będzie kontynuować swoją działalnoŚĆ w bliżej nieokreślonej
przyszłości, co oznacza, że nie leży w jego intencji likwidacja czy uszczuplenie rozmiarów
działalności; postulat periodyzacji stanowi, że niezbędne jest sztuczne przerwanie kontynuacji
działania w celu prezentacji informacji o dokonaniach i sytuacji finansowej podmiotu. Zob.
A. R. Belkaoui, Accounting Theory, s. 163-166.

100 Ibidem, s. 167-169.
101 Por. W. A. P a t o n, Theory of Double-Entry System, "The Journal Accounting" 1977,

styczeń, s. 52. Podaję za M. G m Yt r a s i e w i c z, Teoretyczne podstawy modeli ewidencji
księgowej, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa
1977, s. 60.

102 Według A. R. Belkaoui'ego w świetle teorii własności podmiot jest agentem działającym
w imieniu właścicieli, co sprawia, że w centrum zainteresowania rachunkowości są interesy
właścicieli. Podstawowym celem rachunkowości w tej teorii jest zatem określenie i analiza
kapitału właścicieli; innymi słowy to do nich należą aktywa i pasywa firmy. Zmiany w aktywach
i zobowiązaniach oznaczają zmiany w kapitale właścicieli, podobnie jak koszty i przychody,
które ro~ażane są jako zmniejszenia lub zwiększenia tego kapitału. Teoria podmiotu traktuje
podmiot jako wydzielony od kapitału właścicieli, a w centrum zainteresowania rachunkowości
stawia interes firmy, a nie interes właścicieli kapitału. Zgodnie z tą teorią podmiot jest
właścicielem aktywów i odpowiada zarówno za długi wobec właścicieli, jak i wobec kredytodaw-
ców; posiadaczami kapitału są jego właściciele, ale również kredytodawcy, chociaż mają różne
prawa do zysku, ryzyka, kontroli i do likwidacji. W teorii dochodowej zakłada się, że podmiot
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i zobowiązania, stwierdzając, że oba te składniki reprezentują wysokość
przyszłych spłat i są zobowiązaniami o różnym okresie likwidacji. Teoria
funduszów (dochodowa) bazuje na założeniu, że nie podmiot i nie jego
właściciel, ale grupa aktywów i odpowiadających im pasywów stanowią
centrum zainteresowania rachunkowości.

Cele, postulaty i koncepcje teoretyczne stanowią podstawowy szkielet
rachunkowości. Na ich bazie formułowane są zasady rachunkowości i techniki.
Z wymienionych elementów struktury teorii rachunkowości jedynie koncepcje
teoretyczne nie podlegają dyskusji. Postulaty i zasady, chociaż wspólne dla
wszystkich systemów rachunkowości, powszechnie akceptowane, stanowiące
o jej odrębności w stosunku do innych systemów informacyjnych, są
przedmiotem sporu co do nazwy (zasada, postulat, założenie czy koncepcja)
i priorytetu (pierwotne czy wtórne)103. Co ważne, nie ma również zgodności
wśród teoretyków w odniesieniu do celu rachunkowości, który przecież
determinuje pozostałe elementy konstrukcji teorii rachunkowości. Mimo że
koncepcje teoretyczne generalnie są zorientowane na użytkownika, to
jednak każdy z nich może mieć różne potrzeby informacyjne.

Podobnie jak w praktyce rachunkowości, również w teorii widoczny jest
konflikt jej celów. Z jednej strony nauka rachunkowości podkreśla użyteczność
rachunkowości w podejmowaniu decyzji, z drugiej strony - sprawdzalność
i wiarygodność rachunkowości jako systemu kontroli odpowiedzialności,
rozumianego szeroko, od odpowiedzialności zarządu przed właścicielem
kapitału aż do odpowiedzialności społecznejIo4.

Dualizm ten jest widoczny w kolejnych podejściach do teorii rachun-
kowości, które rozwijały się na przestrzeni lat i które - w zależności od
punktu odniesienia - uzasadniają jej cel. A. Jarugowa, nawiązując do

składa się z ekonomicznych zasobów, czyli aktywów oraz funduszów determinujących ich
zużycie, czyli pasywów (roszczeń do aktywów). Celem rachunkowości nie jest bilans, a sprawo-
zdanie ze żródeł i wykorzystania funduszy. Zob. A. R. B e Ik a o u i, Accounting Theory,
s. 167-169.

103 A. Jar u g o w a i in., Rachunkowość finansowa, Rafib, Łódź 1998, s. 2ł. Dogłębną
analizę zasad, koncepcji i metod rachunkowości przeprowadziły A. B e r e s i ń s k a, M. G o I e c,
A. Karmańska w: Koncepcja "true andfair view" w praktyce światowej i w Polsce, "Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, t. 39, s. 12-29. Autorki podjęły próbę uporządkowania
ww. pojęć i zaproponowały własną strukturę pojęciową rachunkowości, uznając za nadrzędne
dwie koncepcje: podmiotowości i true and fair. Por. takźe J. Skowroński, Zasady dobrej
rachunkowości, "Rachunkowość" 1985, m 10, s. 265-269.

104 Zwraca się uwagę na fakt, źe rola rachunkowości jako żródła informacji do podejmowania
decyzji, zwłaszcza związanych z rynkiem kapitałowym, jest nadmiernie akcentowana. Jednocześnie
odchodzi się od wykorzystywania systemu rachunkowości do kontroli odpowiedzialności.
Y. Ijiri stwierdza, źe jest to wyraźny konflikt ról rachunkowości (kongres American Accounting
Association, San Francisco 1993). Podaję za: A. Jar u g o w a, Postęp w harmonizacji standardów
rachunkowości na świecie: bariery i nowe problemy, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej
SKwP" 1994, t. 28, s. 35.
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aksjomatycznej teorii R. Mattessicha i trzech wymiarów w rachunkowości
Y. Ijiriego, wyróżnia cztery podstawowe podejścia do teorii rachunkowoścp05:

1) podejście prawdy absolutnej;
2) podejście prawdy względnej (podejście użytkownika);
3) podejście konsekwencji ekonomicznych;
4) podejście rachunku odpowiedzialności.
Wymienione podejścia z punktu widzenia celów rachunkowości można

podzielić na dwie grupy:
- podejścia, w których jest akcentowany problem odpowiedzialności

w rachunkowości: odpowiedzialności wyłącznie przed właścicielem kapitału
(podejście prawdy absolutnej) lub odpowiedzialności przed otoczeniem
(podejście rachunku odpowiedzialności, podejście dobrobytu społecznego )106;

- podejścia, w których podkreślana jest użyteczność informacji w podej-
mowaniu decyzji (podejście użytkownika, podejście konsekwencji ekonomicz-
nych).

Powyższa klasyfikacja znalazła odzwierciedlenie w paradygmatach rachun-
kowości107. Spośród trzech dotychczas wyodrębnionych paradygmatów
- zarządczo-powierniczego, wyceny i strategiczno-informacyjnego - najbardziej
istotny dla kształtowania się wartości bilansowej przedsiębiorstwa jest
paradygmat wyceny lOS.

Teorie formułowane zgodnie z tym paradygmatem uznają za cel rachun-
kowości prawidłową wycenę na potrzeby właścicieli kapitału (do tego
paradygmatu należy zaliczyć również badania empiryczne w zakresie rynku

lOS Wymienione podejścia rozróżniają użytkownika informacji i jego potrzeby. W pierwszym
podejściu nie jest on w ogóle brany pod uwagę, w drugim jego potrzeby determinują kształt
rachunkowości. Trzecie podejście uwzględnia potrzeby odbiorców, jednak nie jednej grupy, ale
wszystkich zainteresowanych stron. Ostatnie podejście traktuje rachunkowość jako podstawę
do rozliczenia społecznej odpowiedzialności. Analizę podejść oraz niektóre kierunki badawcze
z dziedziny rachunkowości w Polsce w okresie powojennym prezentuje A. Jar u g o w a w:
Niektóre kierunki badań naukowych z dziedziny rachunkowości, "Acta Universitatis Lodziensis"
1989, Folia Oeconomica, nr 88, s. 3-18. Zob. również A. Jarugowa, Niektóre wyznaczniki
rozwoju ... , s. 17-24; A. Jar u g o w a, E. Św i d e r s k a, Koncepcje rachunkowości a systemy
informacyjne zarządzania, (w:] System informacyjny rachunkowości: analiza, struktury, projekty,
"Acta Universitatis Lodziensis" 1985, Folia Oeconomica, nr 45, s. 5-9.

106 Współcześnie rachunek odpowiedzialności obejmuje ocenę skuteczności i efektywności
nie tylko podjętych już działań, ale również przyszłych zamierzeń. Rachunkowość pełni zatem
dwoistą funkcję - służy do rozliczenia zarządu przed właścicielem kapitału oraz jest podstawą
do rozliczania zarządu z planów i budżetów. Takie podejście do teorii rachunkowości różni
się znacznie od tradycyjnego, zorientowanego na projektowanie systemu ex post, jednocześnie
różni się też od kierunku zorientowanego na podejmowanie decyzji. Zob. szerzej A. Jar u g o w a,
Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986, s. 26-30.

107 Pojęcie "paradygmat rachunkowości" oraz jego ewolucja stanowiły przedmiot szeroko
zakrojonych studiów A. Szychty, która spopularyzowała tę problematykę w polskiej literaturze
przedmiotu. Zob. A. S z Yc h t a, Teoria rachunkowości ... , s. 187-201.

loa Ibidem, s. 195.
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kapitałowego). W jego ramach podkreśla się głównie funkcję predykcyjną
rachunkowości - dostarczanie informacji użytecznej dla przyszłych działań,
dlatego też preferuje się takie metody wyceny, jak wartość bieżąca, dyskon-
towanie, wartość ekonomiczna (dochodowa)109.

Oprócz wymienionych elementów struktury teorii rachunkowości w lite-
raturze wyodrębnia się doktryny bilansowe, które - w zależności od autora
- przybierają różne nazwy. Na przykład W. Brzezin określa je mianem
teorii bilansowychllO, S. Skrzywan traktuje je jako teorie wyceny111,
aM. Schweitzer używa terminu "koncepcje teorii rachunkowości finansowej",
wymieniając - jako podstawowe - statyczne, organiczne, dynamiczne i na-
stawione na ustalenie wartości1l2. Autor ten podkreśla znaczenie dynamicznej
teorii bilansowej (zapoczątkowanej przez E. Schm alenb acha, a rozwiniętej
przez E. Walba i E. Kosiola) dla współczesnej teorii i praktyki rachunkowości
finansowej.

Teorie bilansowe dają odpowiedź na pytania, które często są z~dawane
w dzisiejszej praktyce rachunkowości. Które sprawozdanie finansowe jest
ważniejsze - bilans czy rachunek zysków i strat? Czy priorytet "inają zasady
wyceny aktywów, czy też zasady pomiaru zysku? Jaka jest orientacja
rachunkowości - bilansowa czy wynikowa?

Próbując odpowiedzieć na powyższe pytania, warto prześledzić rozwój
teorii bilansowych. W Polsce pierwsze kompleksowe opracowanie na ten
temat wydano w 1989 r. Jego autorką była G. Świderskall3, która przedstawiła
klasyfikację i opis teorii bilansowych (zob. tab. 1.2). Według niej doktryny
bilansowe należą do najistotniejszych koncepcji teorii rachunkowości, które
mają zasadnicze znaczenie dla obecnych przemian w praktyce rachun-
kowości 114.

W polskiej literaturze przedmiotu wymienia się najczęściej następujące
rodzaje teorii bilansowych115:

- statyczne teorie bilansowe;
- dynamiczne teorie bilansowe;

organiczne teorie bilansowe;
- bilanse teoretycznego kapitału.

109 Ibidem, s. 194-201.
110 Por. W. Br ze zi n, Statyczne teorie bilansowe, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu"

1987, Ekonomia, z. II, s. 9-25.
111 S. S k r z y wan, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1969, s. 231-232.
112 Zob. M. Schweitzer, Przydatność pagatorycznej teorii ... , s. 169-175.
113 G. Ś w i d e r s k a, Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Monografie i Opra-

cowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989.
114 Por. G. Ś wi d e r s k a, Wpływ teorii dynamicznego bilansu na rozwiązania współczesnej

rachunkowości, [w:] Rachunkowość u progu XXI w., s. 113-117.
115 Por. W. Brzezin, Statyczne teorie bilansowe, s. 15; A. Kostur, Koncepcja i analiza

modelu sprawozdawczego rachunkowości, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 54.



46

Tabela 1.2. Teorie bilansowe według G. Vogleral16

Teorie bilansowe

Klasyczne (tradycyjne) Inne (nowsze ujęcia bilansu)

Teoria bilansu statycznego Teoria rachunkowości rentowności (M. R. Lehmann)
(W. Rieger, Wolter le Coutre) Teoria bilansu prognostycznego (W. Engels)

Teoria bilansu dynamicznego Teoria bilansu syntetycznego (H. Albach)
(E. Schma1enbach) Teoria bilansu funkcjonalno-analitycznego (W. Stiizel)

Teoria bilansu organicznego Teoria bilansu jako rachunku przyszłości (A. Moxter,
(F. Schmidt) K. Killer)

Teoria ujęcia bilansu w świetle teorii kapitału
(G. Seicht)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Świderska, Bilans dynamiczny - teorie
aktualne znaczenie, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki,

Warszawa 1989, s. 5-9.

W każdej z ww. teorii cele bilansu i jego rola w rachunkowości
traktowane są inaczej. Ze względu na temat niniejszej rozprawy zostaną
przedstawione jedynie ich podstawowe charakterystyki, które pozwolą
wskazać idee poszczególnych teorii i ich wpływ na dzisiejszą, ogólnie
akceptowaną, wartość bilansową przedsiębiorstwa.

W. Brzezin wyróżnia dwie szkoły bilansów statycznych - tradycyjną
i nową, które były zalążkiem teorii bilansów dynamicznychl17. Według
teorii statycznej bilans jest zestawieniem zasobów i kapitału w określonym
momencie; zasoby - pomniejszone o zobowiązania - to czyste zasoby, czyli
kapitał własny1l8.

Bilans dynamiczny eksponuje ruch elementów majątku, czyli ukazanie
wyniku finansowego. Jest to właściwie teoria rachunku zysków i strat,
w której bilans jest sposobem ujęcia elementów przejściowych między
wpływami i wydatkami a przychodami i kosztami 119.

Organiczna teoria bilansowa za cel bilansowania uznaje zarówno prawid-
łowe ustalenie majątku, jak i wyniku finansowego. Wynik finansowy
powstaje, jeśli następuje rzeczywisty wzrost zasobów netto podmiotu (liczony
jest on z uwzględnieniem cen odtworzeniowych zasobów)120.

Koncepcja teoretycznego kapitału traktuje bilans jako rachunek stanów,
w którym aktywa i zobowiązania są wyceniane według zdyskontowanych

116 Podaję za: G. Ś w i d e r s k a, Bilans dynamiczny ... , s. 5-6. Klasyfikacje oraz szczegółowe
omówienie podstawowych teorii bilansowych i poglądów jej twórców prezentuje także
W. B r z e z in, Statyczne teorie bilansowe, s. 9-25.

117 W. B r z e z in, Statyczne teorie bilansowe, s. 18.
118 Ibidem, s. 16.
119 Por. G. Świderska, Bilans dynamiczny ... , s. 28-29.
120 Ibidem, s. 16.
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oczekiwanych przepływów pieniężnych. Bilans jest zatem rachunkiem przy-
szłościowyml2l.

Teorie bilansowe akcentują różne aspekty pomiaru dokonywanego przez
rachunkowość. Mimo ograniczonych możliwości, mogą zachodzić różne
relacje między bilansem (czyli aktywami, zobowiązaniami i kapitałem
własnym) a rachunkiem wyników (czyli przychodami i kosztami). Różnie
zatem mogą być postrzegane zasady wyceny bilansowej i zasady pomiaru
wyniku finansowego. Jeżeli w tradycyjnej teorii bilansowej nie akcentowano
zasad wyceny, to w nowszych podejściach stają się one podstawowym jej
elementem.

Centralnym punktem wszystkich teorii bilansowych jest bilans, który
jednak w zależności od przyjętej doktryny zyskuje odmienne znaczenie
i miejsce w systemie rachunkowości. Bilans pojawił się w praktyce już
w xv w., stając się "podstawowym urządzeniem księgowym i znaczenie to
zachował na stałe, zarówno w gospodarce kapitalistycznej, jak i w gospodarce
socjalistycznej. Jednocześnie dominujące stanowisko tak w teorii, jak i w prak-
tyce księgowości zajęła metoda bilansowa" 122.

Przez długie lata bilans był sporządzany na podstawie ksiąg rachun-
kowych lub na podstawie inwentarza. Stanowił więc jedynie zestawienie
majątku, spełniając tym samym w rachunkowości tylko funkcję techniczną.
Rola bilansu zmieniła się dopiero w XIX w.; wówczas przestał być po-
strzegany wyłącznie jako zestawienie majątku, a stał się przedmiotem
wyceny. Znalazło to odzwierciedlenie w teorii rachunkowości, w której
zaczęły powstawać doktryny bilansowe - początkowo statyczna, a następnie
dynamiczna. Teoria statyczna panowała przez cały XIX w. Jeszcze na
początku XX w. rachunek wyników uznawano za drugorzędny. Wynik
można było ustalić przez porównanie czystego majątku na początek i ko-
niec okresu123.

W pierwszej połowie XX w. teorie dynamiczne bilansu spowodowały
współdziałanie bilansu i rachunku wyników. Bilans podporządkowano
rachunkowi wyników, a jego rola polegała z jednej strony na przejmowaniu
wpływów i wydatków Geszcze nie kosztów i przychodów), z drugiej - na
wprowadzaniu do rachunku wyników przychodów i kosztów, nie pokrytych
przez przepływy pieniężne.

Ta podwójna rola bilansu zauważona została dopiero w teorii dynamicznej
bilansu. Został on w niej określony jako bilans majątkowy, dla odróżnienia
od bilansu wynikowego (czyli rachunku zysków i strat).

121 A. K o s t u r, Koncepcja i analiza ... , s. 58.
122 E. Woj c i e c h o w s k i, Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWE, Warszawa

1964, s. 187.
123 M. K a w a, Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne

Rachunkowości" 2002, t. 11 (67), s. 71.
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Można więc stwierdzić, że bilans zajmował w rachunkowości pozycję
dominującą od samego początku, jednak różne było jego znaczenie w kolej-
nych fazach rozwoju teorii i praktyki rachunkowości. M. Kawa twierdzi,
że "w rachunkowości jednostek gospodarczych majątek zajmuje centralną
pozycję, stanowiąc oś, wokół której obraca się cała problematyka ewidencji
księgowej i sprawozdawczości finansowej. W rzeczywistości cała rachunkowość
jest rozbudowanym rachunkiem majątku, a bilans - jego syntezą o najwyższym
stopniu uogólnienia" 124.

Konkludując, początkowo teorie bilansowe skupiały się na celu bilansu,
który określał priorytet - zestawienie majątku lub ustalenie wyniku, w drugiej
fazie rozwoju teorii dodano zagadnienia wyceny bilansowej. Jak stwierdza
G. Świderska, historycznie rzecz ujmując, jako cel bilansu w początkowej fazie
stawiano ustalenie zysku125• Następny etap w rozwoju teorii bilansowych to
etap dominacji bilansu statycznego, którego celem było przedstawienie mająt-
ku 126. W poszczególnych krajach nacisk był położony na potrzeby informacyjne
w tym zakresie różnych użytkowników. Na przykład w Wielkiej Brytanii byli
nimi akcjonariusze, w Stanach Zjednoczonych - wierzyciele, w Niemczech - nie
określano odbiorcy. Praktycznie bilans statyczny dominował aż do lat 30.
XX w., co oznaczało brak obowiązku sporządzania rachunku zysków i strat.

Kolejnym punktem zwrotnym w rozwoju doktryn bilansowych był
kryzys lat 30. oraz coraz bardziej aktywny rynek papierów wartościowych,
głównie w Stanach Zjednoczonych. Rachunkowość przyjęła wówczas właś-
cicielski punkt widzenia, którego konsekwencją było położenie akcentu na
zysk jako źródło korzyści właściciela kapitału finansującego działalność
przedsiębiorstwa. Majątek uzyskał drugoplanowe znaczenie, a jego miarą
stały się skapitalizowane zyski127•

W Polsce teorie rachunkowości, a zatem również doktryny bilansowe,
rozwijały się odmiennie niż w krajach o gospodarce rynkowej. W okresie
międzywojennym stanowiły one przedmiot zainteresowań m.in. W. Byszew-
skiego i T. Lulka, którzy jako pierwsi odeszli od teorii bilansowych
w rozumieniu teorii kont128.

124 Ibidem, s. 54.
125 G. Św id e r s k a Bilans dynamiczny ... , s. 17.
126 W literaturze można spotkać różne opinie na temat momentu, w którym nastąpiła

zmiana orientacji teorii bilansowej, ale niewątpliwie rozkwit teorii statycznego bilansu przypada
na lata 70.-90. XIX wieku. Niektórzy autorzy wyrażają pogląd, że punktem zwrotnym
w rozwoju bilansu statycznego było francuskie prawo handlowe z 1673 r. (por. np.
G. Świderska, Bilans dynamiczny ... , s. 18-19), inni, że bazą dla statycznej teorii bilansu
był dopiero niemiecki Kodeks Handlowy z 1861 r. (por. W. B r z e z i n, Statyczne teorie
bilansowe, s. 16--17).

127 G. Św id e r s k a, Bilans dynamiczny ..., s. 25-26.
128 W. Byszewski propagował trójskładnikowe równanie bilansowe (aktywa, zobowiązania,

kapitał własny), a swoje wykłady z podstaw rachunkowości rozpoczynał od bilansu, a nie od
teorii kont. Podaję za: M. K a w a, Ewolucja pojęcia majątku ..., s. 8.
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Znacząca dyskusja metodologiczna, która zapoczątkowała rozwój ogólnej
teorii rachunkowości129 w Polsce, miała miejsce dopiero w latach 50.
XX W.130Do tego momentu opublikowano w Polsce niewiele prac z zakresu
teorii rachunkowości, a termin "podstawy teoretyczne rachunkowości" ,
używany powszechnie w polskim piśmiennictwie, oznaczał głównie teorię
konta i ewidencji księgowej131.

Do najwybitniejszych polskich autorów, którzy zajmowali się ogólną
teorią rachunkowości, należą m.in. Z. Kossut132, S. Skrzywan133 i T. Pechel34.
Polscy teoretycy rachunkowości prezentowali teorie bilansu dynamicznego,

129 Ogólna teoria rachunkowości jest jednym z działów teorii rachunkowości, oprócz tego
kierunku badawczego wymienia się: historię rachunkowości, organizację i techniki rachunkowości,
analizę zastosowań szczegółowych rachunkowości, teorię kontroli i rewizji finansowo-księgowej.
Zob. M. Gmytrasiewicz, T. Peche, G. Świderska, Teoretyczne podstawy rachunkowo.~ci,
PWN, Warszawa 1978, s. 24.

130 W. B r z e z in, Powstanie i rozwój ogólnej teorii rachunkowości, [w:] Rachunkowość
u progu XXI wieku, s. 89.

131 Zob. T. P e c h e, Zarys ogólnej teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1963, s. 176.
Od czasu rozpoczęcia przemian systemowych aż do dziś ogólna teoria rachunkowości nie
uzyskała w Polsce należnej jej rangi, ponieważ została skutecznie zdominowana przez politykę
rachunkowości. Już w latach 70. XX w. T. Peche krytykował ten stan, stwierdzając, że
"zachodzi koniecmość prześcignięcia przez teorię praktyki, uzyskania odpowiednich uogólnień
i podjęcie wreszcie funkcji normowania tej praktyki w sposób całkowicie racjonalny na
naprawdę naukowych, a nie intuicyjnych zasadach". Ibidem.

132 Z. Kossut twierdził, że celem teorii rachunkowości jest opracowywanie coraz lepszych
sposobów ewidencji działalności gospodarczej. Celem praktyki rachunkowości jest coraz lepsze
wykorzystanie tych sposobów ewidencji. Zadaniem rachunkowości jest dostarczanie danych do
decyzji kierownictwa oraz do ochrony własności. Zob. Z. K o s s u t, Rachunkowość jako nauka,
PWG, Warszawa 1959, s. 87.

133 S. Skrzywan opracował spójny system pojęć teorii rachunkowości: przedmiotu, zarysu,
metod oraz cech rachunkowości. Twierdził, że zasady rachunkowości wywodzą się z doświadczenia
i występują w postaci ogólnie przyjętych konwencji i zwyczajów. Niektóre są zmieniane
w czasie i przestrzeni. Te, które nie ulegają zmianom, zyskują miano prawidłowości, które
mogą być traktowane jako odpowiednik praw w nauce. Według niego przedmiotem rachunkowości
są zjawiska gospodarcze występujące w jednostkach gospodarczych, jej zakres to: księgowość
podwójna, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa, a metody to: podmiotowa, bilansowa,
momentów i okresów oraz wyceny. Zob. S. Skrzywan, Teoretyczne podstawy ... , s. 9-15.

134 T. Peche określił metodę bilansową jako wyraz podwójnego - rzeczowego i finansowego
- spojrzenia na procesy gospodarcze. Jego model podstawowy stanowił rozwinięcie do pięciu
kont modelu J. F. Schiira, który opracował materialistyczny model dwóch rzędów kont
- konta stanów i konta kapitałów (zob. T. Peche, Metody bilansowe w rachunkowości
a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1991, s. 36). Autor dokonał
podziału aktywów na trzy grupy, połączył aktywa i zobowiązania w jedną pozycję roszczeń
oraz rozdzielił kapitał własny na czysty majątek i wynik (ibidem, s. 104-108). Twierdził on,
że bilans jest zawsze zestawieniem nie rozliczonych przyszłych wyników działalności prowadzonej
od chwili, którą obejmuje. Tak więc każdy bilans jest zawsze podstawą planowania przyszłych
zysków (ibidem, s. 153).
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ale czynili to w różny sposób135. Charakterystyczną - wspólną dla opraco-
wanych przez nich teorii - cechą jest brak rozwinięcia problematyki wyceny.
W tym okresie w Polsce zapotrzebowanie praktyki na teoretyczne podstawy
wyceny było znikome 136.

W Polsce przez wiele dziesięcioleci proces tworzenia teorii rachunkowości
odbywał się bardzo powoli, przede wszystkim ze względu na brak zapo-
trzebowania na rewolucyjne przeobrażenia w metodach i technice prowadzonej
w praktyce rachunkowości137. Dominującą rolę zaczęła odgrywać polityka
rachunkowości 138.

Bardzo podobne podejście do teorii rachunkowości obserwujemy współ-
cześnie. Podstawowym wątkiem w polskim piśmiennictwie są rozważania na
temat norm rachunkowości - przepisów aktów prawnych nakładających

135 K. Szymański podkreśla, że T. Peche zmienił sposób myślenia o teorii rachunkowości,
gdyż wywód modelu zaczął nie od bilansu, a od klasyfikacji majątku i zdarzeń. Zob.
K. S z y m a ń s k i, Historyczny rozwój myśli w zakresie teorii księgowości, "Zeszyty Teoretyczne
Rady Naukowej SKwP" 1984, t. 8, s. 82.

136 W literaturze podkreśla się, że w planowej gospodarce krajów socjalistycznych problemy
wyceny składników bilansowych straciły wiele na ostrości. Stąd też słabe zainteresowanie nauki
teoretycznymi podstawami wyceny składników bilansowych. Na przykład S. Skrzywan pisal,
że ,jeśli przyjęte zasady ulegają zmianom, wpływ tej zmiany na bilans lub rachunek wyników
działalności musi być odpowiednio uwidoczniony. Gdyby przedsiębiorstwo zmieniło (na mocy
zarządzenia władz) wycenę towarów, zmniejszenie ich wartości ze względu na wycenę w cenie
zakupu nie spowodowałoby zmniejszenia zysku, lecz zmniejszyłoby fundusz zasadniczy". Zob.
S. S k r z y wan, Teoretyczne podstawy ... , s. 232-233.

137 T. Peche podkreślał, że "normy prawa zyskują przewagę nad tradycyjną doktryną
zwyczajową w Polsce. Przez "prawidłową" rachunkowość rozumie się rachunkowość prowadzoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami, które objęły całkowicie i skodyfikowały aktualne jeszcze
elementy doktryny zwyczajowej". Zob. T. Peche, Ogólna teoria rachunkowości, PWE,
Warszawa 1965, s. 14.

138 Przez politykę rachunkowości należy rozumieć całą sferę działalności organów państ-
wowych lub innych, o charakterze nadrzędnym w stosunku do praktyki, zmierzającą do
określenia konkretnych zadań rachunkowości i środków ich realizacji (zob. W. B r z e z i n,
Teoretyczne podstawy rachunkowości, UMK, Toruń 1975, s. 37). W przeciwieństwie do teorii
rachunkowości, która formułuje ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, polityka rachun-
kowości posługuje się takim zasobem metod i środków, które zapewniają dostosowanie
informacji ewidencyjnej do potrzeb bieżącego zarządzania na danym etapie rozwoju gospodar-
czego. Stąd też zasady ustalone przez politykę rachunkowości mają charakter krótkotrwały.
Polityka rachunkowości z jednej strony rozbija więż między teorią i praktyką, z drugiej strony
zaś rodzi zapotrzebowanie na opracowania naukowe. T. Pech e twierdził, że praktyka rachun-
kowości to dziedzina produkowania informacji ekonomicznej i finansowej w konkretnych
podmiotach, zgodnie z określonymi zasadami sformułowanymi przez naukę i politykę rachun-
kowości (por. T. P e c h e, Ogólna teoria ..., s. 14). Również K. G. Szymański podkreślał, że
system rachunkowości w praktyce jest formą realizacji określonej polityki rachunkowości
uzależnioną od kombinacji procedur pomiarowych (zob. K. G. Szymański, Problemy
metodologiczne nauki rachunkowości, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Planowania
i Statystyki, Warszawa 1988, s. 17-20).
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obowiązek ich przestrzegania w praktyce. Stosunkowo niewielu przedstawicieli
nauki zajmuje się ogólną teorią rachunkowości.

Przedstawione wyniki studiów literaturowych nad wybranymi elementami
teorii rachunkowości wyraźnie wskazują na ewolucję znaczenia wartości
bilansowej przedsiębiorstwa, procedur jej ustalania i zasad wyceny.

W początkowej fazie rozwoju rachunkowości nie istniało pojęcie wartości
bilansowej przedsiębiorstwa; pojawiło się ono wskutek rozwoju gospodarczego
w XIX w. Dopiero teoria własnościowa ustanowiła podstawy funkcjonowania
wartości bilansowej przedsiębiorstwa w rachunkowości, a doktryny bilansowe
przyczyniły się do jej wyeksponowania, traktując ją pierwotnie jako statyczną
pozycję w bilansie majątkowym, a następnie jako wyraz przyszłych korzyści
właściciela kapitału139, odzwierciedlonych w bilansie w pozycji "kapitał
własny". Twierdzi się, że "dynamiczne teorie bilansowe mają wybitne
walory poznawcze, gdyż starają się powiązać pieniężne podejście z rzeczowym,
czyli wynik pieniężny z wynikiem memoriałowym [.. .]. Bilans jest zatem
zbiornikiem zawieszonych pozycji do realizacji w przyszłości" 140.

Podsumowaniem przeprowadzonych rozważań jest rysunek 1.5, w którym
wskazano wpływ elementów struktury teorii rachunkowości na ogólnie
akceptowaną na świecie wartość bilansową przedsiębiorstwa141.

N ależy podkreślić, że obecnie praktyka w pełni zaakceptowała postulaty
i koncepcje teoretyczne rachunkowości. Natomiast nadal są krytykowane
dwie zasady rachunkowości: kosztu historycznego i memoriałowa. Może to
doprowadzić do zmiany paradygmatu wyceny, a w konsekwencji zmiany
metod wyceny wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Przedstawione w niniejszej części rozprawy rozważania dotyczące teorii
rachunkowości miały na celu wskazanie tych jej elementów, które są
szczególnie ważne z punktu widzenia wartości bilansowej przedsiębiorstwa.
Uznano, że są nimi:

- postulat (założenie) kontynuacji działania, ponieważ determinuje on
wszystkie zasady ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa142;

- koncepcja (teoria) własności, ponieważ wartość bilansowa przedsiębior-
stwa to wartość kapitału jego właścicieli;

139 Na uwagę zasługuje w szczególności dynamiczna teoria rachunkowości w UJęCIU
teoretycznego kapitału -- spełnia ona w najwyższyn1 stopniu oczekiwania inwestorów kapitału
w globalnej gospodarce.

140 W. G o s, Dynamiczne teorie bilansowe jako baza przeplywów pieniężnych, "Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości" 2001, t. 2 (58), s. 33-52.

141 Por. A. Szychta, Teoria rachunkowości ... , s. 193-194.
142 Istota zasady kontynuacji działania sprowadza się do stabilności własności. zainteresowanie

inwestora kontynuacją działania jest zrozumiałe, ponieważ decyzje inwestycyjne dotyczą
przyszłości i charakteryzują się najwyższym -- spośród decyzji dotyczących podmiotu - ryzykiem.
Postulat kontynuacji działania ryzyko to obniża. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa, stanowiąca
przedmiot rozważań w niniejszej pracy, jest konsekwencją prZ)'jęcia postulatu kontynuacji działania.
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Cele sprawozdawczości
finansowej +------------------1

Cel z uwzględnieniem postulatów-
dostarczenie informacji do

podejmowania decyzji
inwestycyjnych w warunkach Wartość
kontynuacji działalności oraz bilansowa

okresowych informacji wyrażonych przedsiębiorstwa
w jednostkach pieniężnych -.'-- ----/

r------------~----
l-+----+-~:Jednostki pieniężne

:Kontynuacja działania
:Periodyzacja~------------------

Postulaty
Koncepcje
teoretyczne

Zasady
rachunkowości

Zasady nadrzędne
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rachunkowości:
-memorial
- koszt historyczny

(z niewielkim
odstępstwem)
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ostrożność)

Teoria własności

Teorie bilansowe
- bilans dynamiczny
(klasyczny)

Podejścia:
użytkownika informacji

Paradygmaty:
paradygmat wyceny

Rys. 1.5. Wpływ teorii rachunkowości na wartość bilansową przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne na podstawie: A. R. B e l k a o u i, Accounting Theory,
University of Illinois, Chicago 2000, s. 228.

- zasada memoriałowa, gdyż wartość bilansowa przedsiębiorstwa ustalana
na bazie memoriałowej dostarcza pełniejszych informacji dla inwestora niż
oparta na zasadzie kasowej;

- zasady współmierności i ostrożnej wyceny, ponieważ mogą one prowadzić
do diametralnie różnych wyników - te same transakcje w rachunkowości,
w zależności od przyjętej zasady, mogą spowodować otrzymanie różnych
wartości bilansowych przedsiębiorstwa; ponadto, z tymi dwiema zasadami
wiąże się zjawisko alokacji w rachunkowości,

- teorie bilansu dynamicznego, gdyż tylko one pozwalają na ustalenie
wartości bilansowej przedsiębiorstwa spełniającej oczekiwania użytkowników
informacji w globalnej gospodarce.

Wymienione elementy teorii rachunkowości znalazły odzwierciedlenie
w powszechnie dziś akceptowanych opracowaniach stanowiących swoistą
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"biblię" dla ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa w praktyce
gospodarczej, a mianowicie w ramach konceptualnych FASB i IASB.

2.3. Ramy konceptualne Komitetu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości jako odzwierciedlenie teorii rachunkowości

i wzorzec dla praktyki globalnej gospodarki

Zgromadzony przez wieki teoretyczny dorobek rachunkowości stał się
podstawą opracowania jej ram konceptualnych 143, stanowiących wykładnię
dla praktyki. Pierwszym tego rodzaju opracowaniem były ramy konceptualne
FASBl44 w Stanach Zjednoczonych, kolejnym - ramy konceptualne IASC14S.
Należy podkreślić, że "wszystkie późniejsze ramy konceptualne sprawozdaw-
czości finansowej, łącznie z ramami konceptualnymi IASB i naj nowszymi
ramami konceptualnymi brytyjskiej ASB, bazują na ramach konceptualnych
sformułowanych przez FASB, replikując ich zasadniczą strukturę i zasadnicze
podejścia, a nawet treści"l46.

W praktyce amerykańskiej do 1973 r. nadrzędną zasadą była współmier-
ność - zasada, która główny nacisk kładzie na pomiar wyniku finansowego.
Jej stosowanie jako nadrzędnej w stosunku do innych zasad rachunkowości
powodowało zaśmiecanie bilansu pozycjami bez znaczenia, nie będącymi ani
aktywami, ani pasywami. W związku z tym FASB, tworząc ramową
koncepcję rachunkowości, zmieniła podejście i uznała, że bazą, na której

143 Określenie "ramy konceptualne" przybiera różne nazwy - "ramy koncepcyjne",
"założenia koncepcyjne". W niniejszej rozprawie przyjęto określenie, które po raz pierwszy
zostało użyte przez zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
w opracowaniu polskojęzycznej wersji dokumentu Framework for Preparation and Presentation
of Financial Statements, IASC, London 1990. Por. Riuny konceptualne przygotowania i prezentacji
sprawozdań finansowych, oprac. Z. Adamkiewicz, R. Ignatowski, "Biuletyn Krajowej Rady
Dyplomowanych Biegłych Księgowych" 1990, nr 2.

144 W USA początkiem prac nad ramami konceptualnymi był Report of the Study Group
on the Objectives of Financial Statements, określany także jako raport Trueblooda (1973 r.),
w Wielkiej Brytanii The Corporate Report (1975 r.) i Sandiland's Report, w Kanadzie Corporate
Reporting: Its Future Evolution (1980 r.). Zob. S. P. Agrawal, P. H. Jensen, A. L.
M e a d or, K. S e 11e r s, An International Comparison of Conceptual Frameworks of Accountancy,
"The International Journal of Accounting" 1989, vol. 24, s. 237-249.

14S CO prawda ramy konceptualne zostały wydane przez IASC, ale w dalszej części pracy
będą określane mianem ram konceptualnych IASB. Ich charakterystykę przedstawioną w niniej-
szym rozdziale opracowano na podstawie: Zalożenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji
sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, SKwP, Warszawa
2001, s. 51-82.

146 W. A. Nowak, M. Sobieraj-Koczuba, Cele sprawozdawczości Fmansowej
organizacji nie-dla-zysku: perspektywa amerykańska, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"
2003 (w druku).
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pOWlnlen opierać się system rachunkowości, są aktywa14-7. Wydawało Się
bowiem, że dowodem na bogacenie się jednostki musi być wzrost Jej
aktywów. Sądzono ponadto, że takie podejście pozwoli uniknąć subiektywnych
osądów nierozerwalnie związanych z zasadą współmierności przychodów
i kosztów. Podobne podejście zaobserwowano w ramach konceptualnych
sporządzania sprawozdań finansowych wydanych przez IASe. Tu również
fundamentalnego znaczenia nabrało pojęcie aktywów.

"Ramy koncepcyjne FASB, uznawane przez wielu przedstawicieli teorii
i praktyki rachunkowości za konstytucję, zawierają spójny system celów,
fundamentalnych zasad i koncepcji, które powinny być uwzględnione przy
opracowywaniu standardów rachunkowości finansowej" 148.Należy podkreślić,
że zostały oparte na teorii warunkowo-normatywnej. Zasadniczy ich cel
- "wyposażenie inwestorów i kredytodawców w informacje przydatne do
oceny przyszłego ryzyka i zwrotu związanego z zainwestowanym kapitałem"149
- warunkuje treść zasad zdefiniowanych w tym opracowaniu.

Uważa się, że ramy konceptualne FASB bazują na teorii dynamicznej
E. Schmalenbacha. Przede wszystkim wskazują na to definicje podstawowych
kategorii, szczególnie aktywów150. W zakresie przyjętej metodologii wykazują
one też podobieństwo do normatywnej metodologii teorii rachunkowości
według R. Mattessichal5l. Wspólnym elementem jest celowa orientacja.
Ramy konceptualne F ASB są jedną z możliwych interpretacji ogólnej
struktury teorii R. Mattessicha, co oznacza ich podporządkowanie decyzjom
inwestycyjnym 152.

Podobny charakter mają ramy konceptualne IASB, będące przejawem
zastosowania idei właściwej dla "złotego wieku" badań apriorycznych
w rachunkowości 153. Stanowią podstawę ogólnej teorii rachunkowości,
wspólną dla różnych modelów rachunkowości oraz różnych koncepcji
kapitału154. Okazało się, że jest możliwe dokonanie uogólnień oraz sfor-
mułowanie postulatów, zasad i reguł. Sposób ujęcia celu i treści sprawozdań
finansowych przez IASB potwierdza, że podstawą ram konceptualnych jest
dynamiczne ujęcie bilansu155.

147 Przyszłość konceptualnych ram rachunkowości - co dnIej z aktywami, oprac. E. Wal i ń -
ska, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 1, s. 65-{i6.

148 A. S z y c h t a, Współczesne kierunki ... , s. 204--211.
149 FASB Concepts 1993, (w:] Original Pronouncements Accounting Standnrds as of June

1,1993, FASB, 1993/94 Edition, s. 1013. Podaję za: A. Szychta, Wspólczesne kierunki ..., s. 205.
150 Zob. M. K a w a, Ewolucja pojęcia majątku ... , s. 80.
151 A. S z y c h t a, Teoria rachunkowości ..., s. 222.
152 Ibidem, s. 222-223.
153 Por. A. S z y c h t a, Konsekwencje "zlotego wieku" badnń apriorycznych w rachunkowości,

"Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1994, t. 28, s. 149.
154 Ibidem.
155 Zob. G. K. Ś w id e r s k a, Wpływ teorii ... , s. 113.
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To właśnie teoria bilansu dynamicznego traktuje zasoby gospodarcze
przedsiębiorstwa jako przyszłe korzyści ekonomiczne, pozwalając tym samym
określić zdolność przedsiębiorstwa do zapewnienia odpowiedniej efektywności
gospodarczej w długim okresie156.

Ramy konceptualne IASB określają podstawowe kategorie, którymi
posługuje się rachunkowość w procesie pomiaru rzeczywistości gospodar-
czej jednostki, i kryteria uznawania pozycji w sprawozdaniach finanso-
wych, do których odwołują się poszczególne międzynarodowe standardy
rachunkowości. Jest to regulacja o charakterze ogólnym, która dzięki
definicjom podstawowych kategorii finansowych, określeniu parametrów
pomiaru oraz jego zasad pozwala na ograniczenie uznaniowości w stoso-
waniu określonych rozwiązań i w ustalaniu wartości bilansowej przedsię-
biorstwa. Elementy składowe ram konceptualnych IASB przedstawia rysu-
nek 1.6.

Punktem wyjścia ram konceptualnych IASB jest określenie celu sprawo-
zdań finansowych, który determinuje zasady ich sporządzania i prezentacji.
Cel sprawozdań może być osiągnięty tylko wtedy, gdy będą one sporzą-
dzane na podstawie dwóch zasadniczych założeń: memoriałowej i kon-
tynuacji działalności. Połączenie tych założeń i przyznanie im priorytetu
oznacza po pierwsze - ujęcie w sprawozdaniach finansowych wszystkich
zdarzeń mających miejsce w bieżącym okresie, po drugie - prezentację nie
tylko ich krótkoterminowych, ale również długoterminowych skutków
finansowych.

W ramach konceptualnych IASB zostały omówione również cechy
jakościowe sprawozdań finansowych, które mają gwarantować ich użyteczność,
kryteria uznawania podstawowych elementów sprawozdań finansowych oraz
parametry ich wyceny. Definiują one także podstawowe kategorie finansowe
oraz różne koncepcje zachowania kapitału.

Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji
finansowej, osiągniętych wynikach i zmianach w sytuacji finansowej przed-
siębiorstwa, użytecznych dla szerokiego kręgu odbiorców (użytkowników)
w podejmowaniu decyzji ekonomicznych1S7•

W ramach konceptualnych IASB stwierdza się, że głównym źródłem
informacji o sytuacji finansowej jest bilans, źródłem informacji o dokonaniach
(wynikach) jednostki jest rachunek zysków i strat, natomiast o zmianach

150 Ibidem, s. 116.
m Mimo dużej różnorodności potrzeb informacyjnych użytkowników powszechnie uważa

się, że jeżeli sprawozdania finansowe spełniają oczekiwania inwestorów, to powinny satysfak-
cjonować również pozostałych użytkowników. W związku z tym sprawozdania finansowe
należy ukierunkować na zaspokajanie potrzeb infonnacyjnych inwestora, ponieważ jest on
użytkownikiem najbardziej narażonym na ryzyko utraty kapitału, a więc niewątpliwie najbardziej
wymagającym.
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Ramy konceptualne IASB

..[]..
Przedmiot regulacji: sprawozdania finansowe --------,..[].. -----------1

:
ICele sprawozdań finansowych

Zasady sporządzania
iprezentacji

pozwalające na
realizację celów

Zasady fundamentalne
Cechy jakościowe

..[]..
Elementy sprawozdań

finansowych
.-----------

Zasady uznawania i wyceny
podstawowych elementów

sprawozdań, pozwalające na
realizację celów sprawozdań

finansowych

Aktywa, zobowiązania, przychody, koszty
- definicje i ogólne zasady ujmowania

Koncepcje kapilalu
własnego

- pozwalające na realizację
celów sprawozdań finansowych

Rys. 1.6. Elementy składowe ram konceptualnych IASB i relacje między nimi

Ź ród ł o: opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowe StandJJrdy Rachunkowości
200], SKwP, Warszawa 2001.

w sytuacji finansowej - oddzielne sprawozdanie wchodzące w skład sprawo-
zdania finansowego podmiotu15B•

Ramy konceptualne łASB identyfikują dwie podstawowe kategorie zasad
ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa:

1) podstawowe (fundamentalne) założenia - zasadę memoriałową oraz
założenie o kontynuacji działalności;

2) cechy (atrybuty) informacji finansowej gwarantujące jej użyteczność
dla użytkowników podejmujących na podstawie sprawozdań finansowych
decyzje ekonomiczne159.

Podstawowym założeniem, które należy przyjąć przy ustalaniu wartości
bilansowej przedsiębiorstwa, jest zasada memoriałowa, gwarantująca, że

158 Podkreśla się konieczność dokonywania oceny działalności jednostki na podstawie
wszystkich elementów składowych sprawozdań finansowych jednostki, łącznie z informacją
dodatkową, objaśnieniami uzupełniającymi i innymi informacjami, gdyż tylko wtedy użytkownik
może uzyskać pełny obraz jej działalności.

159 Cztery główne cechy jakościowe informacji finansowej to: zrozumiałość, przydatność,
wiarygodność i porównywalność, których osiągnięcie wymaga przestrzegania określonych zasad
rachunkowości.
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efekty transakcji i innych zdarzeń są uznawane w momencie ich wystąpienia,
a nie w momencie wpływu bądź wydatku gotówki lub jej ekwiwalentów.

Przy takim założeniu wartość bilansowa przedsiębiorstwa dostarcza
informacji nie tylko o przeszłych transakcjach, które wiązały się z wpływem
bądź wydatkiem środków pieniężnych, ale również o zasobach ucieleśniających
przyszłe wpływy gotówkowe netto. Stosowanie memoriału ma na celu
zapewnienie użytkowników sprawozdań finansowych, że wszystkie zdarzenia,
które miały miejsce w przeszłości zostały ujęte, co oznacza, że ich skutki
dla przyszłej sytuacji finansowej jednostki i jej przyszłych dokonań zostały
uwzględnione w wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Zasada memoriałowa nie określa, jaki horyzont czasowy należy brać
pod uwagę w pomiarze i prezentacji skutków finansowych przeszłych
zdarzeń. Dlatego też konieczne jest przyjęcie określonego założenia odnośnie
do przyszłości jednostki - założenia kontynuacji działalności oznaczającego
długoterminowe spojrzenie na skutki finansowe dokonanych transakcji.

Ramy konceptualne IASB podkreślają, że istotne jest staranne wyważe-
nie wszystkich cech jakościowych, tak aby osiągnąć zasadniczy cel sprawo-
zdań finansowych - użyteczność decyzyjną. Kreując politykę rachunkowo-
ści, należy wybrać rozwiązania, które zapewnią jednocześnie istotność
i rzetelność informacji. Przyjmuje się, że sprawozdania finansowe sporzą-
dzone z uwzględnieniem wszystkich cech jakościowych oddają prawdziwy
i uczciwy obraz (true and fair view) sytuacji finansowej oraz dokonań
podmiotu.

Wamnkiem uznania skutków danej transakcji w wartości bilansowej
przedsiębiorstwa jest prawdopodobieństwo wpływu lub wypływu korzyści
ekonomicznych oraz możliwość wiarygodnego pomiaru ich wartości. Ogólne
zasady uznawania są rozważane w kontekście definicji podstawowych
kategorii determinujących wartość bilansową przedsiębiorstwa - aktywówl60,
zobowiązań16

1, przychodów162 i kosztów163. Wymaga to z jednej strony

160 Aktywa to zasoby pozostające pod kontrolą przedsiębiorstwa, uzyskane w wyniku
przeszłych zdarzeń, które mają przynieść przedsiębiorstwu przyszłe, oczekiwane korzyści
ekonomiczne.

161 Zobowiązania są to aktualne zobowiązania przedsiębiorstwa, powstałe w wyniku
przeszłych zdarzeń, których uregulowanie spowoduje oczekiwany odpływ z przedsiębiorstwa
zasobów przynoszących korzyści ekonomiczne.

162 Przychody stanowią zwiększenie korzyści ekonomicznych w okresie obrachunkowym,
w postaci dopływu lub podniesienia wartości aktywów lub spadku zobowiązań, powodujących
wzrost kapitału własnego inną drogą niż poprzez zwiększenie udziałów akcjonariuszy (współ-
właścicieli).

163 Koszty stanowią znmiejszenie korzyści ekonomicznych w okresie obrachunkowym
w postaci odpływu lub uszczuplenia aktywów, lub uregulowania zobowiązań, powodujących
zmniejszenie kapitału własnego inną drogą niż podział tego kapitału między akcjonariuszy
(współwłaścicieli) .
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sprawdzenia, czy spełniają one warunki definicji, z drugiej zaś - czy
spełniają kryteria uznawania.

Chociaż ramy konceptualne IASB, ze względu na swój ogólny charakter,
nie regulują szczegółowych zasad pomiaru kategorii finansowych, to jednak
prezentują podstawowe parametry wyceny, bez precyzowania, do których
kategorii sprawozdań finansowych mają zastosowanie. Niezależnie od ich
rodzaju (aktywa, zobowiązania, przychody czy koszty), ramy wskazują
możliwe kategorie ich wyceny, ujmując je w czterech modelach wyceny,
bazujących na dwóch parametrach: koszcie i wartości.

Wycena w koszcie oznacza zastosowanie do pomiaru albo kosztu hi-
storycznego, albo kosztu bieżącegol64• Wycena w wartości oznacza użycie
do pomiaru albo wartości realizacji, albo wartości bieżącej 165. Wymienione
podstawowe modele wyceny wartości (lub ich modyfikacje) funkcjonują
równolegle w rozwiązaniach Międzynarodowych Standardów Rachunko-
wościl66.

Ramy konceptualne IASB identyfikują także trzy alternatywne modele
kapitału i zachowania kapitału - zachowania kapitału nominalnego, kapitału
rzeczowego oraz substancji majątkowej, powstrzymując się jednocześnie od
rekomendowania któregokolwiek z nichlti7.

164 Wycena w koszcie historycznym (historical cost) zakłada, że aktywa są wyceniane
w kwotach gotówki lub jej ekwiwalentów wydatkowanych w momencie nabycia, lub w wartości
godziwej określonej w momencie nabycia; zobowiązania są ujmowane w kwotach świadczeń
otrzymanych w zamian za podjęcie zobowiązania lub w kwotach gotówki, lub jej ekwiwalentów
przewidywanych do zapłacenia przy rozliczeniu zobowiązania w normalnym trybie finansowym.
Natomiast wycena w koszcie bieżącym (current cost) zakłada, że aktywa są wyceniane
w kwotach gotówki lub jej ekwiwalentów, jakie musiałyby być zapłacone, jeśli takie same lub
ekwiwalentne aktywa nabywano by na bieżąco; zobowiązania są wyceniane w kwotach, jakie
byłyby poniesione w celu bieżącego rozliczenia zobowiązania.

165 Wycena w wartości realizacji - inaczej w wartości rozliczeniowej (realisable value,
settlement value): aktywa wyceniane są w kwotach gotówki lub jej ekwiwalentów, które
uzyskano by na bieżąco ze sprzedaży aktywów w normalnym trybie; zobowiązania są
wyceniane w wartościach rozliczeniowych, czyli nie zdyskontowanych kwotach gotówki lub jej
ekwiwalentów przewidywanych do zapłacenia w rozliczeniu zobowiązania w normalnym trybie
finansowym. W wycenie według wartości bieżącej (present value) zakłada się, że aktywa są
wyceniane w bieżącej (zdyskontowanej) wartości przyszłych wpływów pieniężnych netto,
przewidywanych do uzyskania w normalnym trybie finansowym, a zobowiązania - w bieżącej
(zdyskontowanej) wartości przyszłych wydatków pieniężnych netto, jakich oczekuje się, że będą
wymagane dla rozliczenia zobowiązania w normalnym trybie finansowym.

166 Na przykład zapasy (MSR 2) są wyceniane w niższej z dwóch wartości: kosztu
historycznego lub wartości realizacji (a dokładnie ceny sprzedaży netto). W warunkach
hiperinflacji stosuje się wycenę według kosztu bieżącego (MSR 29); kategoria wartości bieżącej
pojawia się przy szacowaniu m.in. utraty wartości aktywów (MSR 36). Wykaz Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości podaje A. Jar u g a, Instytucjonalizacja międzynarodowej ... , s. 49-50.

167 Zob. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ... , s. 79--81.
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Omówiona powyżej struktura ram konceptualnych IASB do złudzenia

przypomina strukturę teorii rachunkowości zaproponowaną przez
A. R. Belkaoui'ego i przedstawioną na str. 41 niniejszej rozprawy (por.
rys. 1.7)168.

Reasumując, ramy konceptualne IASB stanowią makropolitykę rachun-
kowości, w której dokonano wyboru rozwiązań oferowanych przez teorię
rachunkowości. Mimo że nadano w nich priorytety określonym zasadom
rachunkowości, to jednak ich konstrukcja pozostaje na tyle elastyczna, że
umożliwia stosowanie alternatywnych zasad szczegółowych, co potwierdzają
poszczególne Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Takie podejście
powoduje, że ramy konceptualne IASB są uniwersalne i mogą być zastosowane
w wielu modelach rachunkowości, w zależności od potrzeb informacyjnych
ich użytkowników. Oznacza to również, że wprowadzenie zmiany zasad
szczegółowych (głównie na fali krytyki rachunkowości przez praktykę) nie
narusza konstrukcji ram konceptualnych. Przykładem może być adaptacja
wartości godziwej do wyceny instrumentów finansowych (MSR 39), która
mimo rewolucyjnego charakteru jest zgodna z ramami konceptualnymi
- z modelem wyceny na bazie wartości.

Cel sprawozdań finansowych

D
Założenia podstawowe (Fundamentalne postulaty

rachunkowości)

D
Definicje Cechy Zasady wyceny aktywów, zobo-

podstawowych jakościowe wiązań oraz kapitału własnego
kategorii (koncepcje zachowania kapitału)

(Zasady rachunkowości
oparte na postulatach)

'--------------..,..--------_./

D
Zasady szczegółowe

(Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) (Techniki i metody
rachunkowości)

Rys. 1.7. Struktura regulacji rachunkowości IASB

Ź ród ł o: opracowanie własne.

16" W nawiasach podano elementy struktury teorii rachunkowości określone przez A. R.
Belkaoui'ego.
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3. Krytyka rachunkowości finansowej w warunkach globalizacji
- jej wpływ na wartość bilansową przedsiębiorstwa w XXI wieku

3.1. Krytyka współczesnej praktyki rachunkowości finansowej

Rachunkowość od początku swojego istnienia była poddawana krytyce
przez jej użytkowników. Zawsze wtedy, gdy ich potrzeby informacyjne
zgłaszane pod adresem sprawozdań Hnansowych zmieniały się, rachunkowość
również ulegała przeobrażeniom. Tak było na przykład z rachunkiem
zysków i strat, który w XIX w. nie był w ogóle sporządzany, podczas gdy
w połowie XX w. stał się już podstawowym elementem sprawozdania
finansowego, oraz ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych, które
zaczęło być powszechnie sporządzane dopiero w ostatniej dekadzie XX w.
Trzeba jednocześnie podkreślić, że wskazane zmiany, aczkolwiek ważne,
dotyczyły zakresu ujawnień informacji, a nie zasad pomiaru stosowanych
w systemie rachunkowości.

Obecnie krytyka rachunkowości koncentruje się przede wszystkim na
zasadach pomiaru, a w szczególności na dwóch jego aspektach: na przedmiocie
pomiaru - wskazując, że rachunkowość nie mierzy wszystkich zasobów
jednostki - oraz sposobach pomiaru, podkreślając, że używa ona niewłaś-
ciwych kategorii wyceny bazujących na wartości historycznejl69.

Krytycy rachunkowości podkreślają jej konserwatyzm, uporczywe przy-
wiązanie do koncepcji kosztu historycznego oraz ignorowanie niematerialnych
i niefinansowych mierników. W zamian proponują pomiar bazujący na
wartościach przyszłych oraz wykorzystanie miar nieHnansowych w celu
lepszego odzwierciedlenia dokonań jednostki i procesu kreowania wartości

169 Wymienione obszary krytyki szczególnie s~ podkreślane w literaturze dotycz~cej
zarządzania wartości~ przedsiębiorstwa (zob. np. A. C w y n a r, W. C w y n a r, Zarządzanie
wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002,
s. 23-24, 35; A. B I a c k, P. W r i g h t, J. E. B a c h m a n, W poszukiwaniu wartości dla
akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działałności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
1999, s. 276). Nie oznacza to jednak, że środowisko rachunkowców nie dostrzega niedoskonałości
systemu rachunkowości. Uwagi krytyczne pod jej adresem kierowane są przez rachunkowców
od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza w takich krajach, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
Zawarta w niniejszej części pracy krytyka rachunkowości została sformułowana przez autorkę
na podstawie studiów literaturowych, które prowadziła na potrzeby rozprawy doktorskiej na
początku lat 90. XX w. Jak się okazuje, nie straciły one na ważności. Obecnie krytyka
rachunkowości dotyczy takich samych jej aspektów, a jedynie stała się bardziej otwarta
i intensywna. Por. E. Wal i ń s k a, Roczny raport spółek w Wielkiej Brytanii w świetle potrzeb
inwestora, nie publikowana rozprawa doktorska, UŁ, Łódź 1994, rozdz. IV.
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dla inwestorów. Coraz częściej podkreśla się z jednej strony konieczność
opracowania globalnych zasad umożliwiających ujednolicenie i porównywal-
ność sprawozdań finansowych, z drugiej zaś - konieczność odstąpienia od
szczegółowych sprawozdań finansowych na rzecz tzw. modelu sprawozdaw-
czości wartości, poświęconego głównie problematyce kreowania wartości dla
akcjonariuszy i koncentrującego się nie tylko na miarach pieniężnych, ale
również niefinansowych170• Wydaje się, że te dwa kierunki rozwoju rachun-
kowości nie wykluczają się i powinny funkcjonować bezkolizyjnie obok
siebie. Każdy z proponowanych modeli rachunkowości znajdzie bowiem
swoich użytkowników.

Argumenty krytyków obecnego modelu sprawozdawczości finansowej
są bardzo istotne. Generalnie, podkreślają oni jego dostosowanie bardziej
do specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych, niż do działalności usługowej
i zarządzania wiedzą. Zarzucają mu brak wyczerpującej informacji o ak-
tywach niematerialnych (know-how, udział w rynku, dystrybucja, marka)
i niewłaściwe zasady ich wyceny, wzorowane na zasadach pomiaru ma-
jątku rzeczowego, oraz brak informacji dotyczących potencjału intelek-
tualnego, metod zarządzania pracownikami, klienteli itp. Są to niewą-
tpliwie poważne zarzuty pod adresem rachunkowości, jednak decyzje
o zmianach w tym zakresie nie mogą i nie powinny zapadać z dnia
na dzień.

Teoretycy i praktycy rachunkowości zdają sobie sprawę ze skutków ich
podjęcia - kładą bowiem na szalę dorobek kilkusetletniej teorii, stanowiącej
podwaliny systemu rachunkowości na rzecz nie sprawdzonych koncepcji,
często nie mogących stanowić przedmiotu obiektywnej weryfikacji w praktyce
gospodarczej. Tego rodzaju decyzje wymagają rozwagi i przewidzenia
skutków dla życia gospodarczego.

Jak wiadomo, nie ma systemów doskonałych, które spełniłyby oczekiwania
wszystkich użytkowników. Ta sama reguła dotyczy systemu rachunkowości.
W jego ramach może następować przede wszystkim zmiana priorytetów
odnośnie do potrzeb użytkowników. Z taką właśnie zmianą mamy do
czynienia w ostatnim dziesięcioleciu.

Krytycy rachunkowości zwracają także uwagę, że coraz bardziej globalny
charakter rynków kapitałowych, instytucji finansowych oraz coraz wyższy
poziom fachowej wiedzy inwestorów wymagają dostarczania większego
zasobu informacji na temat działalności spółek. Twierdzą, że nie wystarczają
już tradycyjne podejścia i sprawozdania finansowe, a zysk jako podstawowy
miernik oceny dokonań firmy traci popularność, co oznacza, że działalność

170 Zob. szerzej D. M. N all y, Time for Global Reform, "Accountancy International"
1999, vo!. 123, nr 1270, s. 79.
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podmiotów powinna być oceniana przez pryzmat przepływów pieniężnych,
które stają się podstawowym miernikiem wartości przedsiębiorstwa171.

Krytyka modelu rachunkowości bazuje na tym, że sprawozdania fmansowe
są niekompletne, a zawarte w nich informacje o wartości przedsiębiorstwa
są wypaczane, przez co mają ograniczoną użyteczność dla inwestorów.
Powoduje to powstanie luki między wartością bilansową i wartością rynkową
przedsiębiorstwa, a inwestorów zmusza do przeliczania aktywów netto
w kategoriach prognozowanych przepływów pieniężnych.

Podkreśla się, że sprawozdawczość koncentruje się bardziej na prawnych
formach transakcji niż na ich ekonomicznej treści. Nie odzwierciedla
rzeczywistości ekonomicznej, skupiając się bardziej na przeszłości niż na
przyszłości i bardziej na koszcie niż na wartości, co w rezultacie oznacza
przywiązywanie większej wagi do memoriałowej kategorii zysku, a nie do
rzeczywistej sytuacji finansowej i jej zmian.

Podstawowe opinie krytyczne dotyczą właśnie bilansu, który oceniany
jest jako trudny do zrozumienia. Podkreśla się w nich, że ze względu na
zasady wyceny aktywów - odmienne dla różnych pozycji - ostateczna suma
bilansowa nie ma istotniejszych wartości poznawczych. Uważa się też, iż ze
względu na zasadę ostrożności w bilansie nie jest odzwierciedlona prawdziwa
sytuacja finansowa - pokazywane są w nim tylko zjawiska niekorzystne.

Obszarem krytyki jest również zakres ujawnień sprawozdawczości finan-
sowej. Twierdzi się, że nie obejmuje ona dodatkowych ujawnień m.in.
dotyczących kosztów badań i rozwoju czy reklamy, a także nie zawiera
informacji o wartości rynkowej kapitału wyemitowanego przez spółkę, co
uniemożliwia porównanie jej z wartością bilansową przedsiębiorstwa.

Kolejny zarzut stawiany sprawozdaniom finansowym dotyczy braku
w nich informacji na temat oceny przyszłości jednostki. Krytycy rachunkowości
podkreślają, że nie zawierają one planów i budżetów, aż do momentu,
w którym firma zgłasza zapotrzebowanie na nowy kapitał.

Konkludując, za najpoważniejsze wady odnośnie do zakresu i treści
obecnie publikowanych sprawozdań finansowych uważa się:

- eksponowanie zysku w sprawozdaniach, co utwierdza użytkowników
w przekonaniu, że jest to jedyny cel działalności gospodarczej;

- zachęcanie użytkowników bardziej do krótkookresowego spojrzenia na
działalność finansową niż do patrzenia na nią w perspektywie długiego okresu.

Krytycy rachunkowości twierdzą również, że użyteczność informacji
przez nią generowanych jest znacząco ograniczona przez zakres ujawnień
powodujący, że zewnętrzni użytkownicy znajdują w sprawozdaniu fmansowym

171 Podstawowym argumentem takiego podejścia jest rozwój rynków finansowych, powodujący
wzrost liczby instrumentów fmansowych. W odróżnieniu od aktywów operacyjnych ich pomiar
według cen rynkowych jest nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny. Por. Przyszlość konceptualnych
ram ... , s. 65-66.
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bardzo niewiele informacji, które mogłyby im pomóc w ocenie przyszłych
osiągnięć i sytuacji finansowej jednostki.

3.2. Kierunki zmian modelu rachunkowości proponowane
przez środowisko rachunkowców

W następstwie podstawowych zarzutów stawianych aktualnemu modelowi
rachunkowości, coraz większą wagę przykłada się do alternatywnych sce-
nariuszy sprawozdawczości finansowej. Niektórzy przywracają na piedestał
zasadę współmierności (matching principle), inni skłaniają się do przyjęcia
za podstawę pomiaru aktywów przyszłych przepływów pieniężnych i od-
rzucenia bilansów na korzyść sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Na fali krytyki obowiązujących rozwiązań rachunkowości powstały
i nadal powstają, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
propozycje zmian modelu rachunkowości - z historycznego (retrospektywnego)
na przyszłościowy (prospektywny). W zależności od autorów mają one
różny charakter. Środowisko rachunkowców generalnie ostrożnie podchodzi
do zmian, próbując przede wszystkim udoskonalić istniejący system, aczkolwiek
wypracowało także dość radykalne propozycje reformy sprawozdawczości172.

W ostrożnym nurcie zmian rachunkowości proponuje się modyfikacje
zakresu ujawniania informacji w sprawozdaniach fmansowych. W radykalnym
podejściu do zmian rachunkowości nacisk kładzie się na zmiany zasad wyceny.

Większość propozycji środowiskowych idzie w kierunku realizacji zasady
pełnego ujawniania informacji. Nie odrzucając tego, co zawierają obecnie
sprawozdania finansowe, rozszerzają one zakres, częstotliwość i formę
prezentacji informacji finansowej. Przykładowo, dodatkowymi elementami
raportów od dawna już postulowanymi przez środowisko rachunkowców są
m. in. sprawozdania: z wartości dodanej, z transakcji w walutach obcych,
z przyszłych dokonań, z celów działalności, czy też raport o zatrudnieniu173.

W tym nurcie zmian sprawozdawczości finansowej uważa się, że rozszerzenie
informacji dla użytkowników zewnętrznych przyniosłoby m.in. następujące
korzyści:

172 W Wielkiej Brytanii od kilkudziesięciu lat trwa dyskusja i poszukiwanie takiego wzorca
sprawozdawczości finansowej, który w najlepszy sposób zaspokajałby potrzeby informacyjne
użytkowników. Największe osiągnięcia na tym polu można przypisać komitetom badawczym
organizacji zawodowych w Wielkiej Brytanii, które co jakiś czas przekazują do publicznej
dyskusji opracowania zawierające propozycje nowych rozwiązań. Zob. np. model radykalnych
zmian w rachunkowości w: P. McMonnies, Making Corporate Reports Valuable, IASC,
London 1998. Autorka niniejszej pracy kwestie te szeroko omawiała w nie publikowanej
rozprawie doktorskiej Roczny raport ...

173 Por. The Corporate Report, Discussion Paper, ASSC, London 1975.
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- większy zakres informacji szybciej dostępnych dla użytkowników
zewnętrznych;

- wyższą jakość dostępnych informacji, co z kolei korzystnie wpłynęło-
by na efektywność rynku i udoskonalenie metod wyceny wartości rynkowej
firmy.

Informacje, które według przedstawicieli tego nurtu zmian przyczyniłyby
się do pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej spółki, to m.in.:

- informacje o podmiotach zależnych w grupie;
- informacje o obszarach, w których występuje niepewność (np. przed-

stawienie poglądu zarządu na temat przewidywanego błędu w prognozowaniu);
- sprawozdanie o istotnych innowacjach;
- sprawozdanie o efektywności podjętych działań na rzecz badań i rozwoju;
- informacje o otoczeniu ekonomicznym podmiotu;
- statystyczne dane porównawcze.
Odrębnym nurtem reformy systemu rachunkowości jest skrócona sprawo-

zdawczość finansowa, która postuluje prezentację danych finansowych
w ogólnych zarysach, w formie skróconego rachunku wyników i bilansu.
Sprawozdania takie powinny być sporządzane oddzielnie, niezależnie od
pełnej ich wersji zawartej w rocznym raporcie174•

Obie koncepcje zmian - zarówno koncepcja pełnego ujawniania, jak
i skróconych sprawozdań finansowych - nie poruszają kwestii zasadniczej,
czyli wyceny, ograniczając się tylko do zakresu prezentacji.

W nurcie radykalnych zmian modelu sprawozdawczości finansowej
problem wyceny uzyskał priorytet. Podkreśla się w nim, że należy odejść
od zasady ostrożności i przenieść do rachunku zysków i strat nie zrealizowane
zyski, uznając informację o różnych źródłach zysku, bez względu na to,
czy są one zrealizowane175.

Przedstawiciele nurtu radykalnych zmian odrzucają zasadę wyceny w kosz-
cie historycznym na rzecz wyceny w wartości realizacji netto176. Rezygnują
także z tradycyjnych sprawozdań finansowych - bilansu i rachunku zysków

174 Postulat ten po raz pierwszy pojawił się w Wielkiej Brytanii w dokumencie dyskusyjnym
The Corporate Report, ale była to tylko bliżej niesprecyzowana propozycja, a raczej hasło do
dalszych badań. Studia ankietowe w latach 80. XX w. potwierdziły, że byłoby to słuszne
rozwiązanie i dlatego też poprawka ustawy o spółkach w 1989 r. wprowadziła je w życie.
Należy podkreślić, że skrócone sprawozdania finansowe to nie to sanlO, co sprawozdania
uproszczone (np. sporządzane przez małe i średnie firmy) - jest to wyciąg z pełnych
sprawozdań finansowych.

175 Por. P. M c M o n n i e s, Making Corporate Reports ..., s. 45.
176 Uważają, że teoretycznie rzeczywista sytuacja finansowa może być określana poprzez

ustalenie wartości bieżącej wszystkich przyszłych wpływów pieniężnych. Jednak ze względu na
niedostateczną precyzję prognoz i duży stopień subiektywizmu nie można uznać tej metody
za właściwą i rejestrować jej wyników na potrzeby inwestorów i innych zewnętrznych
użytkowników sprawozdań. Ibidem, s. 61-67.
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i strat - na rzecz nowych sprawozdań finansowych: sprawozdania z aktywów
i zobowiązań, sprawozdania z działalności operacyjnej, sprawozdania ze
zmian w kapitale akcjonariuszy i sprawozdania z podziału wyniku. Za
najważniejsze uznają oni sprawozdanie z aktywów i zobowiązań, które
powinno pokazywać stan aktywów i zobowiązań spółki na koniec roku
obrotowego, wycenionych w wartości realizacji netto, wartość rynkową
przedsiębiorstwa, a także różnicę między tymi wartościamil77.

Bardzo dużo uwagi poświęcają właśnie wartości przedsiębiorstwa. Uważają,
że szczególnie pożądana ~ nie tylko przez wewnętrznych użytkowników
- znajomość przybliżonej wartości firmy jest możliwa dzięki ujawnieniu
danych o kapitalizacji rynkowej podmiotu. W długim okresie powinna być
ona zatem elementem sprawozdań, stanowi bowiem zewnętrzną miarę
kondycji finansowej i wartości przedsiębiorstwa.

Analizując propozycje zmian w sprawozdawczości finansowej opracowane
przez środowisko rachunkowców, można dostrzec wyraźną myśl przewodnią
- punkt ciężkości położony jest na przyszłość, a nie na przeszłość. W tym
kierunku są prowadzone dalsze badania środowisk zawodowych rachun-
kowości. Instytut Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (ICAE&W) wydał
ostatnio dokument roboczy Inside Out. Reporting on Shareholder Value,
w którym nakłania spółki do ujawniania informacji prospektywnych i większej
jawności kluczowych informacji wykorzystywanych w zarządzaniu przedsię-
biorstwem178

. Instytut stwierdza, że nie zwiększy to kosztów przygotowania
informacji w spółkach, ponieważ w większości z nich takie dane są wykorzys-
tywane już dziś. Problemem jest tylko kwestia określenia stopnia ujawnienia.

Reasumując, kierunki badań podejmowanych przez środowisko zawodowe
rachunkowców są właściwe i w pełni spełniają oczekiwania globalnej
gospodarki. Ich dotychczasowe efekty są jednak widoczne głównie w sferze
prezentacji informacji, a nie w obszarze wyceny. To stanowi podstawową
przyczynę formułowania koncepcji zmian rachunkowości przez inne środowiska
zawodowe. Uważają one zmiany rachunkowości polegające na zmianach
w zakresie prezentacji informacji za niewystarczające do zarządzania wartością
przedsiębiorstwa i postulują przede wszystkim daleko idące modyfikacje
zasad ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa, i to nie poza systemem
rachunkowości, ale w tym właśnie systemie pomiaru.

177 W normalnej sytuacji wartość rynkowa podmiotu będzie większa niż suma wartości
realizacji aktywów netto. Różnice między tymi dwiema wartościami w podmiocie wynikają
głównie z takich czynników, jak jakość, organizacja, zarząd itp. Zmiany tej różnicy z roku
na rok powinny być przedmiotem stosownego komentarza. W powyższym rozwiązaniu sugeruje
się również, aby sprawozdanie zawierało informacje o zmianach w cenie akcji w ostatnich
tygodniach przed zakończeniem roku obrotowego. Ibidem, s. 7a-n.

17. Zob. K. L e a c h, Back to the Future Naw? "Accountancy International" 1999, vol.
124, nr 1276, s. 64.
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3.3. Kierunki radykalnych zmian modelu rachunkowości
proponowane przez środowisko analityków finansowych

o wiele dalej idącą propozycją zmian systemu rachunkowości są koncepcje
opracowywane przez środowiska inne niż środowisko księgowych, reprezen-
tujące użytkowników sprawozdań finansowych, głównie analityków finan-
sowych. Są oni twórcami rewolucyjnych rozwiązań nadających rachunkowości
i sprawozdawczości fmansowej charakter modelu prospektywnego. Najbardziej
kompleksowym, spójnym modelem jest propozycja zawarta w dokumencie
Accounting for the Future (AFTF), opublikowanym w 1998 L, którego
autorem jest H. Nash179. AFTF bazuje na wartości rynkowej i przepływach
pieniężnych, uznając, że są to jedyne obiektywne i rzetelne kategorie
pomiaru. Zawiera szczegółowe propozycje odnośnie do: potrzeby ujawniania
danych o wartości ekonomicznej, wartości majątku niematerialnego, braku
wartości goodwillu, ważności i nadrzędności przepływów pieniężnych, potrzeby
przyjmowania długoterminowej perspektywy, potrzeby ujawnienia planów
i całkowitego zysku (comprehensive income)180. Dokument podkreśla, że
analitycy finansowi potrzebują informacji, które pozwolą im na dokonanie
projekcji przepływów pieniężnych i określenie wartości przedsiębiorstwa. Nie
oczekują oni wprawdzie, aby taka wartość była ustalana w sprawozdawczości
finansowej, gdyż, jak twierdzą, wycena przedsiębiorstwa jest zadaniem
analityków finansowych, a nie księgowych, niemniej wymagają lepszych
danych do jej ustalenia. Podkreślają, że tylko prospektywna rachunkowość

179 Dokument ten stanowi udoskonaloną propozycję wcześniejszej wizji modelu rachunkowości
opracowanej przez AIMR (Association for Investment Management and Research) - organizację
skupiającą analityków finansowych, której zadaniem - oprócz rozwijania środowiskowych
standardów - jest oddziaływanie na organizacje stanowiące standardy rachunkowości finansowej.
W 1993 r. AIRM wydało raport Financial Report in 1990s and Beyond, w którym przedstawiło
poglądy na temat niektórych zmian modelu sprawozdawczości finansowej. AFTF stanowi już
całościową propozycję zmian modelu w celu uczynienia z rachunkowości podstawy do
podejmowania decyzji ekonomicznych (kopię dokumentu można uzyskać w takich organizacjach,
jak AIMR, FASB, SEC, AICPA czy lASB). Zob. też H. N a s h, Prospective Accounting, "The
Financial Reporter - Newsletter of the Life Insurance Company", Financial Reporting Section,
1999, nr 38, s. 10.

180 Comprehensive income - zysk całkowity - to szeroka definicja zysku, obejmująca zyski
nie tyłko z transakcji operacyjnych, lecz także niezliczone ilości innych zmian w wysokości
kapitału własnego (jednak z wyjątkiem transakcji czysto kapitałowych, jak np. wkłady
wnoszone przez właścicieli na poczet kapitału czy wypłaty dywidend). Zysk całkowity obejmować
może następujące pozycje, które w innych przypadkach zostałyby umieszczone w zestawieniu
zmian w kapitale własnym: korekty z tytułu przeszacowań do wartości, korekty z tytułu różnic
kursowych, jednorazowe pozycje wyjątkowe, korekty z tytułu zmian minimalnej kwoty
zobowiązań emerytalnych, koszty restrukturyzacji, zyski/straty z tytułu instrumentów pochodnych
lu b zabezpieczających. Zob. R. P a t t e r s o n, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości
i finansów po polsku i angielsku, FRR wP, Warszawa 2002, s. 567.
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może dostarczyć analitykom bardziej rzetelnych danych i tym samym
ułatwić prawidłowe oszacowanie wartości spółkil81.

Już w 1993 r. AIMR wskazywało trzy czynniki wymuszające zmiany
w analizie finansowej: globalizację, komputeryzację oraz zmianę profilu
przemysłu. Stowarzyszenie zaproponowało przyjęcie wspólnej, uniwersalnej
bazy dla rachunkowości w skali międzynarodowej, a mianowicie wartości
rynkowej i wartości przepływów pieniężnych. Uznało, że jest to jedyna
możliwa podstawa ustanowienia globalnych standardów rachunkowości.
AIMR stwierdziło również, że "analizy ilościowe zaczynają być możliwe
w rozmiarach, o których wcześniej nikt nie marzył", a to oznacza, że
rachunkowość może adaptować narzędzia, wykorzystywane dotychczas do
oceny przyszłości jedynie przez analityków finansowych 182.

Ważnym argumentem na rzecz zmian modelu rachunkowości było i to,
że obecnie obowiązujące rozwiązania są dostosowane przede wszystkim do
specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Gwałtowny rozwój
usług powoduje nieadekwatność danych generowanych przez rachunkowość,
która nie umie poradzić sobie z wyceną wartości niematerialnych i prawnych.
AFTF proponuje kapitalizację wszystkich nakładów na wartości niematerialne
i prawne, z wyjątkiem nabytego goodwillu, który według autorów tej
koncepcji powinien być uznawany jednorazowo w koszty183.

AFTF podkreśla, że obecnie rachunkowość nie mierzy wartości. Czynią
to właśnie analitycy finansowi, eliminując niedostatki rachunkowości. Dodają

181 Analitycy finansowi uważają, że tylko ich niezależny osąd i krytyczne spojrzenie
pozwalają na ustalenie obiektywnej wartości przedsiębiorstwa, która może być przewodnikiem
po współczesnym rynku kapitałowym.

182 Podobne stanowisko zajmuje inna organizacja - Centre for Tomorrow's Company
(CTC). Twierdzi ona, że już wkrótce informacje finansowe o spółce będą dostępne w internecie,
a raporty fmansowe w tradycyjnej postaci nie będą przydatne. Prezentacja danych w internecie
wymaga opracowania głównego dokumentu obejmującego skrót informacji o spółce i będącego
przewodnikiem po raportach szczegółowych. Dzięki internetowi inwestor będzie korzystać
z modeli finansowych pozwalających mu na opracowanie własnych prognoz. Oznacza to, że
w niedalekiej przyszłości inwestorzy przestaną korzystać ze sprawozdań finansowych bazujących
na tradycyjnej rachunkowości, a swoje decyzje będą opierać na wyliczeniach przyszłych
korzyści. Otwarte pozostaje jedynie pytanie, czy takie informacje można uznać za obiektywne.
Por. L. Bury, On Line and on Time, ,,Accountancy International" 1999, vol. 124, nr 1272,
s. 38-39.

IIl.3 Inne propozycje zmian rachunkowości w zakresie majątku niematerialnego to "bardzo
ostrożne i stopniowe dodawanie nowych pozycji do bilansu" lub rozwiązanie hybrydowe
- informacje dodatkowe obejmujące dane finansowe, np. wartość skapitalizowanego ryzyka
z tytułu inwestowania w nowe produkty lub dane niefinansowe - np. dane jakościowe
dotyczące czynników wpływających na wartość rynkową akcji - dla banków, spółek z branży
IT itp. Por. Ch. L e a d b e a t e r, aur Developing Economy, "Accountancy International" 2000,
vo!. 125, nr 1282, s. 93. Na temat nowego pomiaru wartości niematerialnych i prawnych
dokument do dyskusji opracował również ICAE&W (zob. New Measures for the New
Economy, ICAE&W, London 2000).
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oni swoistą wartość poprzez przetłumaczenie retrospektywnej rachunkowości
na wartość generowaną przez przepływy pieniężne. Tym samym AFTF
zwraca uwagę na odrębności między sprawozdawczością i analizą finansową·
Rachunkowość jedynie odzwierciedla nadwyżkę aktywów nad zobowiązaniami,
natomiast analiza finansowa umożliwia oszacowanie oczekiwanej w przyszłości
wartości przedsiębiorstwa.

AFTF traktuje prospektywną rachunkowość w wąskim zakresie, uważając,
że projekcje i prezentacje prognoz nie są właściwym komponentem sprawo-
zdania finansowego. Nie podlegają one bowiem badaniu, nie dostarczają
również informacji o sposobie i metodzie obliczeń.

AFTF stwierdza ponadto, że prospektywna rachunkowość może być
wykorzystywana bezpośrednio w podejmowaniu decyzji i w sprawowaniu
kontroli przez zarząd, co rozwiązywałoby odwieczny problem podziału
rachunkowości na finansową i zarządczą.

AFTF nie akceptuje zasady ostrożności, a za podstawę wyceny przyjmuje
przyszłe, oczekiwane wartości, bez względu na ich relację do kosztu histo-
rycznego. Wszystkie aktywa są wyceniane w wartości bieżącej oczekiwanych
wpływów, czyli faktycznie zgodnie z ich definicją. Następuje zastąpienie
kosztu wartością, a aktywa - bez względu na ich postać - są traktowane
identycznie - jako generatory wartościl84• Powstaje problem, czy wycena
wszystkich aktywów powinna następować w wartościach bieżących. Panuje
przekonanie, że podjęcie takiej decyzji należy raczej do analityków, a me
do sporządzających sprawozdania finansowe.

Jak podkreślają autorzy AFTF, rachunkowość ukierunkowana na ry-
nek jest koncepcją dyskutowaną od dawna. Napotyka ona dwie zasad-
nicze przeszkody: po pierwsze, wartość rynkową mają tylko niektóre
aktywa, po drugie, nie można jej ustalić dla zobowiązań. W koncepcji
AFTF nie jest wymagany aktywny rynek, bo podstawą wyceny są prze-
pływy pieniężne.

AFTF zastępuje rachunek wyników sprawozdaniem z wartości dodanej.
Wprowadza kilka łatwych do zrozumienia liczb niezbędnych do wyceny
wartości przedsiębiorstwa - wartość dodaną, oszacowaną stopą zwaną
kosztem kapitału; według autora koncepcji są to miary rzetelne i porów-

184 Wprowadzenie wartości przepływów pieniężnych jako podstawy wyceny aktywów
proponowane w AFfF rzeczywiście jest zmianą fundamentalną - bilans staje się modelem
szacunkowym, a nie sprawozdaniem za miniony okres. Nie chodzi tu bynajmniej o technikę
dyskontowania, ale o uznaniowość zarówno w odniesieniu do wartości przepływów pieniężnych,
jak i stopy dyskontowej. Można taką wartość stosować do pozycji pieniężnych, ale nie do
rzeczowego majątku, który w ten sposób przyjmuje charakter quasi-pieniężny. W związku
z tym rodzi się pytanie, czy taka zasada "pasuje" do całego systemu rachunkowości. Por.
R. P a t e r s o n, Blinding Ourselves With Science, "Accountancy International" 1998, czerwiec,
s. 76.
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nywalne. Rachunkowość ma zatem dostarczyć dane liczbowe, na podstawie
których analityk finansowy skonstruuje model przepływów pieniężnych.

Przedstawione propozycje nie spotkały się - jak dotychczas - z akceptacją
FASB, IASB i innych organizacji środowiskowych stanowiących standardy
rachunkowości.

Dotyczą one bowiem zagadnień, które są dla rachunkowości fundamen-
talne i od wieków odróżniają ją od innych systemów pomiaru działalności
gospodarczej. Podstawowy problem - związany zarówno z odejściem od
kosztu historycznego, jak i z wyceną niematerialnych zasobów - to utrata
wiarygodności pomiaru. Przyjęcie proponowanych zmian w tym zakresie
oznacza, że wartość bilansowa przedsiębiorstwa musi zawierać więcej subiek-
tywnych osądów, co z kolei wywołuje presję na audytorów, którzy stają
się arbitrem w sprawie, czy wartość bilansowa jest wierna i rzetelna (true
and Jair). Takie mechanizmy powodują utratę kolejnej cechy jakościowej,
o którą - ze względu na globalizację - walczy obecnie środowisko rachun-
kowców, czyli porównywalności.

Dochodzi zatem do pewnej sprzeczności: z jednej strony pojawiają
się dążenia do ustanowienia globalnych standardów rachunkowości, po-
zwalających na sporządzenie porównywalnych sprawozdań finansowych,
z drugiej strony - subiektywne miary, które w swej istocie burzą po-
równywalność.

Z pewnością rachunkowość zmieni się, już zresztą trwa intensywny
proces jej modyfikacji. Charakter tych zmian powoduje jednak, że świat
ryzykuje załamaniem rynku, co było szczególnie widoczne podczas kryzysu
azjatyckiego 185. Należy zatem bardzo rozważnie wprowadzać je w życie. Jak
twierdzi M. Glautier, "współczesna rachunkowość opiera się solidnie na
realiach, stanowiących podstawę dla jej doktryny i dlatego jej reakcje na
społeczne zapotrzebowanie na adaptację i rozciąganie zasad na nowe
okoliczności mają charakter ewolucyjny" 186.

Obserwując wydarzenia ostatnich kilku lat wyraźnie można zauwazyc,
że rachunkowość po raz kolejny zmienia swoje oblicze i dostosowuje się
do potrzeb użytkowników informacji. Przykładem są kraje europejskie,
które do niedawna spoglądały na rynek amerykański z pewną satysfakcją,
podkreślając odmienność swojego systemu rachunkowości, który na co
dzień nie stawiał tak pracochłonnych wymagań, jak rachunkowość amerykań-
ska. Dziś to właśnie kraje europejskie stanowią centrum rewolucji rachun-
kowości światowej.

185 Por. P. Wal t o n, Financial Statement Analysis: an International Perspective, Thomson
Business Press, London 2000, s. 299-300.

186 M. G I a u t ie r, Teorie rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami
i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 12, s. 26.
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Jak podkreśla S. T. Surdykowska "nowa ekonomia" ujawniła sprzeczności
między wartością księgową a wartością rynkową i spowodowała, że rachun-
kowość wprowadziła do pomiaru wartość godziwą1B7. "Sposób zdefiniowania
wartości godziwej pozwala stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że została
ona wprowadzona po to, aby [...] można było zbliżyć do rzeczywistości
wyniki pomiarów dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw, czyli do
ich wartości rynkowej"lBB.

Chyba nikt nie ma złudzeń, że jakiekolwiek działania mogą wyeliminować
ten rozdźwięk; panuje jednak powszechna wiara w to, że można go
zmniejszyć1B9.I takie właśnie wyzwanie stoi przed współczesną rachunkowością.

Ustanawiając w rachunkowości odstępstwo od wartości historycznej na
rzecz wartości godziwej i wprowadzając do wyceny odpis utraty wartości
oraz inne podobne kategorie szacunkowe, należy mieć pełną świadomość
skutków, jakie te rozwiązania niosą dla praktyki gospodarczej, oraz niechęci
ze strony jej różnych reprezentantów.

Można wskazać przynajmniej dwie grupy praktyków, które z niechęcią
patrzą na nowe rozwiązania. Pierwsza grupa to sporządzający sprawozdania
finansowe, gdyż na nich spoczywa obowiązek dokonania pomiaru; druga
to audytorzy, ponieważ mają oni obowiązek wyrazić odpowiedzialną opinię
na temat sprawozdań finansowych. Niechęć praktyków jest spowodowana
również skutkami podatkowymi nowych rozwiązań. Przez długie jeszcze lata
praktyka podatku dochodowego od spółek nie tylko nie zaakceptuje zasad
rachunkowości opartej na szacunkach, ale będzie odmiennie traktowała te
same problemy w różnych krajach.

Podsumowując, rewolucja w rachunkowości stała się faktem 190.Powstaje
jedynie pytanie, czy zmiany będą dostrzeżone przez tych, w interesie
których są czynione. Wartość godziwa oraz inne wartości szacunkowe być
może zginą w natłoku informacji, ale być może zmniejszą ryzyko inwestycyjne.
Rachunkowość, wprowadzając szacunkowe kategorie pomiaru, odpowiada
na wyzwania globalizacji - umożliwia uzyskiwanie informacji dotyczących
przyszłości. W jakim stopniu możliwość ta zostanie wykorzystana przez
praktykę, zależy to od niej samej. Na pewno przeciwnicy rachunkowości
wskutek takich jej zmian stracili jeden z argumentów pozwalających im na

187 S. T. S u r d y k o w s k a, Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa
kontra wartość rynkowa, [w:) Problemy wyceny w rachunkowości, Wyd. AE, Wrocław 2001, s. 265.

188 Ibidem, s. 270.
189 Ibidem.
190 Nie ominęła ona również i Polski. Rok 2002 to początek procesu harmonizacji polskiej

rachunkowości z międzynarodowymi standardami. Być może jeszcze dziś większość praktyków
nie uświadamia sobie tego faktu, aczkolwiek już doświadczenia 2002 r. pokazują istotny wpływ
nowego prawa rachunkowości na wartość bilansową jednostek.
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krytykę wartości bilansowej przedsiębiorstwa jako miary wykorzystywanej
w zarządzaniu wartością. Nowa wartość bilansowa przedsiębiorstwa (po
zmianach modelu rachunkowości) z pewnością zbliża się do jego wartości
rynkowej. W jakim zakresie wypełni ona lukę wartości, zależy w dużej
mierze od zarządzających jednostką, którzy dokonują wyboru określonych
instrumentów kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa. To właśnie
oni są odpowiedzialni za politykę rachunkowości i ukształtowaną na jej
podstawie wartość bilansową przedsiębiorstwa.



Rozdział II

WARTOŚĆ BILANSOW A PRZEDSIĘBIORSTW A
- ZASADY JEJ USTALANIA

I OBSZARY WYKORZYSTANIA

1. Zasady ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa stanowi wypadkową celów, koncepcji
i zasad rachunkowości finansowej. Mogą być one rozpatrywane jako
specyficzne dla tego systemu elementy kształtowania wartości bilansowej
przedsiębiorstwa.

Celem niniejszego podrozdziału nie jest określenie szczegółowych zasad
jej pomiaru, ale wskazanie ogólnych rozwiązań w tym zakresie. Jak już
wspomniano, takie ogólne zasady funkcjonują jedynie na poziomie teorii
rachunkowości. Przełożenie ich na praktykę wymaga przyjęcia przez jednostkę
określonej polityki rachunkowości, w ramach której dokonywany jest wybór
konkretnych rozwiązań wypracowanych przez teorię rachunkowości.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa w praktyce pozostaje więc pod
wpływem polityki rachunkowości, zarówno makroekonomicznej, jak i in-
dywidualnej, przyjętej przez jednostkę!. Na potrzeby niniejszej pracy wybrano
politykę rachunkowości, która ma charakter międzynarodowy i jest po-
strzegana jako docelowy wzorzec globalnych rozwiązań systemu rachun-
kowości. Prezentowane rozważania prowadzone są zatem w kontekście ram

1 Szeroko na temat polityki rachunkowości i jej relacji do teorii i praktyki pisał w swoich
publikacjach W. Brzezin. Por. np. W. B r z e z i n, Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła
Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 50-56; W. B r z e z i n, Nauka, polityka i praktyka
rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995, t. 32, s. 29-40. Polityka
rachunkowości, a zwłaszcza różne aspekty polityki bilansowej, stanowią również przedmiot
badań K. Sawickiego. Najbardziej kompleksowe ujęcie tych zagadnień zob. w: Polityka
bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawieki,
Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2002.
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konceptualnych IASB, co pozwoliło na określenie punktu wyjścia nie tylko
do sformułowania ogólnych zasad, ale także całej procedury ustalania
wartości bilansowej przedsiębiorstwa i umiejscowienia w niej skutków
alokacji podatku dochodowego2.

W procedurze ustalania wartości bilansowej przedsiębiorstwa można
dokonać dodatkowych uogólnień w stosunku do wzorca określonego w ra-
mach konceptualnych IASB.

Cel sprawozdania finansowego:
ustalenie wartości bilansowej przedsiębiorstwa

( I poziom
Przedmiot
regulacji
w ramach

konceptual-
nych IASB

Zalożenia fundamentalne

[II poziom)
Definicje podstawowych kategorii

Zasady nadlozędne pomiaru
(oraz cechy jakościowe)

Przedmiot regulacji
w Międzynarodo-
wych Standardach

Rachunkowości

Zasady ogólne wyceny
i ustalania wyniku

finansowego
.....................................................................................•...................

Zasady
szczegółowe

pomiaru

Definicje
szczegółowych

kategorii finansowych

[ V poziom l

Rys. 2.1. Elementy systemu rachunkowości ksztahujące wartość bilansową przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W procesie ksztahowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa najbardziej
znaczącą rolę odgrywają elementy systemu rachunkowości o znaczeniu
fundamentalnym, które determinują pozostałe czynniki i procedury jej
ustalania. Są nimi bezdyskusyjne, fundamentalne założenia: kontynuacji

2 Przedstawione rozważania stanowią kontynuację podjętej przez autorkę próby klasyfikacji
zasad prawidłowej rachunkowości w ramach prac Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad
Rachunkowości przy Radzie Głównej SK wP. Por. E. Wal i ń s k a, Zasady prawidłowej
rachunkowo.fci - próba identyfikacji problemu, [w:] Normy prawne i zawodowe rachunkol\lo.fci,
materiały konferencyjne, Wyd. AE, Wrocław 2000.
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działania i memoriału (I poziom) oraz definicje podstawowych kategorii
finansowych3 (II poziom).

Kolejna grupa elementów systemu rachunkowości kształtujących wartość
bilansową przedsiębiorstwa obejmuje zasady nadrzędne pomiaru oraz cechy
jakościowe (III poziom). Odnośnie do tej grupy elementów środowisko
rachunkowców przedstawia różne opinie i podejścia4.

W zależności od autorów określona zasada albo jest uznawana za
nadrzędną zasadę rachunkowości, albo za cechę jakościową, uzyskując
w ten sposób różny priorytet. Jeśli zasada wyceny w koszcie (lub w wartości)
stanowi niewątpliwie zasadę nadrzędną, to na przykład ostrożność przez
jednych autorów jest uznawana za nadrzędną zasadę, a przez innych
- jedynie za cechę jakościową informacji generowanej przez rachunkowość5.

Generalnie, można przyjąć, że III poziom elementów systemu rachun-
kowości kształtujących wartość bilansową przedsiębiorstwa obejmuje zasady
determinujące kolejny ich poziom, czyli zasady ogólne wyceny i ustalania
wyniku finansowego (IV poziom)6.

W przeciwieństwie do zasad nadrzędnych, zasady ogólne są tylko pewnymi
uogólnieniami, prawidłowościami procedury pomiaru wynikającymi z wszystkich
elementów systemu rachunkowości na różnych poziomach. Oznacza to, że ich
celem jest z jednej strony uszczegółowienie zasad nadrzędnych, z drugiej
strony - uogólnienie szczegółowych zasad V poziomu. Uwzględniają one
rodzaj kategorii finansowych, źródło ich pochodzenia oraz moment pomiaru.

Ostatni, V poziom elementów systemu rachunkowości to szczegółowe
zasady pomiaru oraz definicje związanych z nimi szczegółowych kategorii
finansowych.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa stanowi zatem końcowy rezultat po-
miaru zdarzeń i transakcji gospodarczych występujących w jednostce, będący
skutkiem właściwych dla tej dyscypliny definicji i zasad, które zostały przypo-
rządkowane do różnych poziomów z punktu widzenia stopnia ich ogólności
i znaczenia. Narzucają one jednocześnie określoną procedurę ustalania wartości
bilansowej przedsiębiorstwa. Jej punktem wyjścia jest identyfikacja obszaru
pomiaru - w przypadku wartości bilansowej przedsiębiorstwa jest nim działal-
ność gospodarcza, na którą składają się zdarzenia występujące w jednostce.

3 Definicje aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz ich treść ekonomiczną
podano w poprzednim rozdziale (zob. str. 57 niniejszej rozprawy).

4 Por. str. 43 niniejszej pracy.
5 Podobnie problem ten przedstawia się w regulacjach rachunkowości w różnych krajach.

Przykładowo, w ramach konceptualnych IASB ostrożność traktowana jest jako cecha jakościowa
informacji, natomiast w polskim prawie bilansowym jako nadrzędna zasada rachunkowości.

6 Określenie "ogólne zasady" przyjęto wyłącznie do celów niniejszej pracy i nie powinno
być ono rozumiane jako "nadrzędne zasady rachunkowości". Wyjaśnienie ogólnych zasad
rachunkowości znajduje się w dalszej części pracy, zob. s. 78-86.
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Pomiar zdarzenia oznacza określenie jego wartości i stanowi czwarty, obok
dwóch obiektów pomiaru jednego zdarzenia i czasu, wymiar opisu zdarzeń
gospodarczych 7•

W ramach całego obszaru pomiaru - dokonywanego w celu ustalenia
wartości bilansowej przedsiębiorstwa - można wskazać zdarzenia gospodarcze
determinujące rentowność oraz zdarzenia determinujące sytuację finansową
jednostki. Mimo że są one związane ze sobą nierozerwalnie, to jednak ich
wpływ na wartość bilansową jest odmienny. Odmienne są również kategorie
finansowe służące do ich pomiaru. Z pomiarem dokonań związane są
przychody i koszty, z pomiarem sytuacji finansowej - aktywa, zobowiązania
i kapitał własny (por. rys. 2.2).

Obszar
pomiaru

Podstawowe {
kategorie
finansowe •....._----_ ....•

Przychody
Koszty

Aktywa
Zobowiązania
Kapitał własny

Rys. 2.2. Obszary pomiaru i podstawowe kategorie finansowe determinujące wartość bilansową
przed siębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Do pomiaru sytuacji finansowej stosowane są dwie podstawowe kategorie
fmansowe - aktywa i zobowiązania. Pierwszym etapem jest zatem stwierdzenie,
czy wskutek zdarzenia gospodarczego powstał składnik aktywów, czy
zobowiązań. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy podstawowe kategorie
pomiaru są zdefiniowane. Stwierdzenie powstania aktywów lub zobowiązań
oznacza, że spełnione zostały warunki określone w ich definicji.

Kolejny etap pomiaru sytuacji finansowej to ustalanie w wiarygodny
sposób wartości powstałego składnika majątku lub zobowiązania. W tym

7 Zob. Teoretyczne podstawy rachunkowości, red. T. Peche, PWE, Warszawa 1988,
s. 67-77. Por. także S. S z e j n a, Pomiar w rachunkowości, (w:] Rachunkowość, "Acta Universitatis
Lodziensis" 1989, Folia Oeconomica, nr 88, s. 96. Opracowanie S. Szejny stanowi prezentację
teorii pomiaru w rachunkowości. Autor szeroko omawia jej istotę, podkreślając znaczenie
czynności pomiarowych w rachunkowości.
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celu konieczne jest zdefiniowanie podstawy (bazy) ustalenia wartości ak-
tywów i zobowiązań. O tym, jaka podstawa zostanie przyjęta, decydują
fundamentalne założenia i nadrzędne oraz ogólne i szczegółowe zasady
rachunkowości.

Ogólne zasady rachunkowości odnośnie do pomiaru sytuacji finansowej
zależą od klasyfikacji aktywów i zobowiązań. Możliwe są różne kryteria
ich podziału, wśród których za podstawowe - z punktu widzenia ogólnych
zasad - należy uznać:

- czas realizacji majątku lub pokrycia zobowiązań;
- postać, pod którą występują aktywa i zobowiązania;
- rodzaj działalności, z którą są związane.
Procedurę pomiaru sytuacji finansowej jednostki przedstawia rysunek 2.3.

Obszar --Ilo... I
-...... Sytuacja finansowapomiaru _......;.....,,;:-....,, __ ---l....- ~

Podstawowe ~ I 11'""-----
kategorie (definicje) Majątek Zobowiązania

\ /Zasady nadrzędne
(koszt lub w~~ość, ~

ostroznosc.
współmierność itp.)

Zasady ogólne

Klasyfikacja:
(I) okres realizacji:

- krótki
-długi

(2) rodzaj (jakie są źródła powstania
podstawowych kategorii)

(3) postać, pod jaką występują

Ustalenie wartości poszczególnych ~ Zasady szczegółowe
zidentyfikowanych I uznanych wyceny bilansowej
pozycji aktywów i zobowiązań

Rys. 2.3. Procedura pomiaru sytuacji fmansowej

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Elementem wartości bilansowej przedsiębiorstwa jest wynik finansowy
netto wygenerowany w danym okresie. Jako kategoria wtórna składa się
on z dwóch podstawowych, pierwotnych kategorii pomiaru dokonań jednostki
- przychodów i kosztów, wymagających zdefiniowania, a następnie ustalenia
ich wartości. Stwierdzenie powstania przychodów/kosztów w danym okresie
oznacza, że zostały spełnione warunki określone w definicji przychodów
i kosztów. Ustalenie ich wartości jest zdeterminowane przez założenia
fundamentalne oraz nadrzędne, ogólne i szczegółowe zasady rachunkowości.
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Procedurę pomiaru dokonań jednostki przedstawia rysunek 2.4.

Obszar
pomiaru I Rentowność I

Podstawowe
kategorie (definicje)

~ ~

Przychody l I Koszty

~/Zasady nadrzędne
(koszt lub wartość,

ostrożność, ==+
współmierność itp.)

Zasady ogólne

Klasyfikacja:
(ł)rodzaj dokonań:

- operacyjne
-finansowe
- nadzwyczajne

....... ~ _ '-._ .

UstalenIe wartoścI -i
poszczególnych

zIdentyfikowanych
J uznanych pozycJi

kosztów l przychodów

Zasady szczegółowe ustalanIa
wyniku finansowego

Rys. 2.4. Procedura pomiaru dokonań jednostki

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Reasumując, ustalenie wartości bilansowej przedsiębiorstwa wymaga
zastosowania określonej procedury, obejmującej identyfikację obszarów
pomiaru i odpowiadających im elementów systemu rachunkowości. Do tych
ostatnich zaliczyć można następujące elementy:

- założenia fundamentalne (poziom I);
- definicje podstawowych kategorii (poziom II);
- zasady nadrzędne (poziom III);
- zasady ogólne (poziom IV);
- zasady szczegółowe (poziom V).
Niezwykle istotne z punktu widzenia wartości bilansowej przedsiębiorstwa

są założenia fundamentalne oraz definicje podstawowych kategorii pomiaru:
aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. To one decydują o tym, czy
skutek zdarzenia gospodarczego zostanie ujęty w wartości bilansowej przed-
siębiorstwa.

Drugorzędną kwestią z punktu widzenia wartości bilansowej jest sposób
ujęcia zdarzenia - o tym, czy jego skutki będą uznane w rachunku zysków
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i strat, czy w kapitale własnym, decydują nadrzędne zasady rachunkowości
(cechy jakościowe) oraz ogólne i szczegółowe zasady wyceny i ustalania
wyniku fina sowego. ;

1.2. Rola zasad rachunkowości
w pomiarze wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Ogół zasad pomiaru dokonywanego przez rachunkowość może podlegać
różnym klasyfikacjom. Z punktu widzenia celu niniejszych rozważań, jako
zasadnicze kryteria ich klasyfikacji przyjęto hierarchię i szczegółowość.
Zgodnie z pierwszym kryterium można wyodrębnić fundamentalne, nadrzędne
i pozostałe zasady rachunkowości. Na podstawie drugiego kryterium mogą
być one podzielone na zasady o charakterze ogólnym i zasady o charakterze
szczegółowym B (por. rys. 2.S).

ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASADY RACHUNKOWOŚCI

o charakterze
ogólnym

o charakterze
szczegółowym

Rys. 2.5. Klasyfikacja zasad rachunkowości

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Zasady szczegółowe (czyli zasady o charakterze szczegółowym), mimo
dopuszczalności wyboru, powinny być zgodne z zasadami o charakterze
ogólnym, czyli z zasadami fundamentalnymi, nadrzędnymi i ogólnymi.

Fundamentalną zasadą rachunkowości (często określaną jako fundamen-
talne założenie) - oprócz zasady kontynuacji działania - jest zasada me-
moriałowa. W myśl niej skutki transakcji i zdarzeń są uznawane w momencie
ich wystąpienia (a nie w momencie otrzymania gotówki) i wykazywane
w sprawozdaniach finansowych w okresie, którego dotyczą. Wszystkie

8 Należy rozróżniać pojęcia "zasady ogólne" i "zasady o charakterze ogólnym". Pojęcie
"zasady o charakterze ogólnym" jest szersze od pojęcia "zasady ogólne". Obejmuje ono zasady
fundamentalne, nadrzędne oraz zasady ogólne.
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pozostałe zasady (zarówno nadrzędne i ogólne, jak szczegółowe) powinny
być rozpatrywane przez pryzmat zasad fundamentalnych.

Do najważniejszych zasad nadrzędnych należą współmierność i ostrożność.
Pierwsza z nich kładzie nacisk na krótkoterminowe zyski, a jej adresatem
są przede wszystkim inwestorzy kapitału. Ma ona zastosowanie w krajach
o rozwiniętym rynku kapitałowym. Druga zasada prowadzi do zakładania
rezerw, mających na celu "wygładzenie" zysków w długim okresie. Jest ona
zatem właściwa dla długoterminowych kredytodawców i zapewnia stabilność
w długim okresie9.

Zasadą nadrzędną jest również zasada wyceny w koszcie historycznym,
która może być modyfikowana w ramach zasad szczegółowych.

Założenia fundamentalne i zasady nadrzędne rachunkowości wyznaczają
jedynie ogólne ramy pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Uważa
się, że prawidłowe ich stosowanie gwarantuje jak najbardziej wierne od-
zwierciedlenie przez rachunkowość rzeczywistości gospodarczej, czyli realizację
koncepcji true and jair. Koncepcja ta nie może być określona w sposób
uniwersalny, jednoznaczny. Należy ją rozpatrywać w odniesieniu do każdej
jednostki, której działalność stanowi specyficzny przedmiot pomiaru doko-
nywanego przez system rachunkowości !o.

Ze względu na różnorodność aktywów i pasywów istota pomiaru wartości
bilansowej przedsiębiorstwa w dużej mierze tkwi w ogólnych oraz w szcze-
gółowych zasadach rachunkowości. Zależności między zasadami rachunkowości
w kontekście kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa prezentuje
rysunek 2.6.

Zasadniczy obszar zainteresowania pomiaru wartości bilansowej przed-
siębiorstwa stanowi wycena aktywów i pasywów. Jej zasady determinują
jednakże wynik finansowy okresu, dlatego nie może być ona rozpatrywana
w oderwaniu od procesu ustalania wyniku finansowegoll.

Zarówno w odniesieniu do ustalania wyniku finansowego, jak i do
wyceny aktywów i pasywów można sformułować ogólne zasady pomiaru
wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

9 Comparison of the Prudence and Matching Principles, Discussion Memorandum, OECD
Working Group on Accounting Standards, Paris 1993. Podaję za: A. Jarugowa, Postęp
w harmonizacji standardów rachunkowości na świecie: bariery i nowe problemy, "Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1994, t. 28, s. 34.

lO Dlatego też bardzo ważna z punktu widzenia kształtowania wartości przedsiębiorstwa
jest indywidualna polityka rachunkowości jednostki, polegająca na tym, że ma ona prawo
wyboru szczegółowych zasad wyceny i ustalania wyniku finansowego.

11 Wynik finansowy pozwala na wyrażne wyodrębnienie aspektu przychodowo-kosztowego
działalności jednostki. Ustalany w rachunku zysków i strat, "wraca" de facto do bilansu
i stanowi żródło finansowania majątku, a więc jest częścią wartości bilansowej przedsiębiorstwa.
W sytuacji braku wyodrębnienia rachunku zysków i strat przychody osiągane przez jednostkę
zwiększałyby bezpośrednio wartość bilansową przedsiębiorstwa, natomiast koszty powodowałyby
jej zmniejszenie.
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Rys. 2.6. Zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Obejmują one ogólne zasady:
1) ustalania przychodów i kosztów;
2) wyceny pozycji bilansowych.
Ad 1) Przychody i koszty, ze względu na charakter ich oddziaływania

na wartość bilansową przedsiębiorstwa, można podzielić na dwie zasadnicze
grupy:

- I grupa - przychody i koszty o charakterze wynikowym, ujęte
w wyniku finansowym bieżącego okresu, mające pośredni wpływ na wartość
bilansową przedsiębiorstwa 12;

12 Określane w niniejszej rozprawie jako koszty/przychody wynikowe.
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- II grupa - przychody i koszty o charakterze kapitałowym 13, ujęte
bezpośrednio w kapitale własnym, czyli nie mające wpływu na wynik
finansowy bieżącego okresu, ale bezpośrednio kształtujące wartość bilansową
przedsiębiorstwa 14.

Ad 2) Ogólne zasady wyceny pozycji bilansowych zależą od wielu
czynników, wśród których najbardziej istotnymi są rodzaj aktywów i zo-
bowiązań, ich przeznaczenie, okres utrzymywania przez jednostkę oraz
moment dokonywania wyceny.

Rodzaj składnika aktywów/zobowiązań decyduje o parametrze wyceny.
Jeżeli przykładowo składnik aktywów ma postać rzeczową, to tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach można go wycenić w wartości godziwej ustalonej na
podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

O parametrze wyceny decyduje także przeznaczenie składnika aktywów/
zobowiązań. Jeżeli składnik aktywów nie jest przeznaczony do sprzedaży,
trudno zaakceptować jego wycenę na poziomie ceny sprzedaży netto.

Okres utrzymywania składnika aktywów/zobowiązań decyduje o tym,
czy na potrzeby jego wyceny przyjąć metodę dyskontową, wartość nominalną,
czy też korygować jego wartość o utratę wartości na dzień bilansowy. Na
przykład: jeżeli składnik aktywów będzie utrzymywany przez długi czas,
a na dzień bilansowy zanotowano zmniejszenie jego wartości, to należy
rozważyć, czy rzeczywiście jest uzasadnione dokonanie aktualizacji wartości
na ten dzień.

Z punktu widzenia ogólnych zasad wyceny bilansowej decydującym
czynnikiem jest jednak moment dokonywania wyceny aktywów i zobowiązań.
Wycena pozycji bilansowych oznacza ustalanie ich wartości w dwóch
momentach:

- w ciągu okresu sprawozdawczego, czyli w momencie początkowego
ujęcia pozycji bilansowej w księgach rachunkowych; wówczas jest to wycena
wstępna (takie określenie jest stosowane w Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości);

- na dzień bilansowy, czyli na dzień sporządzenia sprawozdania finan-
sowego (często określana mianem wyceny bilansowej).

13 Określane w niniejszej rozprawie jako koszty/przychody kapitałowe.
14 Przychody i koszty mogą być ujmowane w rachunku zysków i strat (i wówczas

kształtują wynik bieżącego okresu), albo odnoszone bezpośrednio na kapitał własny. O tym,
jakie rozwiązanie należy stosować, decydują regulacje rachunkowości w danym kraju. Na
przykład w Polsce do 31 grudnia 2001 r. stosowano pierwszy model ujęcia przychodów
i kosztów, oznaczający, że były one ujmowane w rachunku zysków i strat, a bezpośrednie
zwiększenie lub zmniejszenie kapitału własnego było jedynie skutkiem decyzji właściciela
kapitału (dopłata lub podział kapitału). Od 1 stycznia 2002 r. polskie ustawodawstwo
wprowadziło nowe regulacje w tym zakresie, zgodnie z którymi skutki określonych w prawie
bilansowym zdarzeń należy ujmować bezpośrednio w kapitale własnym. Por. np. art. 54 ust.
3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (po zmianach w 2001 r.).
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Problem wyceny wstępnej sprowadza się do wyboru parametru wyceny,

a to zależy od sposobu, w jaki jednostka pozyskała określony składnik
aktywów /pasywów15.

Zasady wyceny komplikują się dopiero na dzień bilansowy, w którym
jednostka dokonuje ponownej wyceny pozyskanych w przeszłości aktywów
i pasywów. Przypisana im w etapie wstępnej wyceny wartość nie jest już
wartością aktualną, ale historyczną. Powstaje tutaj dylemat: czy na dzień
kolejnej wyceny należy dokonać zmiany wartości, czy też pozostawić ją na
poziomie wartości historycznej16.

Odstępstwo od wartości historycznych aktywów i zobowiązań oznacza
albo zmniejszenie, albo zwiększenie wartości ustalonej na dzień wyceny
wstępnej i ma określony skutek finansowy. Przykładowo, w odniesieniu do
aktywów, zgodnie z ich definicją, utrata przydatności spowoduje powstanie
na dzień bilansowy kosztu. Czy będzie to koszt bieżącego okresu, czy też
koszt kapitałowy1?, zależy od rodzaju aktywów.

Inaczej przedstawia się kwestia korekty wartości aktywów i zobowiązań
na dzień bilansowy w sytuacji, gdy wartość historyczna w przypadku
aktywów jest wyższa od wartości przyszłych korzyści, a w przypadku
zobowiązań - niższa od odpływu przyszłych korzyści.

Z punktu widzenia użytkownika sprawozdania finansowego z pewnością
bardziej przydatną informacją byłaby wartość aktualna aktywów/zobowiązań
oszacowana na poziomie przyszłych korzyści (lub ich odpływu), a nie
wartość historyczna.

W tym miejscu należy jednak odwołać się do nadrzędnych zasad ra-
chunkowości i cech jakościowych info~i generowanej przez rachun-
kowość. Przez długie lata możliwość -tfudwyższania wartości historycznej
aktywów była ograniczona. Takie podejście wynikało z zasady ostrożno-
ści, zasady realizacji oraz cechy wiarygodności informacji - traktowanych
jako swoiste ograniczenia w kreowaniu wyniku finansowego bieżącego
okresu.

15 W przypadku nabycia aktywów będzie to na przykład cena nabycia, w przypadku ich
wytworzenia - koszt wytworzenia.

16 Źródłem wątpliwości jest już sama definicja aktywów i zobowiązań. Jednym z jej
podstawowych założeń jest warunek przyszłych korzyści i ich wpływu (aktywa) lub odpływu
(zobowiązania). Z pewnością należy skorygować wartość aktywów, jeżeli przyszłe korzyści
z tytułu ich posiadania (obliczone wiarygodnie) będą niższe od wartości historycznej. W przypadku
zobowiązań, jeżeli ich wartość historyczna jest niższa od wartości odpływu przyszłych korzyści,
to na dzień bilansowy również należy ją skorygować.

17 Koszt kapitałowy to koszt ujęty bezpośrednio w kapitale własnym, z pominięciem
wyniku finansowego bieżącego okresu. Przykładem kosztu kapitałowego jest - zgodnie
z ustawą o rachunkowości - koszt powstający wskutek aktualizacji wyceny (odpisu ak-
tualizującego) inwestycji długoterminowych uprzednio wycenionych na poziomie wartości
godziwej wyższej od ceny nabycia.
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Wzrost wartości aktywów na dzień bilansowy oznacza bowiem powstanie
przychodu, który ujęty tradycyjnie w rachunku zysków i strat powoduje
wzrost wyniku finansowego. W rzeczywistości przychód ten jest wątpliwy,
jeszcze nie zrealizowany, dlatego też zgodnie z zasadą ostrożności powinien
być wykazany w okresie, w którym nastąpi jego realizacja, a więc osiągnięcie
korzyści ekonomicznych. Co do istoty przychód taki jest na dzień ujęcia
go w księgach rachunkowych wielkością planistyczną, która będzie zreali-
zowana (lub nie) w przyszłości18•

Skutek finansowy wyceny na dzień bilansowy zależy od parametru
wyceny, będącego podstawą do ustalenia wartości aktywów/zobowiązań19.

Wyznacza on poziom ewentualnej korekty ich wartości wstępnej. Ogólne
zasady określają natomiast sposób ujęcia tej korekty wartości, czyli ujęcie
jej w wyniku finansowym lub w kapitale własnym.

Jak stwierdzono wcześniej, korekty wartości aktywów i zobowiązań na
dzień bilansowy mogą mieć charakter zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia
ich wartości wstępnej.

Przyczyny dokonywania korekt wartości ustalonej na dzień wstępnej
wyceny można podzielić na dwie grupy: przyczyny wynikające z utraty
wartości oraz przyczyny wynikające z wyceny.

W pierwszej grupie dotyczącej aktywów korekta wynika z utraty ich
przydatności, co oznacza, że w przyszłości nie przyniosą one jednostce
korzyści. Natomiast w drugiej grupie korekty są związane z parametrem
wyceny, obowiązującym na dzień bilansowy dla poszczególnych aktywów
i zobowiązań. Do drugiej grupy korekt należą m.in.:

18 Twierdzi się, że rachunkowość, przyjmując takie wielkości, staje się systemem od-
wzorowującym przyszłość, a nie przeszłość, w związku z czym przestaje być systemem w pełni
wiarygodnym, sprawdzalnym i rzetelnym.

lO Do najważniejszych parametrów wyceny aktywów i pasywów należą m.in.: cena
nabycia, koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto, wartość godziwa oraz wartość nominalna.
Mają one zastosowanie zarówno do wyceny wstępnej, jak i wyceny na dzień bilansowy; zależy
to od rodzaju aktywów i zobowiązań. Na przykład do aktywów rzeczowych na dzień wstępnej
wyceny stosuje się generalnie cenę nabycia, koszt wytworzenia lub cenę rynkową, a na dzień
bilansowy wyłącznie w określonych okolicznościach można zastosować cenę sprzedaży netto.
Do aktywów finansowych na dzień wstępnej wyceny stosuje się cenę nabycia, a na dzień
wyceny bilansowej, w zależności od polityki rachunkowości jednostki, można pozostawić cenę
nabycia lub przyjąć wartość godziwą. Co do zasady, jednak w praktyce większości krajów
wycena wartości bilansowej przedsiębiorstwa jest dokonywana w rzeczywistym koszcie histo-
rycznym. Takie rozwiązanie zostało przyjęte również w polskim prawie bilansowym, zgodnie
z którym poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście
poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) - por. art. 7 ustawy z 29 września
1994 r. o rachunkowości. Zmniejszenie wartości aktywów powinno następować w związku
z zachowaniem zasady ostrożności; wynika ono także z definicji aktywów, a ponadto jest
modyfikowane przez szczegółowe zasady wyceny - różnie w poszczególnych krajach.
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- różnice kursowe, wynikające z obowiązku wyceny aktywów i pasywów
wyrażonych w walutach obcych po kursie dnia bilansowego;

- odsetki naliczone, będące konsekwencją obowiązku wyceny w kwocie
wymaganej zapłaty (np. należności);

- zwiększenie lub zmniejszenie wartości aktywów lub zobowiązań wskutek
ich wyceny według wartości godziwej (np. aktywów finansowych).

W związku z korektami wartości aktywów i zobowiązań ustalonej na
dzień wstępnej wyceny, w. większości przypadków powstaje problem roz-
bieżności między ujęciem księgowym i podatkowym aktywów i zobowiązań,
wyrażony w postaci podwójnych wartości aktywów i pasywów - wartości
księgowej oraz wartości podatkowej. Korekty wartości stanowią jedną
z podstawowych przyczyn zróżnicowania wartości księgowej i wartości
podatkowej aktywów i zobowiązań. Dla celów podatkowych skutek wynikowy
(koszt lub przychód) korekty wartości wstępnej aktywów/zobowiązań nie
stanowi kosztu lub przychodu, co oznacza, że wartość podatkowa20 tych
aktywów/zobowiązań pozostaje nie zmieniona, mimo dokonania korekty ich
wartości księgowej21.

Problem wartości podatkowej i wartości księgowej aktywów/zobowiązań
jest szczególnie istotny w kontekście nie tylko rozliczenia bieżącego podatku
dochodowego, ale również w kontekście podatków odroczonych. Różnice
przejściowe między zyskiem brutto a dochodem podatkowym ze względu
na metodę bilansowania odkładają się na odpowiednie aktywa i zobowiązania,
powodując powstawanie różnic przejściowych między wartością księgową
i wartością podatkową aktywów i zobowiązań22.

Podsumowując, procedurę pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa
można uogólnić w większym stopniu niż czynią to ramy konceptualne
IASB. Wbrew pozorom rachunkowość dysponuje ograniczoną liczbą moż-
liwych rozwiązań, zgodnych z jej kanonami (głównie z metodą bilansowania).
Ramy konceptualne IASB nie wskazują ani ogólnych zasad ujmowania
przychodów i kosztów powstałych w danym okresie, ani nie precyzują
ogólnych zasad wyceny aktywów i zobowiązań. Czynią to dopiero standardy.
Takie podejście rozszerza możliwości stosowania różnorodnych rozwiązań
szczegółowych. Jak się jednak wydaje, ustalenie ogólnych zasad pomiaru

20 Nie wchodząc w szczegóły (gdyż są one rozważane w następnym rozdziale rozprawy),
wartością podatkową aktywów i pasywów jest wartość ustalona zgodnie z przepisami podat-
kowymi, akceptowana przez fiskusa w rozliczeniach podatkowych, która najczęściej odpowiada
wstępnej wartości aktywów i pasywów ustalonej w księgach rachunkowych. Zob. np. definicję
wartości podatkowej aktywów zawartą wart. 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(po zmianach).

21 Jednym z niewielu wY.iątków są korekty wartości należności (czyli odpisy aktualizujące
ich wartość), których nieściągalność zgodnie z przepisami podatkowymi może być upraw-
dopodobniona. Takie rozwiązanie przyjęto w polskim prawie podatkowym.

22 Szerzej na ten temat zob. rozdz. III niniejszej rozprawy.
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wartości bilansowej przedsiębiorstwa jest możliwe i być może pozwoliłoby
nie tylko uporządkować rozwiązania szczegółowe, ale przede wszystkim
ustanowić punkt odniesienia dla praktyki w sytuacji, gdy regulacje rachun-
kowości nie są dostatecznie precyzyjne.

Ogólne zasady pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa powinny
uwzględniać podstawową strukturę wartości bilansowej, czyli kapitału
własnego, obejmującą cztery składniki:

- kapitał podstawowy;
- wynik finansowy bieżącego okresu;
- kapitał z aktualizacji wyceny;
- wyniki z lat ubiegłych (zysk/strata lat ubiegłych).
Dla poszczególnych elementów wartości bilansowej przedsiębiorstwa

można wskazać następujące transakcje, których skutki będą oddziaływać
bezpośrednio na ich wartość (por. rys. 2.7):

- wniesienie kapitału przez właścicieli lub jego wycofanie;
- powstanie przychodówjkosztów uznawanych w wyniku finansowym

bieżącego okresu;
- aktualizacja wyceny aktywów/zobowiązań ujmowana bezpośrednio

w kapitale własnym;
- zdarzenia lat ubiegłych nie ujęte w księgach rachunkowych.
O ostatecznym kształcie wartości bilansowej przedsiębiorstwa decydują

jednak w dużej mierze szczegółowe zasady pomiaru i definicje szczegóło-
wych parametrów wyceny. W przypadku regulacji łASB są one zawarte
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, stanowiąc "wypełnie-
nie" różnych możliwych rozwiązań o charakterze ogólnym zapisanych
w ramach konceptualnych. W modelu rachunkowości przyjętym przez łASB
można wskazać pewne ogólne prawidłowości w obszarze szczegółowych
zasad pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Wynikają one częś-
ciowo z tradycyjnego podejścia bazującego na koszcie historycznym i zasa-
dzie ostrożności, a częściowo są wyrazem nowego podejścia bazującego na
wartości. Zależy to od rodzaju składników majątku i zobowiązań. Tradycyj-
ne podejście dotyczy aktywów i zobowiązań niefinansowych, nowe podejście
- aktywów i zobowiązań finansowych. Ponadto, odstępstwo od kosztu
historycznego ma miejsce w wielu innych okolicznościach, m.in. w przypad-
ku wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, długoter-
minowych rezerw lub oszacowania utraty wartości rzeczowego majątku
trwałego i niematerialnego.

Reasumując, współcześnie wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest daleka
od tradycyjnej wartości ustalonej na podstawie kosztu historycznego oraz
zasady ostrożności, realizacji i współmierności. Nowy parametr wyceny
- wartość godziwa jest zapowiedzią dalszych przeobrażeń w kierunku
wartości przedsiębiorstwa tak bardzo oczekiwanej przez użytkownika, jaką
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Rys. 2.7. Ogólne zasady pomiaru wartości bilansowej przedsiębiorstwa
(l) zmniejszenie/zwiększenie aktywów lub zobowiązań wskutek bezpośredniej transakcji z właś-
cicielem kapitału; (2) zmniejszenie/zwiększenie aktywów lub zobowiązań wskutek uznania
kosztów/przychodów w wyniku finansowym danego okresu; (3) zmniejszenie/zwiększenie
aktywów lub zobowiązań z tytułu aktualizacji ich wyceny, której skutki odnoszone są
bezpośrednio na kapitał własny; (4) zmniejszenie/zwiększenie aktywów lub zobowiązań wskutek
zmniejszenia/zwiększenia aktywów lub zobowiązań z tytułu korekt lat ubiegłych (np. błędów

fundamentalnych i zmian polityki rachunkowości)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

jest wartość przyszłych korzyści (czyli wartość ekonomiczna). Właśnie
wartość ekonomiczna została ustanowiona jako parametr wyceny na poziomie
szczegółowych zasad rachunkowości.

Czy i w jakim zakresie znajdzie ona zastosowanie w praktyce zależy,
jak na razie, w dużej mierze od indywidualnej polityki rachunkowości
jednostki. Należy zauważyć, że poprzez ustanowienie wartości ekonomicznej
jako obligatoryjnej do wyceny określonych aktywów i zobowiązań może
ona uzyskać rangę nadrzędnej zasady wyceny, funkcjonującej równolegle
z inną zasadą - kosztem historycznym.
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1.3. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa jako instrument
kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest rezultatem przyjętej przez jego
kierownictwo polityki rachunkowości. Polityka rachunkowości wykorzystuje
różnego rodzaju instrumenty23, które ze względu na odmienny charakter
można podzielić na24:

- instrumenty czasowe;
- instrumenty formalne;
- instrumenty materialne.
Spośród nich za podstawowe instrumenty kształtowania wartości bi-

lansowej przedsiębiorstwa uznaje się instrumenty materialne, które obej-
mują:

- przedsięwzięcia przed momentem bilansowym w sensIe czasowego
przesunięcia operacji gospodarczych;

- przedsięwzięcia po momencie bilansowym w sensie wykorzystania
prawa wyboru ustalania wartości, wyceny, tolerancji szacunków i prognoz25.

Materialne instrumenty polityki rachunkowości znajdują zastosowanie
w obszarze wyceny aktywów, zobowiązań i kapitału własnego, a także
w odniesieniu do kosztów i przychodów.

Z uwagi na wieloaspektowość materialna polityka rachunkowości jest
trudna nie tylko w definiowaniu, ale i w stosowaniu oraz wymaga wy-
odrębnienia obszarów jej wykorzystania, których siła oddziaływania na
wartość bilansową przedsiębiorstwa jest zróżnicowana. Analiza przyczyn
zmian wartości bilansowej przedsiębiorstwa wymaga w szczególności roz-
różnienia aktywów finansowych i niefinansowych, które - wyceniane według
różnych, prawnie dozwolonych, alternatywnych metod wyceny - generują
przychodyjkoszty kapitałowe lub wynikowe. Ponadto, wymaga ona poznania
instrumentów kształtujących źródła finansowania, czyli szczegółowych zasad
wyceny zobowiązań finansowych i niefinansowych.

23 Instrumenty polityki bilansowej i polityki rachunkowości są szeroko opisywane w literaturze
polskiej m.in. przez K. Sawickiego, K. Czubakowską, T. Kiziukiewicz i K. Schneidera. Zob.
np. Polityka bilansowa ...; K. S c h n e i d e r, Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej
w malych i średnichfzrmach, "Rozprawy i Studia", t. (CCCXLV) 271, Wyd. Uniw. Szczecińskiego,
Szczecin 1998.

24 Por. Polityka bilansowa ..., s. 36-39.
25 Do tego rodzaju instrumentów polityki bilansowej zalicza się prawa wyboru sposobu

bilansowania oraz metody wyceny. Prawo wyboru sposobu bilansowania obejmuje: prawo
wyboru metody ujęcia aktywów i prawo wyboru metody ujęcia pasywów. Podobnie jak inne
prawa wyboru, są one determinowane przez regulacje rachunkowości, w Polsce przez ustawę
o rachunkowości. Zob. szerzej K. S a w i c k i, Polityka bilansowa a regulacje ustawowe
w zakresie rachunkowości, "Zeszyty Teoretycme Rady Naukowej SKwP" 1995, t. 32, s. 206-207.
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Opracowanie materialnej polityki rachunkowości i narzędzi jej realizacji
wymaga wyboru określonych rozwiązań szczegółowych dopuszczonych przez
prawo bilansowe. Przykładowo alternatywne prawa wyboru mogą dotyczyć26:

- wyboru okresu obrachunkowego;
- wyboru metody wyceny zapasów;
- wyboru okresu oraz metody amortyzacji środków trwałych (z uwzględ-

nieniem kryteriów podziału na środki trwałe nisko- i wysokocenne );
- wyboru sposobu ewidencjonowania kosztów oraz metody sporządzania

rachunku zysków i strat;
- wyboru metody wyceny kontraktów długoterminowych;
- wyboru metody wyceny instrumentów finansowych.
Wybór określonych parametrów wyceny bilansowej i zasad ustalania

wyniku finansowego zależy od przyjętej polityki finansowej jednostki. Jeżeli
jest ona zorientowana na zwiększenie zysku, to wymaga wyższej wyceny
pozycji aktywów bądź niższej wyceny pasywów (natomiast w zakresie
zmniejszenia zysku - odwrotnie)27.

Wartość bilansowa jednostki jest kształtowana pośrednio (lub bezpośrednio)
przez koszty i przychody. Instrumenty ustalania wyniku wpływają na
poziom zysku, którego wysokość i podział kształtują poziom kapitałów
własnych i strukturę kapitałową.

N a wielkość wyniku można wpływać przede wszystkim przez wybór2B:
- zasad amortyzacji majątku trwałego;
- metody wyceny zużycia rzeczowych składników majątku obrotowego;
- zasad ustalania kosztu wytworzenia;
- metody wyceny aktywów finansowych;
- zasad i zakresu tworzenia rezerw;
- zasad wyceny aktywów na dzień bilansowy (zgodnie z zasadą ostrożności,

wycena z uwzględnieniem utraty ich wartości).
Należy podkreślić, że zastosowane przez jednostkę materialne instrumenty

polityki rachunkowości zależą od jej orientacji. Inne narzędzia stosowane
będą w polityce rachunkowości ukierunkowanej na rentowność, inne - jeżeli
jest ona zorientowana na sytuację finansową. Oznacza to dokonanie wyboru
już na poziomie zasad nadrzędnych, co determinuje szczegółowe zasady
wyceny i ustalania wyniku finansowego.

Podstawowe wybory na poziomie szczegółowych zasad pomiaru w zależ-
ności od przyjętej polityki rachunkowości prezentuje tabela 2.1.

26 Por. Polityka bilansowa ..., s. 42-52.
27 Wybór optymalnej dla celów przedsiębiorstwa polityki bilansowej polega na poruszaniu

się między tymi dwoma podejściami, a przyjęte rodzaje instrumentów polityki rachunkowości
zależą od wysokości zysku oraz od tego, czy stosuje się je przed lub po dniu bilansowym.

28 Zob. szerzej: Polityka bilansowa ... , s. 42-52.
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Tabela 2.1. Wybrane instrumenty polityki rachunkowości

na poziomie szczegółowych zasad pomiaru

Pozycja Polityka rachunkowości ukierunkowana na
bilansowa rentowność sytuację fmansową

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe Maksymalne aktywowanie szeroko Ustalenie ceny nabycia na pozi-
rozumianych kosztów zakupu omie minimalnym

Ustalanie wartości początkowej Brak ustalania wartości rezydual-
z uwzględnieniem wartości re- nej środka trwałego
zydualnej Maksymalna granica wartościowa

Minimalna granica wartościowa- środków trwałych niskocennych
środków trwałych niskocermych Stosowanie odpisów aktualizują-

Brak odpisów aktualizujących cych z tytułu trwałej utraty wa-
w przypadku ewentualnej utraty rtości
wartości Dokonywanie odpisów amortyza-

Dokonywanie odpisów amortyza- cyjnych przy zastosowaniu me-
cyjnych przy zastosowaniu me- tody degresywnej
tody liniowej Amortyzacja na maksymalnym po-

Minimalne stawki amortyzacji bi- ziomie
lansowej

Wartości niematerialne i prawne

Koszty prac roz- Maksymalnie szeroka definicja ko- Określenie kosztu wytworzenia na
wojowych sztów wytworzenia minimalnym poziomie (np. na

Maksymalny zakres aktywowania poziomie kosztów bezpośred-
Brak odpisów aktualizujących nich)

w przypadku ewentualnej utraty Minimalny zakres aktywowania
wartości Stosowanie odpisów aktualizują-

cych z tytułu utraty przydatności
gospodarczej

----------------- -------------------------------- --------------------------------
Goodwill Maksymalne wydłużenie okresu Minimalny (dopuszczony przepisa-

amortyzacji bilansowej mi) okres amortyzacji bilansowej

Rzeczowe aktywa obrotowe

zapasy Wycena w cenie nabycia Wycena w cenie zakupu
Maksymalnie szeroka definicja ko- Wyodrębnienie nie uzasadnionej

sztów pośrednich produkcyjnych części kosztów pośrednich pro-
Ograniczenie stosowania odpisów dukcyjnych

aktualizujących (w przypadku Stosowanie odpisów aktualizują-
trwałej utraty wartości) cych (z tytułu utraty wartości)

Wycena rozchodu materiałów Wycena produkcji w toku na po-
i produktów według zasady ziomie niższym od kosztu wy-
FIFO (przy rosnących kosztach tworzenia; wycena rozchodów
i cenach) materiałów i produktów metodą

UFO (przy wzroście cen i ko-
sztów)
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Tabela 2.1. (cd.)

Pozycja Polityka rachunkowości ukierunkowana na

bilansowa rentowność sytuację finansową

Aktywa i zobowiązania finansowe

Wycena wstępna - cena nabycia Wycena wstępna - cena zakupu
Wycena na dzień bilansowy - war- Wycena na dzień bilansowy - niż-

tość godziwa lub wartość ryn- sza z dwóch wartości: cena na-
kowa bycia lub wartość godziwa (ryn-

kowa)

Aktywa i zobowiązania niefinansowe

Należności i zo- Należności - naliczanie odsetek za Należności - wycena w wartości
bowiązania nietenninową spłatę nominalnej

Zobowiązania - wycena w warto- Zobowiązania - naliczanie odsetek
ści nominalnej za zwłokę w zapłacie

----------------- -------------------------------- --------------------------------
Rozliczenia mię- Maksymalny (dopuszczony przez- Brak lub ograniczony zakres rozli-

dzyakresawe ka- prawo bilansowe) zakres rozli- czeń czynnych (zaliczanie kosz-
sztów czynne czeń kosztów w czasie (czyn- tów w maksymalnym stopniu

nych) do kosztów okresu)
----------------- -------------------------------- --------------------------------
Rezerwy i rozli- Ograniczony zakres uznawania Maksymalny zakres uznawania

czenia między-
okresowe kosz-
tów bierne

----------------- -------------------------------- --------------------------------
Aktywa i rezerwy Aktywowanie podatku dochodo- Aktywowanie podatku dochodo-

z tytułu podat- wego od wszystkich ujemnych wego od ujemnych różnic kurso-
ku odroczo- różnic przejściowych i od ewen- wych z zastosowaniem zasady
nego tualnej straty podatkowej, bez ostrożności, brak aktywowania

względu na prawdopodobień- podatku dochodowego od ewen-
stwo realizacji korzyści z tego tualnej straty podatkowej
tytułu

----------------- -------------------------------- --------------------------------
Kontrakty dłu- Stosowanie metody procentowej, Metoda zakończenia kontraktu,

goterminowe brak uznawania rezerw z tytułu uznawanie rezerw z tytułu ewen-
straty na kontraktach tualnej straty na kontraktach

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przedstawione w tabeli 2.1 możliwe opcje wyboru w ramach odpowiednio
zorientowanej polityki rachunkowości silnie oddziałują na wartość bilansową
przedsiębiorstwa. Stanowią one jedynie przykład najbardziej typowych
i powszechnie znanych instrumentów kształtowania tej wartości. W po-
szczególnych krajach ich rodzaj i zakres stosowania jest różny, a możliwości
- bardzo wiele.
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Specyficznymi instrumentami polityki rachunkowości na poziomie zasad
szczegółowych są te, które cechuje uznaniowość i subiektywizm. Dotyczą
one kategorii szacunkowych, czyli takich, których skutki zostaną zrealizowane
dopiero w przyszłości. Do kategorii szacunkowych należą przede wszystkim
rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja, odpisy aktualizujące
wartość, aktywa finansowe i zobowiązania finansowe oraz podatki od-
roczone29.

Podatki odroczone są szczególną kategorią szacunkową. Po pierwsze,
dotyczą one trudnej do przewidzenia przyszłości związanej z często zmie-
niającymi się regulacjami prawa podatkowego; po drugie, jednostka może
uzasadnić w dużej mierze swój pesymizm lub optymizm w ich uznawaniu,
gdyż bazują one na prognozach przyszłych zysków; po trzecie wreszcie,
podatki odroczone są związane z innymi pozycjami szacunkowymi (np.
rezerwami, odpisami wartości).

W większości krajów wybór rozwiązań odnośnie do podatków od-
roczonych dotyczy nie tylko samej kwestii uznawania aktywów/zobowiązań
z tytułu podatku dochodowego odroczonego, ale przede wszystkim zakresu
uznawania (od wszystkich czy od wybranych różnic przejściowych) i war-
tości (nominalnej, zdyskontowanej, z utratą wartości - w przypadku ak-
tywów).

Możliwości wyboru w odniesieniu do podatku dochodowego odroczonego
jest tak dużo, jak dużo jest możliwych rozwiązań w całym systemie rachun-
kowości. Podatek odroczony stanowi bowiem konsekwencję wcześniej do-
konanych wyborów w ramach szczegółowych zasad wyceny wartości bilansowej·
przedsiębiorstwa. Im więcej będzie w rachunkowości rozwiązań opartych na
szacunkach, tym większą rolę będą odgrywać podatki odroczone jako
instrument kształtujący wartość bilansową przedsiębiorstwa3o.

Przedstawione rozważania na temat możliwości kształtowania wartości
bilansowej przedsiębiorstwa pokazują, że jednostka ma wiele alternatyw-
nych rozwiązań w zakresie jej ustalania. Korzystanie z nich jest uzależ-
nione w dużej mierze od rodzaju użytkownika, zapotrzebowania na infor-
mację o wartości bilansowej przedsiębiorstwa i celów, jakim ma ona
służyć.

29 Podatek odroczony stanowi skrót określenia "podatek dochodowy odroczony".
30 Przykładem może być wprowadzenie w Polsce od l stycznia 2002 r. obowiązku wyceny

instrumentów finansowych w wartości godziwej. Wiele spółek w bilansie na l stycznia 2002 r.
ujawniło zobowiązania finansowe z tytułu strat na kontraktach zawartych przed l stycznia
2002 r., których skutkiem było ujawnienie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
Innym przykładem może być wprowadzenie rezerw z tytułu długoterminowych świadczeń
pracowniczych, których skutkiem także były aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
Zarówno wspomniane zobowiązania finansowe, jak i rezerwy wyceniane są w wartości
oszacowanej, nie akceptowanej przez prawo podatkowe. Kosztem w ujęciu podatkowym są
rzeczywiste wydatki związane z realizacją ww. pozycji.
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W praktyce gospodarczej można wskazać czterech zasadniczych użyt-
kowników zainteresowanych wartością bilansową przedsiębiorstwa: inwestorów,
zarządzających, fiskusa i pozostałych odbiorców. Każdy z nich wykorzystuje
informacje o wartości bilansowej przedsiębiorstwa w różnych obszarach
decyzyjnych.

2. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a decyzje
podejmowane przez właściciela kapitału

2.1. Inwestor jako główny adresat informacji
o wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Wraz z rozwojem rachunkowości, zmianą jej zadań i funkcji poszerzał
się ciągle krąg odbiorców generowanych przez nią informacji. Z biegiem
lat dominującą rolę wśród zewnętrznych użytkowników zaczęli odgrywać
inwestorzy, a oprócz tradycyjnych zewnętrznych użytkowników informacji
pojawiła się nowa grupa - użytkownicy wewnętrzni31. Ponadto, wśród
zewnętrznych użytkowników rachunkowości wyraźnie wyodrębniły się trzy
grupy:

- właściciele kapitału,
- fiskus,
- pozostali (banki, pożyczkodawcy, pracownicy, społeczeństwo)32.
Użytkownicy informacji i ich zróżnicowane potrzeby informacyjne do-

prowadziły do wyodrębnienia trzech dziedzin rachunkowości, z których
każda realizuje inne funkcje i cele oraz obsługuje różne obszary decyzyjne
(por. rys. 2.8)33.

31 Wraz ze wzrostem złożoności warunków gospodarowania ujawniła się potrzeba uwzględ-
nienia w zakresie funkcji informacyjnej jej aspektu wewnętrznego, to jest wykorzystania danych
generowanych przez system rachunkowości na potrzeby szeroko rozumianego zarządzania
jednostką.

32 Uważa się, że rachunkowość finansowa powinna brać pod uwagę przede wszystkim
wymagania informacyjne inwestora i dbać o ochronę jego interesów. Powszechnie twierdzi się,
że - spełniając to zadanie - rachunkowość jest w stanie zaspokoić potrzeby innych użytkowników
zewnętrznych. Stwierdzenie to z pewnością jest słuszne w odniesieniu do trzeciej grupy
użytkowników - banków, pożyczkodawców, pracowników, społeczeństwa. W przypadku
fiskusa w praktyce nie znajduje ono jednak potwierdzenia.

33 Szersze omówienie funkcji rachunkowości prezentowanych na rys. 2.8 zob. Zasady
wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, red.
E. Wa1ińska, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Lódż 2002, s. 9-17.
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Rys. 2.8. Funkcje rachunkowości a główni odbiorcy informacji i charakter ich decyzji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przyjęcie jako podstawowego zewnętrznego użytkownika właściciela
kapitału i zarazem określenie celu rachunkowości jako dostarczanie in-
formacji do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ma określone skutki
dla sprawozdawczości finansowej34. Jest ona kierowana do inwestorów
kapitału, będących właścicielami podmiotu. Bilans stanowi więc źródło
informacji o jego pozycji finansowej, a wartość bilansowa przedsiębiorstwa
jest dla właścicieli wartością rezydualną, ustaloną po zaspokojeniu wszy-
stkich zobowiązań. Zysk, jako element wartości bilansowej przedsiębiorstwa,
stanowi nastomiast wartość rezydualną, pozostałą po pokryciu przychodami

34 Znaczenie sprawozdań fmansowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych autorka
szeroka omówiła w nie publikowanej rozprawie doktorskiej Roczny raport spólek w Wielkiej
Brytanii w świetle potrzeb inwestora, UŁ, Łódź 1994.
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poniesionych kosztów, obrazującą dokonania spółki w danym okresie.
Z tego względu równanie bilansowe dla inwestora można przedstawić
następująco:

Aktywa + Koszty = Zobowiązania + Przychody + Kapitał własny [1]

lub

Aktywa - Zobowiązania = Przychody - Koszty + Kapitał własny [2]

Ostatecznie więc za najważniejszą kategorię finansową dla inwestora,
stanowiącą podstawę oceny efektywności zainwestowanego przez niego
kapitału, można uznać wartość bilansową przedsiębiorstwa. Jej poziom
zależy od wartości początkowego kapitału własnego, wniesionego przez
inwestora (oraz wartości późniejszych dopłat do kapitału własnego), wartości
aktywów i zobowiązań podmiotu oraz przychodów i kosztów stanowiących
miarę jego dokonań (por. rys. 2.9)

Wartość bilansowa
przedsiębiorstwa

Przychody
Koszty

Aktywa
Zobowiązania

Kapitał własny
początkowy

Rys. 2.9. Generatory wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przedstawione na rysunku 2.9 czynniki mają rozny wpływ na wartość
bilansową przedsiębiorstwa i różny wymiar czasowy. Przychody i koszty
są instrumentami krótkookresowymi, natomiast aktywa i zobowiązania
powinny być postrzegane jako instrumenty długookresowe. Zarządzanie
nimi ma na celu maksymalizację wartości bilansowej przedsiębiorstwa
i oznacza postrzeganie przedsiębiorstwa i rachunkowości z perspektywy
inwestora.
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Grupa inwestorów kapitału (obecnych i potencjalnych) ma prawo do
informacji o działalności spółki, wynikające z bezpośrednich zależności
finansowych bądź potencjalnych związków ze spółką. W przypadku spółek
notowanych na giełdzie inwestorzy są szczególnie zainteresowani praw-
dopodobnymi zmianami cen akcji oraz prawdopodobnym poziomem przy-
szłych dywidend (decyzje inwestycyjne), a także efektywnością działania
zarządu (decyzje wynikające z funkcji rozliczeniowejp5. Informacje dotyczące
obecnej pozycji finansowej spółki, przyszłych zamierzeń oraz działań zarządu
ujawniane w sprawozdaniach fmansowych są więc dla nich zawsze ważne36.
Mają one szczególne znaczenie w tradycyjnym podejściu do podejmowania
decyzji przez inwestorów, czyli w analizie fundamentalnej.

2.2. Tradycyjne podejście do wykorzystania informacji
o wartości bilansowej przedsiębiorstwa

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych można wyróżnić dwa podejścia:
analizę fundamentalną oraz analizę techniczną.

Podejście fundamentalne bazuje na informacjach o spółce ujawnianych
w jej raportach finansowych. Analiza techniczna polega na ocenie zmian
(ruchu) ceny rynkowej akcji w przeszłości, w celu oszacowania jej poziomu
w przyszłości. Nie wymaga ona dokładnych danych o spółce, jak ma to
miejsce w podejściu fundamentalnym37.

35 Funkcja rozliczeniowa rachunkowości jest związana z odpowiedzialnością zarządu przed
właścicielami kapitału. Jest ona szczególnie istotna w świetle teorii agencji, będącej podstawą
rozwoju koncepcji nadzoru właścicielskiego. Zob. np. M. J erzem ow sk a, Nadzór korporacyjny,
PWE, Warszawa 2002.

36 Rzetelne informacje o realiach ekonomicznych spółki, której akcje uczestniczą w publicznym
obrocie, oraz szybkość ich dostarczania inwestorom są ważnymi czynnikami osiągania efektywności
rynku kapitałowego.

37 Analitycy techniczni uważają, że do przewidywania przyszłości wystarczą im wykresy
kursów i obrotów, wychodząc z założenia, że zjawiska na giełdzie przebiegają bardzo szybko
i wyprzedzają zjawiska ekonomiczne. Twierdzą oni, że nie warto, zwłaszcza indywidualnym
inwestorom, tracić czas na dokładne wczytywanie się w sprawozdania finansowe i obliczanie
wskażników, gdyż wszystkie publicznie dostępne informacje dotyczące firmy są odzwierciedlone
w cenie rynkowej akcji. Po co więc w ogóle czytać sprawozdania finansowe? J. Tracy daje
na to pytanie następującą odpowiedź: "żeby wiedzieć, w co wchodzisz, mówiąc krótko. Może
spółka ma mnóstwo długów z potężnym bagażem odsetek? Może jest więc w stanie bankructwa
lub w trakcie strajku? Czy firma może wykazać się konsekwentnym generowaniem zysków
w ciągu ostatnich 5 do 10 lat, czy też może jej zysk spadał w tym czasie na łeb na szyję?
Czy spółka od wielu lat wypłaca dywidendy pieniężne? Czy wyemitowała więcej niż jeden
rodzaj akcji? Jeśli tak, to którą z nich kupisz? Z pewnością zwiedziłbyś dokładnie dom,
którego kupno planujesz, zanim podjąłbyś ostateczną decyzję. Chciałbyś sprawdzić, czy ma
on dwa piętra, trzy lub więcej sypialni, piwnicę, zwróciłbyś uwagę na jego ogólny wygląd itd.
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Zwolennicy analizy fundamentalnej oceniają historyczne dane finansowe
spółki i na tej podstawie próbują określić ich wartość w przyszłości38.

Podstawą do ustalenia tej wartości jest wartość bilansowa przedsiębiorstwa
na dzień analizy oraz jej komponenty. Stanowią one dane wejściowe do
modelu decyzyjnego każdego inwestora.

W celu oszacowania łącznej wartości przyszłych wpływów z tytułu
inwestycji konieczne są informacje pozwalające na oszacowanie dwóch
podstawowych elementów tego modelu39:

- dywidendy w każdym roku inwestowania ~;
- wpływów ze sprzedaży inwestycji w ostatnim roku rn•

Dywidenda jest uzależniona od poziomu zysku i przyjętej polityki
podziału zysku. Podstawą do oszacowania dywidendy jest zatem oszacowanie
zysku40. Może być ono dokonane albo na podstawie analizy przychodów
i kosztów, albo na bazie stopy zwrotu kapitału własnego.

Analogicznie, powinieneś poznać »architekturę finansową« firmy, zanim ulokujesz swój kapitał
w jej papiery wartościowe. Sprawozdania finansowe dostarczają tej niezbędnej wiedzy". Zob.
J. Tracy, Sprawozdania finansowe firm, PWN, Warszawa 1996, s. 139.

38 Charakter decyzji inwestycyjnych wymaga rozważenia korzyści i negatywnych stron
różnego rodzaju działań (inwestować czy wycofać kapitał, kontynuować inwestycje czy je
ograniczyć). Inwestorzy są zainteresowani przede wszystkim wartością akcji spółki oraz
przyszłymi wpływami gotówkowymi z tytułu posiadania akcji. Z tego względu powinni
posługiwać się bieżącą wartością inwestycji, obliczoną na bazie zdyskontowanych spodziewanych
wpływów gotówkowych w okresie inwestycji. Stopa dyskonta jest traktowana jako stopa
zwrotu inwestycji, którą ustala sarn inwestor na poziomie pozwalającym mu zrekompensować
poświęcenie obecnej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści. Jest ona często traktowana
w kategoriach stopy ryzyka związanego z inwestycją (im wyższe ryzyko, tym wyższa stopa
dyskontowa). Tak skonstruowana bieżąca wartość inwestycji służy jako wielkość standardowa
do porównań z bieżącą ceną rynkową akcji. Innymi słowy, w modelu decyzyjnym potencjalnego
inwestora następuje porównanie szacowanej bieżącej wartości akcji z ich bieżącą wartością
nabycia; jak długo bieżąca wartość netto inwestycji będzie dodatnia, tak długo dokonanie
inwestycji będzie opłacalne.

39 Podstawowy model decyzyjny inwestora można przedstawić w następujący sposób:
d +r

Vo = ,. , gdzie: Vo - oznacza bieżącą wartość inwestycji w momencie to; d, - oznacza
(1 + 1)'(1 + i).

spodziewane dywidendy w momencie t; r. - oznacza wpływy ze sprzedaży inwestycji w momencie
n; i - oznacza indywidualną stopę dyskontową inwestora (stałą w okresie prognozy). Por.
L. Revsine, Replacement Cost Accounting, London 1973, s. 33-34. Podaję za: E. Śnieżek,
Rachunek przeplywów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, FRRwP, Warszawa 1994,
s. 43--44.

40 Chociaż powszechnie znane są wady zysku jako kategorii pomiaru, to należy podkreślić,
że jest on jednym z ogniw pozwalających na osiągnięcie realnego celu przedsiębiorstwa, jakim
jest pomnażanie kapitału. Powinien on być rozpatrywany jako pewien etap w ewolucji
kategorii pomiaru, a mianowicie: I etap - osiąganie zysku; II etap - utrzymanie płynności;
III etap - maksymalizacja wartości rynkowej, co oznacza maksymalizację bogactwa właścicieli.
Zob. B. M i c h e r d a, Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości" 2001, t. 4 (60), s. 126-128.
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W pierwszym przypadku istotna dla inwestora jest m.in. struktura
sprzedaży, rentowność poszczególnych rodzajów działalności, polityka cenowa
zarządu, informacje o badaniach marketingowych, rynkach zbytu i kon-
kurencji.

Inwestor ocenia również, czy zarząd kontrolował poziom aktywów
i pasywów, czy utrzymywał je w pewnych dopuszczalnych granicach i w od-
powiedniej proporcji do siebie, do wielkości sprzedaży i wielkości kosztów
spółki. Nie można bowiem zwiększać zysku bez zmian w sytuacji finansowej.
W celu jej oceny konieczna jest analiza struktury poszczególnych kom-
ponentów wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia ona udzielenie
odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy w przyszłości firma utrzyma,
zwiększy, czy też zmniejszy poziom generowanych zysków. W tego rodzaju
osądzie inwestor powinien rozważyć przede wszystkim następujące kwestie:

1) zapotrzebowanie na majątek trwały, czyli konieczność poniesienia
wydatków inwestycyjnych w przyszłości41;

2) zarządzanie kapitałem obrotowym netto (kapitałem pracującym), czyli
ocena gospodarowania zapasami, polityka w sferze rozrachunków bieżących
(ściągalność należności i spłata zobowiązań) i zarządzanie gotówką42;

3) strukturę zadłużenia, która w przyszłości może znacząco wpłynąć
zarówno na płynność, jak i na rentowność43•

41 Inwestor powinien zwrócić uwagę m.in. na następujące zagadnienia: jakie będą źródła
finansowania inwestycji; czy wydatek inwestycyjny spowoduje konieczność zaciągnięcia kredytów,
co pociągnie za sobą spadek rentowności przez wzrost kosztów fmansowych; czy i o ile wzrost
amortyzacji z tytułu nowych środków spowoduje obniżenie rentowności; jaki będzie efekt
inwestycyjny w postaci wzrostu sprzedaży.

42 Niezbędna jest w tym przypadku wnikliwa analiza bieżących aktywów i bieżących
zobowiązań - elementów kapitału pracującego. Bardzo ważnym aspektem jej oceny jest
ściągalność należności. Zbyt wysoki ich stan oznacza nadmierne zadłużenie albo nadmierne
wykorzystanie kapitału. Jeśli należności rosną, trzeba zatroszczyć się o nowy kredyt na ich
sfinansowanie, co w efekcie prowadzi do obniżenia rentowności przez wzrost kosztów
finansowych. Inwestor powinien być zainteresowany także efektywnym zarządzaniem zapasami,
wyrażającym się średnim okresem utrzymywania zapasów przez firmę. Podobnie jak w przypadku
należności, podstawową rolę odgrywa tu czas. Kluczowe pytania dla inwestora w tej kwestii
to m.in.: jak długo produkty są utrzymywane; jak długo wymagają w związku z tym
finansowania; na jak długo zamrażają gotówkę, która mogłaby być wykorzystana w inny
sposób i przynieść dodatkowe korzyści. Kolejny element kapitału obrotowego netto to bieżące
zobowiązania, które powinny być analizowane przez inwestorów w zestawieniu z polityką
ściągalności należności, ponieważ dopiero zestawienie tych dwóch elementów pozwala określić
efektywność zarządzania gotówką. Por. W. S k o c z Yl a s, Analiza obrotowości kapitału, [w:]
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. l, red. L. Bednarski, T. Waśniewski,
FRRwP, Warszawa 1996, s. 391--420. Zarządzanie kapitałem obrotowym było szeroko opisywane
także przez J. Gajdkę. Zob. J. Gajdka, E. WaJińska, Zarządzanie finansowe, t. 2,
FRRwP, Warszawa 2000, s. 459-621.

43 Inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na terminy spłaty zadłużenia, rozłożenie
rat długu w czasie, a przede wszystkim na takie pozycje, jak udzielone gwarancje, poręczenia,
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W przypadku oszacowania dywidendy na bazie stopy zwrotu z kapitału
własnego zysk jest ustalany jako iloczyn stopy zwrotu z kapitału własnego
i kapitału własnego44. W takim podejściu inwestor wykorzystuje informacje
dotyczące wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Na bazie danych historycz-
nych ustala oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału, za pomocą której oblicza
wielkość zysku. Nie analizuje zatem rentowności sprzedaży, ale rentowność
zainwestowanego kapitału. Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) po-
zwala zmierzyć bieżącą rentowność kapitału własnego oraz jej zmiany
w kolejnych okresach sprawozdawczych45. Wskaźnik ten, w sposób najbar-
dziej syntetyczny, przedstawia efektywność zarządzania kapitałem powierzo-
nym spółce i pozwala określić stopę zysku, jaką przynosi właścicielom
inwestycja w akcje spółki. Im wyższa wartość wskaźnika, tym korzystniejsza
sytuacja akcjonariuszy46.

Niezależnie od tego, czy podejście do predykcji przyszłych korzyści
inwestora będzie bazowało na analizie przychodowo-kosztowej i analizie
sytuacji finansowej, czy też tylko na oczekiwanej rentowności kapitału,
prognozowany zysk stanowi podstawę do oszacowania bieżącej korzyści
inwestora, jaką jest dywidenda47• Polityka dywidend determinuje jednocześnie
wartość bilansową spółki. Im więcej zysku przeznacza się na dywidendy,
tym większe jest zapotrzebowanie spółki na zewnętrzne źródła finansowania,
co nie pozostaje bez wpływu na jej przyszłą rentowność48•

długoletnie umowy leasingowe, które nie występują w bilansie, ponieważ na dzień jego
sporządzania nie generują jeszcze zobowiązań. Stanowią one jednak potencjalne zagrożenie dla
sytuacji finansowej. Por. W. Skoczylas, T. Waśniewski, Analiza wspomagania finansowego,
[w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. l, red. L. Bednarski, T. Waśniewski,
FRRwP, Warszawa 1996, s. 362-386. Zob. także: J. Gaj d k a, E. Wal i ń s k a, Zarządzanie
finansowe, t. 2, FRRwP, Warszawa 2000, s. 299-348.

44 Zysk = ROE (oczekiwana stopa zwrotu kapitału) x Kapitał własny (wartość bilansowa
przedsiębiorstwa).

45 Por. M. Jer z e m o w s k a, Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa, [w:]
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. l, red. L. Bednarski, T. Waśniewski,
FRRwP, Warszawa 1996, s. 544-557.

46 P. Gołaszewski, P. Urbanek, E. Walińska, Analiza sprawozdań finansowych,
FRRwP, Łódż 2001, s. 56.

47 Na temat polityki dywidend pisało wielu autorów. Ciekawe ujęcie tego problemu
- zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki polskich spółek giełdowych - prezentuje
J. Gajdka. Zob. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe ... , s. 265-292.

48 W przeprowadzaniu oceny przyszłej kondycji finansowej spółki bardzo ważne jest
uświadomienie sobie, że rzeczywistym zyskiem spółki, czyli źródłem finansowania jej działalności,
jest tak naprawdę różnica między aktywami i zobowiązaniami, czyli zysk zatrzymany (po
uwzględnieniu wypłaty dywidend). Jest on ostatnim odważnikiem położonym na wadze w celu
zrównoważenia aktywów i pasywów, niekoniecznie oznaczającym środki pieniężne, ponieważ
może występować pod inną postacią aktywów.
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Bardzo ważnym elementem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest
ryzyk049• Ocena ryzyka inwestora jest możliwa po przeanalizowaniu przyczyn
i czynników mających wpływ na sytuację finansową i dokonania spółki
w danym okresie. Bazę do oszacowania ryzyka stanowi rozważenie czynników,
które miały decydujący wpływ na zrealizowaną stopę zwrotu z kapitału 50:

- zarządzania aktywami (efektywności wykorzystania majątku, obro-
towości);

- dźwigni finansowej (źródeł finansowania działalności);
- rentowności sprzedaży.
W podejmowaniu decyzji przez inwestorów znaczącą rolę odgrywają cele

działalności spółki, co wymaga ich sprecyzowania przez zarząd i opub-
likowania (dotyczy to zarówno celów ekonomicznych, jak i socjalnych).
Inwestor powinien ocenić sposób i stopień ich realizacji. Specjalnej uwagi
wymaga ocena zarządu i jego umiejętności, ocena konfliktu interesów
między zarządem i inwestorem oraz ocena pracy biegłych rewidentów51.

Częstym zjawiskiem w praktyce rachunkowości są działania podejmowane
przez zarząd w celu polepszenia obrazu funkcjonowania i sytuacji finansowej
spółki na moment, w którym będzie on rozliczany z efektywności zarządzania
kapitałem 52. Trzeba jednak zauważyć, że takie działania mają również na

49 Rodzaje ryzyka działalności gospodarczej oraz czynniki mające wpływ na jego poziom
analizuje J. Gaj d k a w rozprawie habilitacyjnej Teorie struktury kapitału i ich aplikacja
w warunkach polskich, Wyd. UL, Lódź 2002.

so Rozwaźenie ww. czynników determinujących stopę zwrotu z kapitału jest szczególnie
istotne dla inwestora w przypadku, gdy inwestycje w róźnych spółkach mają zbliżoną
rentowność. W takiej sytuacji decyzyjnej kryterium wyboru staje się ryzyko inwestycji.
Najbardziej ryzykowna jest inwestycja, której stopa zwrotu jest w głównej mierze efektem
działania dźwigni finansowej.

51 Ocena rewidentów odnośnie do prac wykonanych w trakcie badania, ich niezaleźności
czy podstaw wydanej przez nich pozytywnej opinii wiąże się z celem sprawozdań finansowych
określonym jako dostarczanie informacji dla rozliczenia odpowiedzialności zarządu przed
właścicielem kapitału. Jednakże jest ona również bardzo waźna w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.

52 Tego typu działania (utożsamiane z tzw. kreatywną rachunkowością) polegają na
umiejętnym manipulowaniu zasadami rachunkowości, dokonywaniu zmian w polityce rachun-
kowości i w klasyfikacji pozycji w systemie rachunkowości. Przykładami takich działań są
zmiany stawek amortyzacji i klasyfikacji kosztów, ujawnianie niepełnych informacji na temat
udzielonych gwarancji (których ewentualne spełnienie może doprowadzić do upadłości)
i zobowiązań warunkowych, brak szczegółowych informacji na temat zasad wyceny aktywów,
kontraktów długoterminowych itp. Jest to szczególnie istotne nie tylko w przypadku rozliczania
zarządu z odpowiedzialności, ale również w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prowadzi
bowiem do nieefektywnych decyzji przynoszących inwestorowi mniejsze korzyści z tytułu
zainwestowanego kapitału. Istnieje równocześnie przekonanie, że menedżerowie powinni
manipulować liczbami. Na przykład J. Tracy twierdzi, że "menedżer firmy powinien zdecydować,
która metoda rachunkowości najlepiej odpowiada ogólnej polityce i fJlozofii jego firmy. [...]
musi on zadecydować, jaka »postać« sprawozdań finansowych leży najbardziej w interesie
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celu zatrzymanie kapitału inwestorów poprzez utrzymanie ceny rynkowej
akcji na atrakcyjnym poziomie 53.

J ak wynika z powyższych rozważań, wartość bilansowa przedsiębiorstwa
stanowi przede wszystkim wartość dla akcjonariuszy. Pomiar wartości
bilansowej umożliwia wskazanie, jaka część aktywów spółki jest finansowana
ze środków wewnętrznych. Dla inwestora jest to informacja o korzyściach
netto, jakie mógłby zrealizować w danym dniu, gdyby zażądał zwrotu
kapitałuS4• Innymi słowy, dzięki dokonanej wycenie akcjonariusz jest w stanie
ustalić, jaka część aktywów netto (bilansowej wartości przedsiębiorstwa)
przypada na posiadany przez niego pakiet akcji. Informacja ta pozwala
ocenić, czy zakup akcji spółki przynosi oczekiwany, zadowalający zwrot
z inwestycji.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest wykorzystywana również przez
innych użytkowników, mających dostęp do sprawozdań finansowych spółki
i informacji generowanych przez system rachunkowości. Wśród nich znajdują
się m.in. potencjalni inwestorzy, pracownicy, kooperanci, banki i inne
instytucje finansowe oraz państwo. Ponadto, wartość bilansowa przedsię-
biorstwa ma duże znaczenie dla jego zarządu, stanowiąc jeden z najważ-
niejszych wskaźników zmian w sytuacji finansowej i pozycji rynkowej
spółki. Może być ona także narzędziem wykorzystywanym do oceny działal-
ności zarządu. Na nim spoczywa bowiem obowiązek efektywnego wykorzys-
tania kapitałów zaangażowanych przez właścicieli spółki. Efektywne za-
rządzanie kapitałem własnym oznacza dążenie do osiągnięcia jak największych
korzyści ekonomicznych dla jego właścicieli.

2.3. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a jego wartość rynkowa

J ak już wspomniano, podstawowym celem decyzji inwestycyjnych jest
oszacowanie ceny rynkowej akcji reprezentującej przyszłe korzyści z tytułu
ich sprzedaży. Elementarnym wskaźnikiem wiążącym cenę akcji z zyskiem

fIrmy. Mówiąc bardziej konkretnie, menedżer może i powinien manipulować wysokościami
zysku oraz wartościami aktywów i pasywów podanymi w sprawozdaniach finansowych". Zob.
J. T r a c y, Sprawozdania jmansowe ... , s. 105.

53 Mimo że cena rynkowa akcji nie ma wpływu na bieżącą sytuację fmansową spółki, to
jednak jest gwarantem uzyskania żródła fmansowania w każdym momencie, w którym pojawi
się taka konieczność. Stąd też zawsze powinna być ona atrakcyjna dla inwestora, aby
ewentualna emisja akcji mogła zakończyć się powodzeniem.

54 Przy założeniu, że metody wyceny aktywów i pasywów pozostaną nie zmienione.
W rzeczywistości sytuacja taka nie jest możliwa. Zwrot kapitału wiąże się z zakończeniem
działalności spółki, i w konsekwencji, koniecznością przyjęcia zasady wyceny aktywów
i pasywów przewidzianej dla spółek w likwidacji.
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jest wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku (PfE)55. W warunkach roz-
winiętego rynku kapitałowego ma on tendencję względnie stałą, a cena
rynkowa reaguje na wszelkie jego wahania. Oznacza to, że również w przypad-
ku oszacowania korzyści z tytułu sprzedaży inwestycji jednym z podstawowych
czynników jest zysk. Dysponując oszacowanym zyskiem, inwestor, na
podstawie stałej relacji cena rynkowa/zysk, może oszacować cenę rynkową
w prognozowanym okresie 56.

Cena rynkowa akcji pozwala ustalić wartość rynkową przedsiębiorstwa
uznawaną za najbardziej obiektywną miarę wartości. Jest ona kształtowana
w warunkach stabilnej równowagi między popytem i podażą na rynku, na
którym nie występują nadwyżki ani niedobory; jest wynikiem transakcji
rynkowych opartych na relacjach między sprzedającymi i kupującymi, gdzie
cena, stanowiąca wypadkową decyzji inwestorów, odzwierciedla niezakłócony
proces przetargowy.

Procedura ustalania ceny rynkowej akcji, na podstawie której ustalana
jest wartość rynkowa przedsiębiorstwa w porównaniu z zasadami ustala-
nia wartości bilansowej przedsiębiorstwa, jest odmienna. Rynek postrzega
bowiem przedsiębiorstwo jako całość, stąd też wycenia nie poszczególne
aktywa i zobowiązania spółki, ale kapitał własny stanowiący odzwiercied-
lenie wzrostu wartości majątku netto, do którego prawo mają już wyłą-
cznie inwestorzy (por. rys. 2.10). Inwestor oczekiwałby, aby wartość bi-
lansowa przedsiębiorstwa jak najlepiej odzwierciedlała jego wartość rynko-
wą· Nie jest to jednak możliwe, gdyż wartości te są ustalane w diamet-
ralnie odmienny sposób. Różnica między wartością bilansową i wartością
rynkową przedsiębiorstwa jest po prostu różnicą między wartością bieżącą
i wartością bilansową aktywów netto 57. Wartość bilansowa przedsiębiorst-
wa wprawdzie w znaczący sposób objaśnia wartość rynkową, ale nie jest
jedynym czynnikiem ją determinującym. Wartość rynkowa jest uzależ-
niona także od wielkości i momentu realizacji korzyści, które aktywa
netto wygenerują w przyszłości.

Relacja wartości bilansowej do wartości rynkowej zależy od dwóch
czynników: przyszłych korzyści ekonomicznych i zasad ustalania wartości

55 O tym, jak ważny jest wskaźnik PIE świadczy fakt, że jest to podstawowy, a w niektórych
krajach jedyny wskaźnik, który musi być zamieszczony w prezentowanych publicznie wynikach
spółek giełdowych.

56 Wskaźnik ten nie ma zastosowania wobec akcji spółek nie notowanych na giełdzie,
gdzie rentowność fIrmy jest oceniana przez inwestorów na podstawie stopy zwrotu z kapitału
(ROE). Głównym celem jest w takim przypadku utrzymanie i podniesienie poziomu tego
wskaźnika.

57 Wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie mOŹDa przyporządkować do indywidualnych
aktywów, jest ona bowiem skutkiem interakcji między aktywami w procesie generowania korzyści.
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Rys. 2.10. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

bilansowej 58. Bardzo często wartość bilansowa przedsiębiorstwa jest kryty-
kowana za to, że nie stanowi dobrej podstawy do oszacowania jego
wartości rynkowej.

Nie oznacza to jednak jej nieużyteczności dla inwestorów. Należy tylko
pamiętać - zważywszy na kanony pomiaru przyjęte w rachunkowości
- w jaki sposób jest obliczana.

W śród powodów, dla których warto analizować wartość bilansową
przedsiębiorstwa, wymienia się m.in. to, że jest ona miarą inwestycji
w spółkę i tworzy bazę do analizy stopy zwrotu z zainwestowanego
kapitału, a w związku z tym wartości dla akcjonariuszy. Ponadto, poszczególne
komponenty wartości bilansowej przedsiębiorstwa mogą być użyte do
prognozowania przyszłych zysków, a więc pomocne w ustaleniu bieżącej
ceny rynkowej przedsiębiorstwa59.

Mimo że wartość bilansowa przedsiębiorstwa często nie odpowiada
w pełni jego realnej wartości60, to jednak całkowita rezygnacja z danych
czerpanych z systemu rachunkowości "rodziłaby niebezpieczeństwo wolun-

58 Por. P. Waiton, Financial Statement Analysis: An International Perepective, Thomson
Business Press, London 2000, s. 300.

59 Ibidem.
60 Jest to spowodowane niedostosowaniem niektórych rozwiązań księgowych do rzeczywistego

charakteru zachodzących procesów gospodarczych. Skutki tych niedostosowań mogą się
zmniejszać lub pogłębiać w wyniku celowych zmian wprowadzanych w polityce rachunkowości
spółki. Por. R. Kamiński, Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsię-
biorstwa, Wyd. DAM, Poznań 2001, s. 55.
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taryzmu w procesie szacowania wartości"61 i spowodowałaby znaczne
rozbieżności w otrzymywanych wynikach wyceny przedsiębiorstw.

W praktyce wartość bilansowa przedsiębiorstwa, mimo że odbiega od
wartości rynkowej, stanowi stabilną podstawę dla bardziej skomplikowanych
analiz oraz punkt odniesienia do ewentualnych porównań.

W ostatnich latach wskutek krytyki, zarówno ze strony zewnętrznych,
jak i wewnętrznych użytkowników sprawozdań finansowych, dokonywane
są różnego rodzaju korekty zasad rachunkowości, mające na celu wzrost
jakości wartości bilansowej przedsiębiorstwa i wykorzystanie jej do ustalania
innych kategorii wartości przedsiębiorstwa62. Wskutek krytyki zewnętrznych
użytkowników (zwłaszcza inwestorów) nastąpiło już rozróżnienie wartości
bilansowej i wartości podatkowej, natomiast wskutek krytyki zarządzających
trwa proces modyfikacji wartości bilansowej na potrzeby ustalania wartości
menedżerskiej (por. rys. 2.11).

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa =
wartość podatkowa przedsiębiorstwa na bazie krytyki

zewnętrznych
użytkowników

(głównie inwestorów)
<== Prawo bilansoweWartość bilansowa przedsiębiorstwa

<== Prawo podatkowe
Wartość podatkowa przedsiębiorstwa

na bazie krytyki
wewnętrznych
użytkowników
(menedżerów)
<==

Brak regulacji
prawnych-
koncepcje

zarzadzania

Wartość menedżerska
przedsiębiorstwa

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa Rynek

Rys. 2.11. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa a jego wartość bilansowa, podatkowa i menedżerska

Ź ród ł o: opracowanie własne.

61 Ibidem.
62 W związku z rozbieżnościami między wartością bilansową i wartością rynkową spółki,

są zalecane korekty wartości bilansowej przedsiębiorstwa o kapitalizację takich nakładów, jak
nakłady na reklamę, badania i rozwój, amortyzację goodwil/u, a przede wszystkim o kapitalizację
pozycji pozabilansowych. Celem tych korekt jest zbliżenie wartości bilansowej przedsiębiorstwa
do jego wartości rynkowej. Na podstawie tak skorygowanej wartości bilansowej przedsiębiorstwa
- prezentowanej w dodatkowych objaśnieniach do sprawozdań finansowych - inwestor może
dokonać lepszej prognozy przyszłych korzyści.
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Między przedstawionymi na rysunku 2.11 kategoriami wartości przed-
siębiorstwa występują znaczące różnice. Dzięki wykorzystaniu instytucji
podatków odroczonych, jakość wartości bilansowej przedsiębiorstwa wzrosła
- z wartości podatkowej przekształciła się w wartość bilansową odzwiercied-
lającą realia ekonomiczne, a nie tylko fiskalne. Mimo tego zabiegu występuje
nadal luka wartości między wartością bilansową i wartością rynkową
przedsiębiorstwa, której wypełnieniem, jak się wydaje, może być wartość
menedżerska, stanowiąca miarę wartości dla akcjonariuszy i zarazem obiekt
zainteresowania rachunkowości zarządczej63.

3. Wykorzystanie wartości bilansowej przedsiębiorstwa
w zarządzaniu przez wartość

3.1. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a rachunkowość zarządcza

Ostatnio zdecydowanie nasila się krytyka rachunkowości finansowej,
a w związku z tym i wartości bilansowej przedsiębiorstwa64. Spowodowana
zmianą celów zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie podkreśla brak
możliwości wykorzystania historycznych danych księgowych przez menedżerów
do zarządzania wartością przedsiębiorstwa65.

63 Problem luki wartości jest przedmiotem rozważań zwłaszcza zwolenników koncepcji'
zarządzania wartością dla akcjonariusza. Zob. np. A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy.
Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 2.

64 Nawet środowisko rachunkowców głośno wypowiadało negatywne opinie na temat
sprawozdań finansowych. Według Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American
Institute of Certified Public Accountants) "sprawozdania finansowe tracą na znaczeniu,
ponieważ nie są zorientowane na przyszłość i nie podają informacji opartych na wartości [...]
Aby wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom użytkowników, sprawozdawczość musi
dostarczać więcej informacji o planach, ryzyku, niepewności, skupiać się na czynnikach
tworzących długoterminową wartość [...] oraz korelować informacje zewnętrzne z informacjami
wewnętrznymi wykorzystywanymi dla celów zarządczych" . Podaję za: A. B I a c k, P. W r i g h t,
J. E. B a ch m a n, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności
spólek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 276.

65 Od dawna twierdzono, że zarządzanie ukierunkowane na zysk rozmija się z przepływami
pieniężnymi, a zatem nie uwzględnia tworzenia wartości w rozumieniu wartości ekonomicznej.
Opinię tę potęguje sprzeczność interesów na linii zarząd - właściciel. Chociaż problem agencji
istniał od dawna, to globalizacja wyraźnie rozszerza jego zakres. Poszukuje się odpowiednich
systemów motywacyjnych, mających na celu złagodzenie konfliktu. Zob. P. P i e t r z a k,
Wartość dla akcjonariuszy (shareholder value) - kategoria ekonomiczna czasów globalizacji, [w:]
Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk,
Uniw. Gdański, Gdańsk 2002, s. 419.
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Niedopasowanie danych księgowych do potrzeb zarządzania nie jest
problemem nowym. Już kilkadziesiąt lat temu (w latach 20. :xx w. w praktyce
amerykańskiej rachunkowości) stał się on przyczyną wyodrębnienia rachun-
kowości zarządczej, rozumianej jako system informacyjny, który identyfikuje
i dokonuje pomiaru działalności gospodarczej jednostki66. Informacja gene-
rowana przez system rachunkowości zarządczej ma służyć do prawidłowej
oceny sytuacji finansowej i dokonań jednostki przez użytkownika, którym
jest kierownictwo firmy67.

Zadania rachunkowości zarządczej są identyczne, jak w przypadku
rachunkowości finansowej. Przyczynę różnic między tymi dwiema klasami
rachunkowości stanowią odbiorcy informacji, co w rezultacie prowadzi do
stosowania przez nie odmiennych metod i otrzymywania odmiennych wyników.

Rachunkowość zarządcza co prawda wyrosła z rachunkowości finansowej,
ale z czasem wypracowała własne metody i techniki. Podejście retrospektywne
rachunkowości finansowej było bowiem niewystarczające z punktu widzenia
efektywnego zarządzania finansami. Niezbędne stało się uzupełnienie nowo-
czesnej rachunkowości zarządczej o elementy rachunku prognostycznego
i analizy prospektywnej68. W miarę rozwoju gospodarczego zapotrzebowanie
na informację generowaną przez rachunkowość zarządczą wzrastało i spo-
wodowało zmiany jej celu i zakresu69.

66 Por. A. A. Jaruga, Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A. A. Jaruga, W. A. Nowak,
A. S z y c h t a, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999, s. 19.

67 Por. I. S o b a ń s k a, Rachunkowość zarządcza, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowania w przedsiębiorstwach, red.
I. Sobańska, C. H. Beck, Warszawa 2003, s. 32-39.

68 Por. M. Dobija, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości,
"Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1998, seria specjalna: Monografie, m 84, s. 54.

69 Początkowo obejmowała ona jedynie działalność operacyjną, koncentrując się w szczególno-
ści na kosztach jej prowadzenia. W warunkach gospodarki rynkowej konieczny stał się nie
tylko pomiar przychodów operacyjnych, ale również pomiar wyników działalności innych niż
działalność podstawowa jednostki. Ważnym elementem zarządzania stały się decyzje dotyczące
finansowania działalności bieżącej i rozwojowej, determinujące ostateczny wynik netto jednostki.
W związku z poszerzeniem obszaru zainteresowania rachunkowości zarządczej zmieniły się
również stawiane przed nią cele. Początkowo koncentrowała się ona na kontroli kosztów oraz
prawidłowym obliczaniu jednostkowych kosztów produktów (usług). W sytuacji, gdy przedmiotem
jej pomiaru stały się przychody, wystąpiła konieczność dostarczania informacji umożliwiających
sporządzanie i kontrolę realizacji kompleksowych planów finansowych jednostki. Ewolucja
zakresu i celu rachunkowości zarządczej spowodowała także konieczność wydłużenia horyzontu
czasowego. O ile początkowo koncentrowała się na krótkim okresie, o tyle w dalszych fazach
rozwoju przedmiotem jej zainteresowania stała się przyszłość jednostki w długim czasie.
W dalszych fazach rozwoju poszerzała swój zakres zainteresowania, zarówno jeśli chodzi
o kategorie pomiaru, jak i o obszary działalności. Obok kategorii memoriałowych przedmiotem
zainteresowania rachunkowości zarządczej stały się równieź kategorie pieniężne - wpływy
i wydatki. Było to konieczne, gdyż początkowy, ograniczony do podstawowej działalności
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I. Sobańska podkreśla, że obecna faza rozwoju rachunkowości zarządczej
to skutek globalizacji rynków, rozwoju zarządzania strategicznego, postępu
w technologii i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw7o• Nowe
możliwości technologiczne, nowe koncepcje rachunku kosztów71 i nowe
systemy motywacyjne wpłynęły na zakres informacji tworzonych w rachun-
kowości zarządczej; ponadto przestała być ona systemem zorientowanym
do wewnątrz. Przedmiotem jej zainteresowań stały się relacje zewnętrzne
- udział w rynku, konkurencja, liczba klientów.

W latach 90. XX w. wzrosło zastosowanie w praktyce zintegrowanych
systemów informacyjnych. Do pomiaru wyniku przedsiębiorstw zaczęto
coraz częściej stosować nowe metody pomiaru - ekonomiczną wartość
dodaną EVA (Economic Value Added) i rynkową wartość dodaną MV A
(Market Value Added)72. Oznaczało to przełom w rachunkowości zarządczej,
widoczny również w teorii rachunkowości, w ramach której w ostatnich
latach wyodrębniono dwa obszary rachunkowości zarządczej: operatywną
i strategiczną.

A. A. Jaruga podkreśla instytucjonalny aspekt rachunkowości zarząd-
czej i działania organizacji profesjonalnych na rzecz zmiany kategorii
pomiaru rachunkowości zarządczej z zysku na wartość73. Stwierdza, że
obecnie mamy zatem do czynienia ze strategiczną rachunkowością zarząd-
czą ukształtowaną przez potrzeby informacyjne zarządzania wartością
przedsiębiorstwa, której narzędzia mają umożliwiać pomiar wartości dla
akcjonariusza 74.

operacyjnej, zakres rachunkowości zarządczej poszerzał się stopniowo o działalnoŚĆ finansową
i inwestycyjną, w której oprócz kategorii memoriałowych pojawić musiały się kategorie
pieniężne. Por. Rachunkowość zarządcza. Wybrane zagadnienia, testy i zadania, red. E. Walińska,
P. Urbanek, FRRwP, Łódź 2000, s. 20-24.

70 Pierwsza faza rozwoju rachunkowości zarządczej trwała do połowy XX w. W tym
okresie podstawowym źródłem dla rachunkowości zarządczej był rachunek kosztów. W praktyce
stosowane były proste formy rachunku kosztów zmiennych. Druga faza (tzw. faza kontroli
zarządczej) trwała do połowy lat 80. XX w. Wówczas tworzone były modele optymalizujące
dla sytuacji decyzyjnych z obszaru zaopatrzenia, produkcji, sprzedaźy, rozwinęły się koncepcja
cen transferowych i analiza progu rentowności i dźwigni operacyjnej; przedmiotem zainteresowania
rachunkowości zarządczej stał się również rachunek przepływów pieniężnych, ponadto rozwinęła
się rachunkowość odpowiedzialności. Zob. I. S o b a ń s k a, Rachunkowość zarządcza, s. 40-50.

71 Na przykład ABC (activity based costing), docelowy rachunek kosztów (target costing),
rachunek redukcji kosztów (kaizen). Zob. szerzej ibidem, s. 47.

72 Ibidem.
73 Zob. A. A. Jar u g a, Rola rachunkowości ... , s. 40-65.
74 Podkreśla się, że "rachunkowość zarządcza lat 90. charakteryzuje się przesuruęClem

informacji na generowanie informacji dotyczących otoczenia organizacji [...] oraz obsługę
zarządzania strategicznego". Ibidem, s. 42.
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N ową koncepcją systemu rachunkowości zarządczej jest zbilansowana
karta dokonań75

. Ramy tej koncepcji prezentuje rysunek 2.12. Pozwala ona
ocenić przedsiębiorstwo z czterech perspektyw - klienta, procesów wewnęt-
rznych, rozwoju i perspektywy finansowej. Sukces przedsiębiorstwa zależy
od zdolności adaptacyjnych, od umiejętnego wdrażania innowacji i zdolności
do uczenia się. W aspekcie finansowym chodzi o tworzenie wartości dla
akcjonariusza. Wszystko wskazuje na to, że "centrum uwagi rachunkowości
zarządczej u progu trzeciego milenium będzie efektywne sterowanie wartością.
Oznacza to konieczność identyfikacji i pomiaru czynników kształtujących
wartość (tzw. value drivers)"76.

Finanse

Wartość dla
akcjonariuszy

i
Zadowolenie klienta Wizja

i
Jak ocenia nas klient strategia -

t
Zdolność uczenia się

Innowacje, zmiany,
doskonalenie

Procesy firmy

Które działania
kreują wartość

Rys. 2.12. Koncepcja zbilansowanej karty dokonań

Ź ród ł o: R. S. K a p l a n, D. P. N o r t o n, Using the Balance Scorecard as a Strategies
Management System, "Harvard Business Review" styczeń - luty 1996. Podaję za: A. A. Jar u g a,
Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A. A. Jar u g a, W. A. N o w a k, A. S z y c h t a, Rachun-
kowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania, Łódż 1999, s. 52.

Reasumując, rachunkowość zarządcza pod wpływem procesów globalizacji
w ostatnich latach ulega ogromnym przeobrażeniom, o wiele większym niż
rachunkowość finansowa. Wynika to z faktu, że rozwój rachunkowości
zarządczej nie jest ograniczony barierami prawa, nie służy ona bowiem do
rozliczeń podatkowych i innych rozliczeń z otoczeniem. Nadal pozostając

7S Ang. Balance Scredcard, w skrócie BSC; w literaturze polskiej określana także mianem
zbilansowanej karty wyników, .zrównoważonej karty wyników. Zob. R. S. K a p l a n,
D. P. N o r t o n, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN,
Warszawa 2001.

76 Por. A. A. Jar u g a, Rola rachunkowości ... , s. 56.
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wewnętrznym systemem pomiaru dokonań jednostki, jest zorientowana nie
tylko na wewnętrzne potrzeby, ale także na otoczenie zewnętrzne. Niewątpliwie
to właśnie rachunkowość zarządcza może odegrać decydującą rolę w nowym
podejściu do zarządzania - w zarządzaniu wartością. Jak twierdzi
G. Świderska, "zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki w końcu
lat SD. zwrot w teorii przedsiębiorstwa, którego istotą jest podporządkowanie
strategii rozwoju firmy maksymalizacji jej wartości rynkowej, będzie miał
coraz większy wpływ na kształtowanie się nowoczesnej rachunkowości.
Nowoczesna rachunkowość zarządcza, określana mianem strategicznej,
wykorzystująca BSC, może być narzędziem dostarczającym niezbędnych
danych do zarządzania wartością dla akcjonariuszy"77.

3.2. Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara
dokonań przedsiębiorstwa

Zainteresowanie wartością dla akcjonariusza w ostatnich dziesięciu
latach ma swoje źródło w trzech podstawowych czynnikach 78:

- ekspansji prywatnego kapitału;
- globalizacji rynków;
- rewolucji informatycznej.
Orientagę na wartość dla akcjonariusza (shareholder value) zapoczątkował

w latach SD. :xx w. w Stanach Zjednoczonych A. Rappaport79, a rozwinęli
G.B. Stewart80 oraz T. Copeland, T. Koller i J. Murrin8!, opierając się na
dorobku naukowym laureatów Nagrody Nobla: H. M. Markowitza (teoria
portfelowa), W. F. Sharpe'a (tworzenie cen na rynku kapitałowym),
F. Modiglianiego i M. M. Millera (twórcy współczesnych finansów) oraz
M. E. Portera (analiza konkurencji). Także w Polsce wraz z rozwojem
gospodarki rynkowej rozpowszechniło się takie sformułowanie celu działalności
gospodarczej 82.

71 Zob. G. Ś w i d e r s k a, Rachunkowość w zarządzaniu wartością firmy, [w:] Podstawowe
problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wyd. AE, Katowice
2000, s. 217.

78 A. Black, P. Wright, J. E. Bachman, W poszukiwaniu wartości ... , S. 18.
79 A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy ...
80 G. B. Stewart, The Quest for Value. The EVA™ Management Guide, Harper

Business, New York 1991.
81 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości

firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
82 Przykładem są prace L. Bednarskiego, R. Borowieckiego, J. Duraja, W. Frąckowiaka,

W. Janasza, J. Ostaszewskiego i T. Waśniewskiego. Zob. szerzej W. Skoczylas, Warto.fć
przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, "Rozprawy i Studia", t. (CCCLXIX) 295, Wyd. Uniw.
Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 9.
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Jak twierdzi A. Rappaport83, o ile przed rokiem 1990 stosowanie
koncepcji wartości dla akcjonariuszy polegało głównie na ocenie projektów
inwestycyjnych za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, to
obecnie przedsiębiorstwa włączają mierniki wartości dla akcjonariuszy do
procesu planowania i ogólnej oceny wyników firmy. Nie zmienił się natomiast
sam model tworzenia tej wartości - nadal jest on oparty na oczekiwanej
wartości strumieni gotówki generowanej przez przedsiębiorstwo w danym
okresie, skorygowanej o ryzyko.

Przewiduje się, że wartość dla akcjonariuszy stanie się w najbliższych
dziesięciu latach globalnym standardem pomiaru dokonań przedsiębiorstwa84.

Przedsiębiorstwo tworzące wartość daje korzyści nie tylko swoim akc-
jonariuszom, ale podnosi wartość roszczeń wszystkich podmiotów z nim
związanych, ponieważ są one narażone na skutki niepowodzenia w tworzeniu
wartości dla akcjonariuszy85.

Zarządzanie przez wartość - Value Based Management (VBM), nowy
trend w dziedzinie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego, stało
się tematem częstych dyskusji zarówno w środowisku akademickim, jak
i wśród praktyków życia gospodarczego. Dotyczy ono nie tylko ww.
obszarów zarządzania, lecz prawie wszystkich obszarów działalności przed-
siębiorstwa, w tym marketingu, sprzedaży, wynagradzania, magazynowania
itd.86 VBM jest systemem zarządzania integrującym trzy podstawowe ob-
szary: wycenę, pomiar okresowych wyników oraz program motywacyjny87.

Wydaje się, że powszechnie akceptowanym celem przedsiębiorstwa nie jest
już zysk - miernik poprawności jego funkcjonowania, ale kreowanie war-
tości 88.

Punktem wyjścia do tworzenia nowych, nastawionych na maksymalizację
wartości, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, jest krytyka tradycyjnych

83 A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy ... , s. XITI.
84 Zdaniem A. Rappaporta do tej pory przedmiotem zainteresowania kierownictwa firmy

były krótkoterminowe zyski. Bodźcem dla menedźerów do skoncentrowania się na wartości
przedsiębiorstwa stała się fala przejęć w drugiej połowie lat 80. XX w. Ibidem.

85 Ibidem, s. 8.
86 M. C z a r n e c k i, Tradycyjne mierniki wyników dzialaJności przedsiębiorstwa a zarządzanie

przez wartość, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury, materiały
konferencji naukowej, Gdańsk, 9-11 października 2002, s. 299.

87 A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje
- systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002, s. 79.

88 W literaturze wskazuje się na trzy wymiary kreowania wartości: kreowanie wartości
przedsiębiorstwa jako całości dla właścicieli, kreowanie wartości dla klienta, perspektywę
wartości, wspólnie wyznaczonych i pielęgnowanych przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa
(na fundamentach zbudowanych przez właścicieli i menedżerów). Por. J. C z ar n e c k i,
Współczesne zarządzanie, [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje,
procedury i ich zastosowania w przedsiębiorstwach, red. J. Sobańska, C. H. Beck, Warszawa
2003, s. 22-25.
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systemów mierzenia wyników działalności gospodarczej oraz motywowania
pracowników89.

Jak twierdzi A. Rappaport, zmniejszenie użyteczności bieżących zysków
jako wskaźnika długoterminowych perspektyw kształtowania przepływów
pieniężnych zostało spotęgowane zmianami zasad rachunkowości90. Przyjęcie
nowych regulacji rachunkowości - dotyczących długoterminowych świadczeń
emerytalnych - miało znaczący wpływ na kształtowanie się zysków, co tylko
utwierdziło przeciwników memoriałowej zasady rachunkowości w przekonaniu,
że zysk nie może być kryterium oceny firmy. Podkreślano, że zmiana zasad
rachunkowości nie wpływa ani na przepływy gotówki, ani na wartość
przedsiębiorstwa i dlatego te miary powinny być powszechnie wykorzys-
tywane91. Głośne stało się stwierdzenie, że "zysk to opinia, przepływ
gotówki to fakt"92. Twierdzi się również, że orientacja na zysk, wspierana
przez system podatkowy, skutecznie zniechęca do zatrzymywania zysku,
a zarządzający poświęcają tworzenie długoterminowej wartości bilansowej
spółki (a więc i wartości dla akcjonariuszy) na rzecz krótkoterminowych
wyników.

Bazująca na wolnych przepływach pieniężnych wycena przedsiębi6rstwa
znajduje uznanie na świecie i jest wykorzystywana w coraz większym
zakresie, stając się instrumentem pomiaru zdolności spółki do kreowania
wartości dla akcjonariuszy93.

Wartość dla akcjonariuszy to wartość przedsiębiorstwa ustalana za
pomocą metod dochodowych, przyjmujących założenie, że wartością przed-
siębiorstwa jest zdolność jego majątku do przynoszenia korzyści akcjona-
riuszom. Za twórcę tej koncepcji pomiaru uznaje się A. Rappaporta, który
określił procedurę ustalania wartości dla akcjonariuszy94. Zgodnie z nią
wartość dla akcjonariuszy jest różnicą między całkowitą wartością przed-
siębiorstwa i wartością jego zadłużenia. Należy podkreślić, że przez wartość

89 Przez długie lata obsesyjnie koncentrowano się na wartości zysku na akcję - earnings
per share (EPS) jako mierniku wyników przedsiębiorstwa. Jednocześnie coraz częściej przeko-
nywano się, że wzrost EPS nie zawsze powoduje wzrost wartości giełdowej ceny akcji. Por.
M. C z a r n e c k i, Tradycyjne mierniki ... , s. 299.

90 A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy ..., s. 17.
91 Ponadto podkreśla się, że aktywowanie inwestycji w wartości niematerialne i prawne,

czyli ujmowanie przez rachunkowość skutków procesu transformacji przedsiębiorstw przemys-
łowych w przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, będzie mieć wpływ na liczenie tradycyjnych
wskażników księgowych, ale nie na obliczanie wartości dla akcjonariuszy.

92 A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy ..., s. 17.
93 W. A. N o w ak, B. D r a t w i ń s k a - K a n i a, Wolne przepływy pieniężne a warto.vć

przedsiębiorstwa, "Problemy Rachunkowości" 2001, nr 4, s. 15.
94 Oprócz A. Rappaporta do powstania koncepcji zarządzania ukształtowanej na bazie

wartości dla akcjonariuszy przyczynili się m.in. J. Stem, G. B. Stewart i T. Copeland. Por.
A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością ...; G. Świderska, Rachunkowość w za-
rządzaniu ... , s. 217-219.
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przedsiębiorstwa A. Rappaport rozumie wartość majątku przedsiębiorstwa
ustaloną w określony sposób (por. rys. 2.13).

Koncepcja wartości dla akcjonariuszy wyrosła na gruncie wartości
bilansowej przedsiębiorstwa. Stała się koniecznością ze względu na zmianę
relacji właściciel - zarząd i stanowi wynik swego rodzaju przejścia od
informacji statystyczno-podatkowej do informacji zarządczej. Idea wartości
dla akcjonariuszy jest zatem identyczna z ideą wartości bilansowej przed-
siębiorstwa, różne są tylko zasady jej pomiaru i wynikające z nich infor-
macje.

Majątek (aktywa)

Bilans na dzień X

Źródla finansowania (pasywa)

Wartość przedsiębiorstwa

(zaktualizowana wartość
przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej

+
wartość papierów

wartościowych przeznaczonych
do sprzedaży

+
wartość rezydualna)

Wartość dla akcjonariusza
("Kapitał wlasny")

Wa,·tość zadłużenia
(zobowiązania w wartości rynkowej)

Parametry wyceny
• Wartość rynkowa
• Przepływy pieniężne zdyskontowane !'

Rys. 2.13. Wartość dla akcjonariuszy w ujęciu bilansowym

Ź ród ł o: opracowanie własne na podstawie: A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy.
Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 38.

Wartość dla akcjonariuszy może być ustalona wyłącznie na bazie danych
ksztahujących wartość bilansową przedsiębiorstwa i wymaga dokonania
określonych korekt tej wartości. Wynikają one z przyjęcia innego celu oraz
- będącego jego konsekwencją - innego horyzontu czasowego i innych
parametrów wyceny wartości dla akcjonariuszy w porównaniu z wartością
bilansową przedsiębiorstwa.

Wartość dla akcjonariuszy, w odróżnieniu od wartości bilansowej przed-
siębiorstwa, jest miarą wewnętrzną, wolną od ograniczeń tworzonych przez
prawo. Wprawdzie określenie "dla akcjonariusza" wyraźnie określa jej
odbiorcę, ale faktycznie jest wykorzystywana w dużej mierze przez za-
rządzających w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych.
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3.3. Wartość bilansowa a wartość menedżerska przedsiębiorstwa

Wartość dla akcjonariuszy jest określeniem bardzo często używanym
w różnych kontekstach i niosącym ze sobą różną treść ekonomiczną. Znane
są różne metody jej obliczenia, jednak bez względu na przyjętą metodę
wykorzystuje się w jej ustalaniu dane o wartości bilansowej przedsiębiorstwa95.

Jest to kategoria pomiaru wartości przedsiębiorstwa na dany dzień, wykorzys-
tująca formułę pomiaru zysku znaną pod nazwą EVA96. W niniejszej pracy
rozważania dotyczą wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa, która nie
może być utożsamiana z wartością dla akcjonariuszy w rozumieniu prezen-
towanym w literaturze przedmiotu97• Wartość menedżerska przedsiębiorstwa
stanowi podstawę do jej ustalania.

Podobnie jak wartość bilansowa przedsiębiorstwa, wartość menedżerska
jest wartością kapitału właścicieli, którą można przedstawić za pomocą
przekształconego równania bilansowego (por. równanie [3]).

Wartość menedżerska
przedsiębiorstwa Wartość aktywów -

(wartość kapitału własnego)

Wartość
zobowiązań [3]

W celu umiejscowienia wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa w koncepcji
zarządzania wartością (VBM) należy przywołać podstawowe założenie tego
podejścia, czyli rozróżnienie wartości przedsiębiorstw, rozumianej jako
wartość aktywów przedsiębiorstwa (lub wartość wszystkich jego kapitałów),
od wartości dla akcjonariusza, rozumianej jako wartość kapitału właścicieli
(por. równanie [4]).

Wartość przedsiębiorstwa = Wartość dla akcjonariuszy + Kapitał obcy [4]

9S W literaturze polskiej w odniesieniu do wartości dla akcjonariuszy używa się nie tylko
bardzo zróżnicowanych metod obliczeniowych, ale przede wszystkim bardzo różnej terminologii,
co komplikuje zrozumienie istoty problemu. Wydaje się czasem, że jego sedno leży nie w treści
ekonomicznej, ale w liczbie przekształceń matematycznych zastosowanych w jej określaniu.

96 EVA została opatrzona znakiem firmowym i wylansowana przez firmę konsultingową
Stem & Stewart Co. Podaję za: A. R a p p a p o r t, Wartość dla akcjonariuszy ..., s. 140.

97 W literaturze przedmiotu generalnie przez wartość dla akcjonariuszy rozumie się
skorygowaną wartość bilansową kapitału własnego na dany dzień, powiększoną o przyszłe
korzyści (wyrażane za pomocą różnych miar). Według T. Copelanda wartość firmy = zainwes-
towany kapitał + bieżąca wartość prognozowanego zysku ekonomicznego, gdzie zysk ekonomicz-
ny = NOPLAT - oplata za kapitał (zainwestowany kapitał x WACC); NOPLAT - zysk
operacyjny netto pomniejszony o skorygowany podatek (Net Operating Profit Less Adjusted
Taxes), WACC - średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital). Zob.
T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie ..., s. 163.
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Wartość dla akcjonariuszy (ujęta w równaniu [4]) to wartość kapitału
właścicieli uwzględniająca nie tylko wartość zainwestowanego przez nich
kapitału, ale także przyszłe korzyści, które ten ·zainwestowany kapitał
przyniesie właścicielom.

Wartość dla akcjonariuszy można zatem przedstawić jako sumę wartości
zainwestowanego kapitału i wartości bieżącej prognozowanych korzyści,
które wygenerowane będą w przyszłości.

Wartością menedżerską przedsiębiorstwa jest tylko wartość zainwes-
towanego kapitału obliczona za pomocą korekt wartości bilansowej przed-
siębiorstwa. Nie obejmuje ona zatem wartości przyszłych korzyści i tym
właśnie różni się od wartości dla akcjonariuszy w rozumieniu autorów
koncepcji zarządzania wartością (por. równanie [5]).

Wartość
przedsiębiorstwa

Wartość
= menedżerska +
przedsiębiorstwa

Wartość
przyszłych
korzyści

+ Kapitał obcy [5]

---------'
Wartość dla akcjonariuszy

Reasumując, wartość menedżerska przedsiębiorstwa stanowi tylko częsc
wartości dla akcjonariuszy, a metodologia jej ustalania jest analogiczna jak
wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Wartość kapitału, tak jak innych kategorii bilansowych, musi być
ustalana na konkretny moment. Na dzień kończący okres sprawozdawczy
wartość bilansową przedsiębiorstwa ustala się w sposób określony rów-
naniem [6].

Wartość bilansowa
przedsiębiorstwa na

początek okresu
(kapitał własny

na początek okresu)

+ Wynik finansowy
netto za dany okres

Wartość bilansowa
przedsiębiorstwa na

koniec okresu (kapitał
własny na koniec okresu)

[6]

Równanie [6] jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy w okresie
sprawozdawczym nie nastąpiła ani emisja kapitału własnego, ani jego
podział. Przyjmując takie założenie, wartość menedżerską przedsiębiorstwa
można obliczyć jako sumę wartości kapitału własnego na początek okresu
oraz wyniku finansowego netto za dany okres, przy czym - w odróżnieniu
od wartości bilansowej przedsiębiorstwa - kategorie te są ustalone za
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pomocą mierników ekonomicznych charakterystycznych dla zarządzania
wartością. Zastosowanie miar innych niż księgowe oznacza konieczność
dokonania korekt. Koryguje się odpowiednie wielkości księgowe (kapitał
własny i wynik finansowy), a więc zastępuje miary księgowe miarami
ekonomicznymi.

W koncepcji zarządzania wartością stosuje się bardzo różną termi-
nologię. Na potrzeby niniejszych rozważań przyjęto następujące okreś-
lenia:

WMP - wartość menedżerska przedsiębiorstwa;
WBP - wartość bilansowa przedsiębiorstwa;
WBPS - wartość bilansowa przedsiębiorstwa na początek okresu skory-

gowana, czyli kapitał własny ustalony w rachunkowości (wartość bilansowa
przedsiębiorstwa WBP) po dokonaniu korekt na potrzeby wartości menedżer-
skiej przedsiębiorstwa9B;

EVA - skorygowany na potrzeby wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa
wynik finansowy, czyli powszechnie znany pod nazwą EVA zysk eko-
nomiczny99.

Przedstawione dotychczas rozważania skłaniają do wniosku, że zasad-
niczą kwestią w ustaleniu wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa jest
dokonanie korekt wyniku finansowego. Korekty te prowadzą równolegle
do zmian wartości bilansowej przedsiębiorstwa (WBP), przekształcając ją
w wartość bilansową przedsiębiorstwa skorygowaną (WBPS) - por. rysu-
nek 2.14.

Ostatecznie wartość menedżerską przedsiębiorstwa można przedstawić
w następującej postaci:

WMP = WBPS +EVA [7]

gdzie:
WBPS = WBP ± korekty
EVA = NOPAT - koszty kapitału (KK); koszty kapitału oznaczają

koszty całkowitego kapitału, ustalone na podstawie WBPS i WACC - śred-
nioważonego kosztu kapitału1oo.

98 W literaturze wielkość ta jest nazywana m.in. zaangażowanym kapitałem własnym (por.
A. C w y n ar, W. C w y n ar, Zarządzanie wartością ..., s. 83-86) lub zainwestowanym kapitałem
(por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie ... , s. 163).

99 Na temat istoty i różnych podejść do kategorii EVA zob. także A. Cwynar,
W. Cwynar, Zarządzanie wartością ... , s. 77-90. EVA to miernik oceny dokonań Hrmy, obok
EVA wymienia się takie mierniki, jak MVA - rynkową wartość dodaną, SVA - wartość
dodaną dla akcjonariuszy (Shareholder Value Added). Zob. A. H e r m a n, A. S z a b l e w s k i,
Orientacja na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman,
A. Szablewski, Poltex, Warszawa 1999, s. 28.

100 Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością ... , s. 85.
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Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia kategorii EVA. Może być ona
obliczona w dwojaki sposób, używając terminologii rachunkowości, albo
metodą pośrednią, albo metodą bezpośrednią. We wzorze [7] zastoso-
wano metodę pośrednią, której istotą są korekty zysku ustalonego w rachun-
kowości.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wartość menedżerska przedsiębiorstwa
na koniec okresu II na koniec okresu n

KOREKTY

_ ~apitał obcy

KOREKT
WBP

Kapitał o~cr _

Aktywa Aktywa
-------- ------ --.

Rys. 2.14. Wartość menedżerska a wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Zasadne w tym miejscu wydaje się pytanie o punkt WYjSClai rodzaj
korekt dotyczących wyniku finansowego. Jak wiadomo, punktem wyjścia
jest nie wynik finansowy netto, ale jego część, która - po dokonaniu korekt
- w literaturze jest określana mianem zysku operacyjnego netto po opodat-
kowaniu NOPAT (Net Operating Profit After Tax). W istocie mamy więc
do czynienia z dwoma poziomami korekt. Korekty na pierwszym poziomie
są konieczne do ustalenia wielkości księgowej - części zysku netto podlegającej
dalszym korektom (na drugim poziomie), doprowadzającym ją do kategorii
NOPAT (por. rys. 2.15).

Wynik operacyjny (WOPO), stanowiący punkt wyjścia do ustalenia
NOPAT, oznacza przychody operacyjne pomniejszone o koszty operacyjne
oraz o kwotę podatku dochodowego wykazaną w rachunku zysków i strat.

NOPAT w metodzie pośredniej ustalania EVA stanowi kategorię uzyskaną
po korekcie wielkości generowanych przez rachunkowość (metodologia jest
analogiczna, jak w przypadku rachunku przepływów pieniężnych sporzą-
dzonego metodą pośrednią).
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Wynik Wynik
finansowy I etap _ operacyjny po II etap_ NOPAT

netto opodatkowaniu
~y (WOPO) ...

Wybór pozycji
Punkt wyjścia do wYniku finansowego
obliczenia EVA dotyczących

działalności
operacyjnej

Korekty na potrzeby
ustalenia EVA

Rys. 2.15. Etapy ustalania NOPAT

Ź ród ł o: opracowanie własne.

NOPAT można ustalić również metodą bezpośrednią, wychodząc od
przychodów operacyjnych, a następnie pomniejszając je o koszty operacyjne
i zapłacony podatek dochodowy101:

Po-Ko-Pd = NOPAT [8]
gdzie:

Po - przychody operacyjne (skorygowane);
Ko - koszty operacyjne (skorygowane);
Pd - podatek dochodowy (zapłacony lub do zapłaty).
Obliczony na podstawie wzoru [8] NOPAT - na potrzeby ustalenia EVA

- jest korygowany o koszty kapitału (własnego i obcego)lo2.
Co do istoty, EVA jest nadal kategorią zysku, tyle tylko, że uwzględnia

koszty kapitału i eliminuje "zafałszowania" księgowe. Zafałszowania te są
usuwane poprzez korekty; uważa się, że doprowadzają one NOPAT do
kategorii przepływów pieniężnych (dzięki m.in. usunięciu arbitralnego podejścia
rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnych i przenoszeniu do
bilansu pozycji wcześniej w nim nie ujętych).

Specjaliści zajmujący się EVA zidentyfikowali dotychczas ponad 150
korekt. Do najważniejszych należą korektyl03:

lal Por. ibidem, s. 108.
102 Odnośnie do zasad ustalania NOPAT w literaturze można spotkać różne podejścia.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy NOPAT to kategoria stanowiąca punkt wyjścia do
korekt (podejście pierwsze), czy kategoria po korektach (podejście drugie). Jest to szczególnie
istotne w metodzie bezpośredniej, gdyż pojęcia przychodów i kosztów operacyjnych, o których
mowa we wzorze [8], oznaczałyby różne wielkości. W pierwszym podejściu byłyby to wielkości
zarejestrowane w systemie rachunkowości, w drugim - wielkości po dokonaniu korekt. We
wzorze [8] konsekwentnie w stosunku do rys. 2.15, pozycje przychody/koszty oznaczają
skorygowane pozycje księgowe, w przeciwnym przypadku wzór [8] wyrażałby WOPO, a nie
NOPAT.

103 Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością ..., s. 105-106. Warto podkreślić,
że nie wszystkie z nich są zasadne w polskich warunkach. Przykładowo, koszty rozwoju
w polskim prawie bilansowym podlegają aktywowaniu tylko wówczas, gdy przyniosą w przyszłości
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1) kosztów badań i rozwoju;
2) podatków odroczonych;
3) rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów;
4) LIFO;
5) goodwillu.
Ad 1) Koszty badania i rozwoju - wiele nakładów z tego tytułu jest

ujmowanych w rachunkowości jako koszt; na potrzeby EVA są one kapi-
talizowane, co oznacza zwiększenie NOPAT i wzrost WBPS.

Ad 2) Podatki odroczone jako pozycja memoriałowa jest eliminowana
z EVA, co oznacza, że NOPAT jest korygowany o zmianę stanu pozycji
bilansowych z tytułu podatków odroczonych, a wartość początkowa podatków
odroczonych stanowi zwiększenie (zmniejszenie) WBPS.

Ad 3) Rezerwy i odpisy aktualizujące - zmiana ich stanu koryguje
NOPAT (zwiększa go lub zmniejsza), a ich stan początkowy zwiększa WBPS.

Ad 4) Różnica z wyceny LIFO - FIFO - jako zmiana stanu pozycji
zapasów między początkiem i końcem okresu sprawozdawczego koryguje
NOPAT, a jednocześnie zwiększa stan początkowy WBPS.

Ad 5) Goodwill - amortyzacja za bieżący okres zwiększa EVA, a sku-
mulowane umorzenie na początek okresu powoduje wzrost WBPS.

Przedstawione korekty są opisywane szczegółowo w literaturze104• W niniej-
szych rozważaniach chodzi jedynie o prezentację ich idei. Stanowią one
swego rodzaju przekształcenie bilansu, która to procedura występuje w rachun-
kowości w przypadku zmiany polityki rachunkowości. Ustalenie war-
tości menedżerskiej przedsiębiorstwa jest zatem niczym innym, jak rezul-
tatem przyjęcia odmiennej polityki w stosunku do polityki rachun-
kowości wykorzystanej przy ustalaniu wartości bilansowej przedsiębiorstwa
(por. rys. 2.16).

W celu zrozumienia procedury przekształcenia należy wyjaśnić, że naj-
częściej przyjmuje się - jako punkt odniesienia do ustalenia EVA i kapitału
zainwestowanego - początek okresu sprawozdawczego, natomiast w niniejszych
rozważaniach ustala się wartość menedżerską przedsiębiorstwa na koniec
okresu, stąd też sporządzony bilans dotyczy dnia zakończenia bieżącego
okresu.

korzyści. Ta pozycja bilansu nie powinna co do zasady podlegać korekcie, ponieważ brak
kosztów prac rozwojowych w bilansie oznacza, że nie przyniosą one korzyści. Ich aktywowanie
spowodowałoby wręcz zniekształcenie wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa. Dodatkowo
należy pamiętać, że wobec zmian w standardach rachunkowości wiele korekt związanych
z EVA, jakich potrzebę identyfikowano wcześniej, obecnie nie jest zasadna.

104 S. D. You n g, Some Reflections on Accounting Adjustments and Economic Value
Added, "Journal of Financial Statement Analysis" 1999, vo!. 4, nr 2. Na uwagę zasługuje
przejrzysta prezentacja zagadnienia - autor szczegółowo omawia każdą korektę, ilustrując je
przykładami liczbowymi.
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Bilans na koniec okresu

Aktywa trwale rzeczowe [brak korekt]

Wartości niemalerialne i prawne:
Koszty badań i rozwoju [i korekta]
Co(){/will [i korekta]
Inne [brak korekt]

Zapasy [i korekta]

Należności [i korekta l

Rozliczenia międzyokresowe czynne
[,j, korekta]

Aktywa z tytulu podatku dochodowego
odroczonego [,j, korekta]

Pozostałe aktywa [brak korekt]

(l) Kapitał własny na
początek okresu
(WBP)

(2) + Wynik finansowy
okresu n

(3) - WOPO

(4) ± Korekty

(5) WBPS
(l+2-3±4)

(6) + EVA

Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów [i korekta]

Rozliczenia
międzyokresowe bierne
[i korekta]

Rezerwy z tytulu podatku
dochodowego odroczonego
[i korekta]

Zobowiązania (kapital obcy)
[brak korekt]

WOPO

± korekty

NOPAT

Rys. 2.16. Procedura ustalania wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Reasumując, procedura ustalania wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa
jest następująca:

I etap - ustalenie wartości bilansowej przedsiębiorstwa (wartości księgowej
kapitału własnego WBP) na początek okresu;

II etap - ustalenie wartości wyniku operacyjnego przed dokonaniem
korekt (WOPO) z rachunku zysków i strat za bieżący okres;

III etap - dokonanie korekt - równolegle w WBP i WOPO, czyli
ustalenie skorygowanej wartości kapitału własnego na początek okresu
(WBPS) oraz NOPAT;

IV etap - ustalenie kosztów kapitału od wartości WBPS;
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V etap - ustalenie EVA;
VI etap - ustalenie WMP na koniec okresu.
Procedura obliczania wartości menedżerskiej przedstawiona na rysunku 2.16

wykorzystuje ujęcie bilansowe, które jako jedyne zapewnia kontrolę po-
prawności dokonanych korekt. Analizując charakter dokonywanych korekt
wartości bilansowej przedsiębiorstwa w celu ustalenia jego wartości menedżer-
skiej, można dostrzec bez trudu przewodnią myśl, która im przyświeca. Po
pierwsze, próbuje się usunąć kategorie memoriałowe (np. rezerwy, rozliczenia
międzyokresowe); po drugie, ujawnić to, czego system rachunkowości nie
ujmuje w bilansach w ogóle (np. goodwill), lub ujmuje częściowo (np. koszty
badania i rozwoju). .

Bardzo kontrowersyjną korektą jest eliminacja podatku odroczonego.
Ostatnie badania wykazały, że podatek odroczony jest nie tylko istotny
statystycznie, all; także poprawia zdolność prognozowania przyszłych zysków1Ds•

Oznacza to, że podatek odroczony nie powinien korygować EV A, gdyż
pogarsza tę kategorię w stosunku do cash jlow1D6• Jest to interesujące
spostrzeżenie z punktu widzenia wartości bilansowej przedsiębiorstwa, ponieważ
potwierdza słuszność alokacji podatku dochodowego. Świadczy też o tym, że
objaśnienie wartości rynkowej spółki przez wartość bilansową jest tym większe,
im wartość bilansowa jest bardziej true and fair, to znaczy uwzględnia
ekonomiczne warunki funkcjonowania spółki i nie jest podporządkowana
regulacjom prawa podatku dochodowego. Taką wartością jest właśnie wartość
bilansowa przedsiębiorstwa po uwzględnieniu podatku dochodowego odroczonego
i to ona powinna być podstawą do ustalania wartości menedżerskiej przedsię-
biorstwa.

Jakość wartości menedżerskiej zależy od dwóch podstawowych czynników:
od jakości wartości bilansowej przedsiębiorstwa i od merytorycznej popraw-
ności jej korekt. Wartość menedżerska przedsiębiorstwa została stworzona
w celu zbliżenia się do wartości rynkowej przedsiębiorstwa, czyli w celu
oszacowania przyszłych korzyści inwestorów, a podstawową przyczyną jej
wprowadzenia była luka wartości między wartością bilansową i wartością
rynkową przedsiębiorstwa. Zapewne nawet wartość menedżerska nie osiągnie
wartości rynkowej, niemniej przyczyni się do zmniejszenia luki wartości
(w stosunku do wartości bilansowej przedsiębiorstwa). Będzie to jednak
możliwe tylko wtedy, gdy do ustalenia wartości menedżerskiej przyjęty
zostanie właściwy, najlepszy z możliwych, punkt wyjścia, czyli jak najbardziej
zbliżona do rzeczywistości (true and faźr) wartość bilansowa przedsiębiorstwa
(zob. rys. 2.17).

lOS Zob. D. G iv o I y, C. H a y n, The Valuation of Deferred Tax Liability: Evidence from
the Stock Market, "Accounting Review" 1992, vol. 67, nr 2.

106 Podaję za: S. D. You n g, Some Reflections ...
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Zarządzanie
wartością

System
rachunkowości

Wartość bilansowa
przedsiębiorstwa

Wartość rynkowa
przedsiębiorstwa

'------~=---"V"---~--'
Luka

wartości

Wartość menedżerska
jako wypełnienie luki wartości

Rys. 2.17. Luka wartości a wartość menedżerska przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

o skuteczności zapełnienia luki wartości przez wartość menedżerską
powinna świadczyć różnica między wartością rynkową a wartością menedżer-
ską przedsiębiorstwa (RRM)107.

RRM = Wartość rynkowa przedsiębiorstwa - Wartość menedżerska [9]
(WRP) (WMP)

Szczególnie interesująca może okazać się relacja między RRM a rOZD1cą
między wartością bilansową i wartością rynkową przedsiębiorstwa. Pokaże
ona, w jakim stopniu wartość menedżerska poprawia objaśnienie wartości
rynkowej w stosunku do wartości bilansowej108.

107 Stanowi ona swego rodzaju odpowiednik MVA, która oznacza roznlcę wartości
rynkowej przedsiębiorstwa i wartości księgowej skorygowanej kapitału. Por. A. H e r m a n,
A. S z a b l e w s k i, Orientacja na wzrost wartości ..., s. 29.

108 Twierdzi się, że wzrost ceny rynkowej akcji przedsiębiorstwa nie musi być w zgodzie
z postulatem maksymalizacji wartości dla właścicieli. Na wzrost ceny rynkowej akcji w znacznym
stopniu mogą wpływać czynniki pozostające poza kontrolą przedsiębiorstwa, takie jak ogólna
sytuacja w gospodarce, branży lub na rynku; ponadto informacje o możliwościach sprzedaży
lub zakupu akcji przedsiębiorstwa w większych pakietach. Rynek może nieprawidłowo oceniać
perspektywy przedsiębiorstwa bądż branży. Powyższe opinie stanowią swego rodzaju asekurację
na wypadek, gdyby okazało się, że wartość bilansowa wykazuje większy związek z wartością
rynkową niż wartość dla akcjonariusza. Pierwsze badania, co prawda nie dotyczące wartości
przedsiębiorstwa, ale zysku, EVA i ceny rynkowej akcji, właśnie taką zależność wykazały. Zob.
A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością ... , s. 290-293.
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Wszystkie rozważane wartości, a więc wartość bilansowa, wartość rynkowa
i wartość menedżerska przedsiębiorstwa są i będą różne, co wynika przede
wszystkim z odmiennych kategorii ich pomiaru; mają one również odmienne
cele i interpretację (por. tab. 2.2).

Tabela 2.2. Porównanie wartości bilansowej, wartości rynkowej
i wartości menedżerskiej przedsiębiorstwa

Wartość
Kryterium

bilansowa rynkowa menedżerska

Przedmiot Kapitał własny jako róż- Kaplitał własny ja- Kapitał własny jako róż-
wyceny nica aktywa - zobo- ko całość nica aktywa - zobo-

wiązania wiązania

źródła zasad- Prawo bilansowe Rynek VBM - system zarzą-
wyceny dzania (metody wyce-

ny menedżerskiej)

Parametry Wartość historycma Wartość rynkowa Wartość historycma
wyceny (dla wybranych ele- akcji (dla wybranych ele-

mentów bilansu - wa- mentów bilansu - wa-
rtość godziwa) rtość godziwa)

Procedura Suma wartości bilanso- Wartość rynkowa Korekty wartości bilan-
wyceny wej aktywów - suma akcji x liczba akcji sowej przedsiębiorstwa

wartości bilansowej (zastąpienie zysku
zobowiązań księgowego zyskiem

ekonomicmym EVA)

Odbiorcy in- Inwestor i inni użytkow- Inwestor kapitału Inwestor kapitału, za-
formacji nicy otoczenia rząd

Cel Podejmowanie decyzji- Podejmowanie decy- Podejmowanie decyzji
ekonomicmych - in- zji inwestycyjnych zarządczych i inwesty-
westycyjnych, kredyto- cyjnych
wych itp.

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wartość menedżerska przedsiębiorstwa jest ustalana na podstawie jego
wartości bilansowej. Można zatem postawić tezę, że im lepsza jest jakość
wartości bilansowej, tym bardziej poprawnie określona będzie wartość
menedżerska przedsiębiorstwa, zatem także wartość dla akcjonariuszy.
W tym kontekście chodzi przede wszystkim o ustalenie, czy zasady obliczania
wartości bilansowej powinny ulec zmianie pod wpływem wymagań zgłaszanych
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przez zwolenników wartości dla akcjonariuszy, czy też raczej sprawozdania
finansowe powinny być uzupełnione o dane uzyskane za pomocą metod
nowoczesnej rachunkowości zarządczej 109. Powyższe kwestie są istotne
w ustalaniu regulacji rachunkowości, w ramach których zmiany zachodzą
w obu kierunkach.

Pierwszy kierunek oznacza zmianę zasad wyceny. Wartość bilansowa
przedsiębiorstwa wskutek wprowadzenia takich parametrów wyceny, jak
wartość rynkowa i wartość godziwa, wykorzystująca w wycenie metodę
zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przybliża się do wartości dla
akcjonariuszy, niemniej w dalszym ciągu wymaga zmian. W większości
przypadków aktywa są wyceniane bowiem w koszcie historycznym i za-
gregowane nie według działalności, której służą, lecz według kryterium
pozwalającego na ich analizę rodzajową. Ponadto, zobowiązania są skutkiem
przeszłych zdarzeń (czyli decyzji już podjętych). Wydaje się, że powyższe
mankamenty wartości bilansowej można wyeliminować, jeśli przyjęto by
dynamiczną teorię bilansu, według której bilans to "zapas sił przedsiębior-
stwa". Udoskonalenie tej teorii - teoria kapitału - propaguje wycenę
składników bilansu według wartości ekonomicznej, a więc według zdyskon-
towanych przyszłych przepływów pieniężnych 110.

Drugi kierunek zmian rachunkowości finansowej to zmiana zasad ujaw-
niania informacji. Faktem stało się rozszerzenie sprawozdawczości o dane
pozabilansowe, niezbędne do dokonywania korekt wartości bilansowej
przedsiębiorstwa 111.

Do korzystnych zmian w praktyce rachunkowości ostatnich lat - wspo-
magających zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - należy zaliczyć niewąt-
pliwie zmiany w wycenie instrumentów finansowych, wprowadzające wartość
godziwą. Polscy autorzy podkreślają, że nowelizacja prawa bilansowego
może znacząco podnieść jakość danych bilansowych wykorzystywanych do

109 Wielu inwestorów opiera wycenę akcji na przewidywaniach przyszłych przepływów
pieniężnych, potrzebuje więc informacji wybiegających w przyszłość i wymaganych w ich
modelach wyceny. Oczekują oni informacji o charakterze jakościowym na temat potencjalnych
możliwości spółek w zakresie kreowania wartości. zarząd, działający i myślący perspektywicznie,
uwzględnia w procesie planowania strategicznego w ogóle, a przez skoncentrowanie się na
wartości dla akcjonariuszy w szczególności, konieczność zaspokojenia potrzeb inwestorów
w zakresie długoterminowych informacji zorientowanych na przyszłość. Por. G. Ś w i d e r s k a,
Rachunkowość w zarządzaniu ... , s. 218-237.

110 G. Świderska, Rachunkowość w zarządzaniu ..., s. 224.
111 Niektóre spółki ujawniają już ogólne informacje o przyjętej strategii. Środowisko

rachunkowców zaleca nie tylko ujawnianie informacji o ogólnej strategii przedsiębiorstwa, ale
proponuje również ujawniać informacje o strategiach przyjętych dla poszczególnych rodzajów
działalności.
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ustalania wartości dla akcjonariuszyl12. Z tego punktu widzenia jako
korzystne rozwiązania wymienia się:

1) klasyfikację i definicje kosztów, aktywów i zobowiązań;
2) podział pozycji bilansowych na długo- i krótkoterminowe;
3) obowiązek określenia polityki rachunkowości;
4) nowe regulacje dotyczące leasingu i kontraktów długoterminowych.
Zdaniem autorki należy w szczególności podkreślić jeszcze jedną modyfika-

cję - zmiany w zakresie podatków odroczonych.
Konkludując, w ostatnich latach zmiany rachunkowości i jej dostoso-

wywanie się do potrzeb użytkownika informacji są obserwowane w dwóch
obszarach: rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. O wiele
większe tempo przebudowy celów, mierników i metod jest widoczne w rachun-
kowości zarządczej, co jest zrozumiałe i wynika z braku norm prawnych
tej klasy rachunkowości.

Jednak na uwagę zasługują także przemiany w rachunkowości finansowej,
może powolne, ale bardzo istotne. Powodują one, że po raz kolejny trzeba
postawić pytanie o granicę między rachunkowością zarządczą i rachunkowością
finansową· Wprowadzenie do wyceny na potrzeby sprawozdawczości finan-
sowej wartości godziwej tylko utwierdza w przekonaniu, że praktyka nie
będzie mogła się ustrzec przed integracją obu systemów1l3. Przyjęcie przez
rachunkowość finansową w coraz większym zakresie nie wartości historycz-
nych, lecz wartości szacunkowych nieuchronnie doprowadzi do powstania
rozbieżności między wynikami księgowymi i wynikami podatkowymi, ozna-
czających wzrost zapotrzebowania na alokację podatku dochodowego.

Wartość bilansowa przedsiębiorstwa zbliży się do wartości menedżerskiej,
ale zdecydowanie oddali od wartości podatkowej. Trudno bowiem sądzić,
że rozliczenia z tytułu podatku dochodowego będą wykorzystywać oszacowane,
a nie rzeczywiste kategorie przychodów i kosztów. Wydaje się, że taka
sytuacja jeszcze długo nie będzie miała miejsca.

Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że rachunkowość
zarządcza i rachunkowość finansowa wzajemnie się przenikają, dążąc do
stworzenia w niedalekiej przyszłości spójnego systemu informacyjnego,
przyjmującego ten sam cel - dostarczanie informacji o działalności jednostki
do podejmowania decyzji ekonomicznych. Według I. Sobańskiej "w pod-
miotach gospodarczych powinien funkcjonować system rachunkowości
zarządczej zorientowany na zarządzanie strategiczne oraz powinien on być

112 Por. W. S k o c z y l a s, Nowelizacja ustawy o rachunkowości a możliwości ustalania
i oceny wartości przedsiębiorstwa, (w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz,
M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniw. Gdański, Gdańsk 2002, s. 521-524.

113 Zwolennicy koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariusza przewidują połączenie
nie tylko rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, ale włączenie do rachunkowości
nowego obszaru - rachunkowości inwestycyjnej dla akcjonariatu. Por A. B l a ck, P. W r i g h t,
J. E. Bachman, W poszukiwaniu wartości ..., s. 276-287.
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zintegrowany z rachunkowością finansową na poziomie formułowania
polityki rachunkowości i tworzonej bazy danych dla sprawozdań finan-
sowych"114.

Konsekwencją procesu integracji rachunkowości finansowej i rachun-
kowości zarządczej będzie pojawienie się "wysokiego muru" między rachun-
kowością a podatkiem dochodowym, do pokonania którego może służyć
wyłącznie - znana w rachunkowości od samego jej początku - koncepcja
alokacji, tym razem jednak dotycząca podatku dochodowego.

4. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a jego polityka podatkowa

4.1. Potrzeby informacyjne fiskusa i ich wpływ
na wartość bilansową przedsiębiorstwa

Wymagania informacyjne fiskusa są specyficzne, gdyż reprezentuje on
przede wszystkim interesy jednostek sfery budżetowej, a więc konkurencyjnych
w stosunku do jednostek uiszczających podatki. W związku z tym uzyskał
on specjalny przywilej, polegający na precyzowaniu własnych potrzeb
kierowanych pod adresem działalności gospodarczej, a mających na celu
zapewnienie budżetowi państwa odpowiednich wpływów z tytułu podatków.
Potrzeby te przekładają się na konkretne działania w jednostce, nie posiadają
one bowiem charakteru życzeń, ale są skodyfikowane w obowiązującym
w danym kraju prawie podatkowym. Powoduje to, że w praktyce rachun-
kowość finansowa, oprócz właściwego jej charakteru właścicielskiego, często
uzyskuje charakter podatkowy. Obok obowiązku zaspokojenia potrzeb
zgłaszanych przez właścicieli kapitału i innych użytkowników zewnętrznych
musi bowiem liczyć się z potrzebami informacyjnymi specjalnego użytkownika,
jakim jest fiskus.

Potrzeby informacyjne fiskusa, bardzo zróżnicowane przedmiotowo, są
uzależnione od rodzaju podatku i jego miejsca w systemie rachunkowości115.
Podatki mogą stanowić w nim następujące kategorie finansowe:

- koszt;
- rozrachunek;
- obciążenie wyniku finansowego.

114 I. S o b a ń s k a, Rachunkowość zarządcza w praktyce światowej i polskiej na początku
XXI wieku - aspekty strategiczne, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategIcznego
- doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 1, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003, s. 169-170.

m Szerzej na ten temat autorka pisała w swoich wcześniejszych opracowaniach. Por. np.
E. Wal i ń s k a, Rachunkowość finansowa ..., s. 92-96; Zasady wyceny bilansowej ... , s. 14-15.
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~odzaj podatku identyfikuje jednocześnie zakres informacji wymaganej
przez organy podatkowe. Podstawowe informacje, niezbędne do oceny
prawidłowości rozliczeń podatkowych, są następujące:

- stan majątku i jego wartość;
- wartość przychodów ze sprzedaży (bez potrącenia kosztów);
- wartość zakupu towarów i usług;
- dochód podatkowy z różnych źródeł (czyli koszty, przychody, zyski

straty).
Wszystkie powyższe informacje muszą być dostępne dla organów podat-

kowych. Są one rejestrowane w systemie rachunkowości Geżeli jednostka
prowadzi księgi rachunkowe) lub w ewidencji podatkowej prowadzonej dla
zaspokojenia potrzeb fiskusa Geśli jednostka nie prowadzi ksiąg rachunkowych,
a jedynie ewidencję dla celów rozliczeń podatkowych).

W przypadku jednostek prowadzących księgi rachunkowe mogłoby
wydawać się, że organy podatkowe mają wystarczającą bazę informacyjną
dla kontroli podatków, jaką jest ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych.
Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wartość zarejestrowana przez system

~fachunkowości nie jest akceptowana przez prawo :podatkowe. Taka sytuacja
wymaga wydania odrębnych regulacji określających sposób obliczania
wartości dla celów podatkowych i oznacza dodatkowe zapotrzebowanie na
informację, kierowane pod adresem podmiotów gospodarczych przez fiskusa.
Podstawowe potrzeby informacyjne fiskusa w zależności od rodzaju podatku
prezentuje tabela 2.3.

Tabela 2.3. Podstawowe potrzeby informacyjne fiskusa

Rodzaj podatków
Potrzeby informacyjne fiskusa w odniesieniu

do wartości bilansowej przedsiębiorstwa

Majątkowe Informacje o stanie majątku i prawach majątkowych, wartość (wycena
majątku w momencie nabycia, uwzględniająca ewentualną aktualizację
wartości)

Moment i cena nabycia, sprzedaży lub likwidacji majątku i praw
majątkowych

Przychodowe Sprzedaż w ujęciu wartościowym i ilościowym (rodzaje sprzedaży, mo-
ment uznania przychodu ze sprzedaży itp.)

Zakup towarów, usług, środków trwałych w ujęciu wartościowym i iloś-
ciowym, rodzaje i moment uznania (w przypadku podatku VAT)

Dochodowe Przychody ze sprzedaży (wszystkich rodzajów działalności), zasady po-
miaru przychodów, moment ich zarachowania i/lub zapłaty

Koszty danego okresu (wszystkich rodzajów działalności), zasady pomia-
ru i uznawania kosztów, moment ich zarachowania iflub zapłaty

Ź ród ł o: opracowa~e własne.
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Tabela 2.3 pokazuje, że podatki majątkowe i przychodowe są związane
z wybranymi elementami (majątek, przychody i zakup składników majątku),
zaś podatek dochodowy obejmuje praktycznie wszystkie zdarzenia i transakcje
- bezpośrednio (transakcje przychodowo-kosztowe), albo pośrednio (np.
szeroko rozumiane zakupy, pierwotnie - w momencie nabycia - nie mające
odzwierciedlenia w kosztach).

Z punktu widzenia praktyki rachunkowości jednostek gospodarczych
najbardziej skomplikowane i pracochłonne jest przygotowanie informacji
dotyczących podatku stanowiącego obciążenie wyniku finansowego. W tym
właśnie przypadku zapotrzebowanie na informacje fiskalne jest największe,
ponieważ dotyczą one praktycznie wszystkich zdarzeń gospodarczych wy-
stępujących w podmiocie.

Zakres i charakter informacji dostarczanych fiskusowi w odniesieniu do
podatku dochodowego od osób prawnych zależy w dużej mierze od przyjętej
przez jednostką polityki rachunkowości i jej decyzji dotyczących wyboru
dopuszczonych przez prawo podatkowe rozwiązań.

Przyczyną szczególnego zainteresowania fiskusa rozliczeniem podatków
dochodowych jest funkcjonowanie dwóch różnych wyników - podatkowego
i bilansowego. Fiskus ustanawia własne definicje przychodów i kosztów
podatkowych oraz własne zasady ich uznawania, często odmienne od tych,
które kodyfikuje prawo bilansowe. Oprócz tego, że wynik uzyskuje dwa
wymiary, różnicuje się wartość bilansowa i wartość podatkowa tych aktywów
i zobowiązań, które powstają wskutek przejściowego zróżnicowania się
przychodów i kosztów. W rezultacie prowadzi to do różnej wartości
bilansowej i podatkowej przedsiębiorstwa.

Wprawdzie w większości krajów fiskus nie wymaga ustalenia wartości
podatkowej przedsiębiorstwa, gdyż koncentruje się na wynikach podatkowych
w krótkim okresie, niemniej taka wartość przedsiębiorstwa jest kreowana
i może być precyzyjnie obliczona.

Szczególne wykorzystanie informacji o wartości bilansowej przedsiębiorstwa
i porównanie jej z wartością podatkową przedsiębiorstwa występuje w krajach,
w których podatek dochodowy jest ustalany od przyrostu majątku netto
i w których sporządza się bilans podatkowy. Przykładem są tu Niemcy,
gdzie prawo podatkowe wymaga ustalenia dochodu jako różnicy aktywów
netto na początek i koniec okresu podatkowego, zgodnie z zasadami
wyceny zawartymi w prawie podatkowym.

W krajach, gdzie podatek dochodowy jest ustalany od różnicy przy-
chodów i kosztów, zainteresowanie fiskusa wartością bilansową i podat-
kową przedsiębiorstwa jest mniejsze, ponieważ koncentruje się on jedynie
na wybranych czynnikach kształtujących ich poziom, czyli na przychodach
i kosztach.
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Fiskus jest zainteresowany wartością tych kategorii ujętą w księgach
rachunkowych, gdyż stanowią one podstawę do oceny prawidłowości ustalenia
dochodu i podatku dochodowego.

4.2. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a jego wartość podatkowa

Wartość podatkową przedsiębiorstwa można zdefiniować jako wartość
aktywów netto ustaloną na podstawie regulacji prawa podatkowego (por.
rys. 2.18). Metodologia jej obliczania jest analogiczna jak wartości bilansowej,
a różnica tkwi w rozbieżnościach między zasadami prawa bilansowego
i przepisami podatku dochodowego od osób prawnych (spółek).

Wartość podatkowa
przedsiębiorstwa

Wartość podatkowa
aktywów

Wartość podatkowa
zobowiązań

Rys. 2.18. Definicja wartości podatkowej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W ujęciu sprawozdawczym wartość podatkowa przedsiębiorstwa byłaby
składnikiem bilansu podatkowego (por. rys. 2.19). Aby ustalić wartość
podatkową przedsiębiorstwa, należy obliczyć wartości podatkowe poszczegól-
nych aktywów i poszczególnych zobowiązań, co oznacza konieczność zde-
finiowania kategorii wartości podatkowej jako parametru wyceny aktywów
i zobowiązań. Definicje takiej wartości mogą być różne w zależności od
punktu widzenia. Według prawa podatkowego, gdyby taka definicja była
określona, wartością podatkową byłaby wartość składników majątku lub
zobowiązań, ustalona zgodnie z prawem podatkowym bez względu na
charakter różnicy między przychodamifkosztami w ujęciu bilansowym i w uję-
ciu podatkowym.

W prawie bilansowym stosuje się inne podejście, ponieważ cel obliczania
wartości podatkowej jest inny niż w prawie podatkowym. W rachunkowości
służy ona do oszacowania przyszłych płatności z tytułu podatku dochodowego,
wynikających z transakcji, których skutki ujmowane są w wyniku bilansowym
i wyniku podatkowym w różnych okresach sprawozdawczych. Oznacza to,
że w stosunku do takich różnic w przychodach lub kosztach bilansowych
i podatkowych, które nie będą w ogóle powodować w przyszłości rozliczeń
z fiskusem, wartość podatkowa związanych z nimi aktywów i zobowiązań
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Zobowiązania
suma wartości podatkowych
pojedynczych zobowiązań

Bilans na dzień X

Aktywa
suma wartości

podatkowych pojedynczych
aktywów

-: ••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••• ~

1 ••~ __ Wartość
1 Kapitał własny ~ podatkowa
.................................................. przedsiębiorstwa

~L- ~

Rys. 2.19. Ujęcie sprawozdawcze wartości podatkowej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

będzie taka sama jak wartość bilansowa. Wynika to z faktu, że przychody
i koszty wyłączone z dochodu podatkowego na trwałe nie rodzą w przyszłości
żadnych rozliczeń podatkowych.

Takie podejście w definiowaniu wartości podatkowej aktywów i zobo-
wiązań prowadzi do specyficznego sposobu ustalania i interpretacji wartości
podatkowej przedsiębiorstwa w rachunkowości. Odzwierciedla ona jedynie
skutki podatkowe rozbieżności między zyskiem bilansowym i zyskiem
podatkowym, które mają charakter przejściowy i wynikają z rozbieżności
między prawem bilansowym i prawem podatkowym dotyczących momentu
uznania przychodów i kosztów.

J ak już wcześniej stwierdzono, wartość bilansowa przedsiębiorstwa ma
na celu pokazać przyszłe korzyści netto. Porównanie jej z wartością podatkową
przedsiębiorstwa pozwala stwierdzić, jaka kwota kosztów/przychodów stanowić
będzie przedmiot rozliczeń z fiskusem w przyszłości.

Wartość podatkowa przedsiębiorstwa może być wyższa lub niższa od
wartości bilansowej przedsiębiorstwa; różnicę tę stanowią kwoty kosz-
tów/przychodów, które w przyszłości będą podlegały opodatkowaniu oraz
kosztów/przychodów, które nie będą podlegały opodatkowaniu, ponieważ
zostały ujęte w rozliczeniach podatkowych dotyczących bieżącego lub
przeszłych okresów sprawozdawczych (por. rys. 2.20).

Interpretacja wartości podatkowej przedsiębiorstwa z perspektywy fiskusa
jest trudna, ponieważ mówi ona o aktywach netto, które w przeszłości
przyniosły mu już korzyści. Korzyści fiskusa polegały na tym, że jednostka
już zapłaciła od tych aktywów netto podatek dochodowy. Przykładowo
koszt, który był uznany w wartości bilansowej przedsiębiorstwa spowodował
jej zmniejszenie. Jeżeli nie stanowił on kosztu uzyskania przychodów (lecz
stanie się nim dopiero w przyszłości), to oznacza, że fiskus odniósł korzyść,
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Wartość
podatkowa

przedsiębiorstwa
(WP)

Wartość
bilansowa

przedsiębiorstwa
(WB)

- przychody do
opodatkowania

- koszty, które nie +
będą kosztem

uzyskania
przychodów

+ koszty, które
będą kosztem

uzyskania
przychodów

+ przychody, które
nie będą

przychodem
podatkowym

Rys. 2.20. Wartość podatkowa a wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

pobierając wcześniej podatek. Z perspektywy przyszłości taka sytuacja
oznacza jednocześnie utratę korzyści fiskusa, gdyż musi on uznać koszt
uzyskania przychodu. W opisanej sytuacji wartość podatkowa przedsiębiorstwa
będzie wyższa od jego wartości bilansowej, co oznacza, że w przeszłości
fiskus zajął korzystniejszą pozycję niż podatnik.

Na przykład: jeśli wartość bilansowa przedsiębiorstwa wynosi 10 000,
a jednym z jej elementów był koszt uznany w wyniku finansowym (kwota
1000), lecz nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu (będzie on dopiero
w przyszłości kosztem uzyskania przychodu), to wartość podatkowa przed-
siębiorstwa jest większa o 1000 od wartości bilansowej przedsiębiorstwa,
czyli wynosi 11 000. Z punktu widzenia jednostki oznacza to korzystną
sytuację, ponieważ w przyszłości zrealizuje ona oszczędność podatkową
(w wysokości 1000 x stopa podatku). Natomiast z punktu widzenia fiskusa
taka sytuacja jest niekorzystna na przyszłość, ponieważ jego korzyść (podatek
dochodowy wpłacony przez jednostkę) zmniejszy się o kwotę 1000 x stopa
podatkowa.

Należy podkreślić, że informacja o wartości podatkowej przedsiębiorstwa
jest przydatna przede wszystkim w kontekście porównania jej z wartością
bilansową· Różnica wskazuje na przyszłe skutki podatkowe zdarzeń ujętych
w wartości bilansowej na dzień wyceny, niezależnie od skutków podatkowych
transakcji, które wystąpią w przyszłości. Jeśli wartość bilansowa przesiębior-
stwa jest wyższa od jego wartości podatkowej, oznacza to dla jednostki
odpływ korzyści, o czym informuje w bilansie zobowiązanie z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. W przypadku gdy wartość bilansowa
przedsiębiorstwa jest niższa niż jego wartość podatkowa, dla jednostki
oznacza to przyszłe korzyści, co jest odzwierciedlane w bilansie w pozycji
"aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego". Z punktu widzenia
fiskusa interpretacja relacji "wartość bilansowa i wartość podatkowa przed-
siębiorstwa" jest odwrotna.



130

Wartość podatkowa przedsiębiorstwa pokazuje również, jaką wartość
bilansową uzyskałoby przedsiębiorstwo, gdyby przyjęło w rachunkowości
politykę podatkową w odniesieniu do momentu uznawania kosztów i przy-
chodów w wyniku finansowym. Powinna ona zatem stanowić jeden z czyn-
ników oddziałujących na wartość rynkową przedsiębiorstwa i objaśniać
różnicę między wartością rynkową i wartością bilansową przedsiębiorstwa,
a także powinna być uwzględniona przy ustalaniu wartości menedżerskiej
przedsiębiorstwa 116.

4.3. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa
a skorygowana wartość bilansowa

Inną kategorią wartości przedsiębiorstwa związaną z polityką podatkową
jednostki jest skorygowana wartość bilansowa. Stanowi ona pochodną
różnic między wartością bilansową i wartością podatkową przedsiębiorstwa,
czyli rozbieżności między prawem bilansowym i prawem podatkowym,
dotyczących momentu uznania kosztów/przychodów w wynikach (odpowiednio
bilansowym i podatkowym). Od kilkudziesięciu lat znajdują one odzwier-
ciedlenie w rachunkowości w postaci aktywów lub zobowiązań dotyczących
przyszłych rozliczeń z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Są to
aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego, mająca
wpływ na ostateczną wartość bilansową przedsiębiorstwa.

Poziom aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od-
roczonego odzwierciedla wpływ rozbieżności przejściowych miedzy prawem
bilansowym i podatkowym na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Poprzez
usunięcie z wartości bilansowej przedsiębiorstwa pozycji ww. aktywów
i zobowiązań, można ustalić skorygowaną (o podatki odroczone) wartość
bilansową przedsiębiorstwa.

Uzyskana w ten sposób wartość - skorygowana wartość bilansowa
(SWB)117 - ma inny zakres informacyjny niż wartość podatkowa przedsię-
biorstwa. Procedurę jej obliczenia prezentuje rysunek 2.21. Korekta powoduje
wzrost wartości bilansowej przedsiębiorstwa w przypadku zobowiązań
z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmniejszenie jego wartości
bilansowej w przypadku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego. Zarówno aktywa, jak i zobowiązania stanowią kategorie kształtujące

116 Jak wiadomo, wartość dla akcjonariuszy nie uwzględnia tego czynnika, ponieważ
aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odroczonego stanowią przedmiot
korekty dokonywanej przy wyliczeniu EVA. Por. str. ]]7-]]9 niniejszej rozprawy.

117 W tej części pracy oznaczona skrótem SWB, w przeciwieństwie do wartości bilansowej
skorygowanej na potrzeby ustalenia wartości menedżerskiej (WBPS). Por. str. 114 rozprawy.
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wartość bilansową przedsiębiorstwa, a ich wielkość, podobnie jak innych
kategorii finansowych, w dużej mierze zależy od przyjętej polityki rachun-
kowości, określonej w regulacjach prawnych i/lub środowiskowych.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego informuje
o wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej zapłaty w przyszłości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego mówią o wysokości
kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku dochodowego płaconego
przez jednostkę w przyszłości.

SWB =
Wartość bilansowa

+ zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rys. 2.21. Zasady ustalania skorygowanej wartości przedsiębiorstwa
Ź ród ł o: opracowanie własne.

Różnice między wartością bilansową a skorygowaną wartością bilan-
sową przedsiębiorstwa pokazują również kierunki polityki podatkowej
państwa (czy i w jakim stopniu przedsiębiorstwa kredytują sferę budże-
tową)·

Reasumując, w związku z różnicami przejściowymi między prawem
bilansowym i prawem podatkowym dla celów analitycznych jest możliwe
ustalenie dwóch kategorii wartości, innych niż wartość bilansowa przedsię-
biorstwa - wartości, będących skutkiem rozbieżności między polityką
podatkową i polityką bilansową na szczeblu makroekonomicznym oraz
polityki rachunkowości i polityki podatkowej przyjętej przez jednostkę.
Każda z nich zawiera różny zakres informacji.

Wartość podatkowa przedsiębiorstwa mówi o tym, jaka byłaby jego
wartość bilansowa, gdyby nie istniały rozbieżności między zasadami podatkowymi
i bilansowymi. Oznacza to, że w podmiotach, w których nie występują różnice
przejściowe między wynikiem księgowym i wynikiem podatkowym (co w praktyce
może zdarzyć się wtedy, gdy jednostki przyjmują w rachunkowości rozwiązania
regulacji prawnych podatku dochodowego jako nadrzędne), wartość bilansowa
jest równa wartości podatkowej.

Skorygowana wartość bilansowa przedsiębiorstwa pokazuje, jaka byłaby
wartość bilansowa przedsiębiorstwa, gdyby jednostki nie ujawniały skutków
alokacji podatku dochodowego. Pokazuje ona zatem wpływ rozbieżności
przejściowych między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania na wartość
bilansową przedsiębiorstwa.

Procedura ustalania zarówno wartości podatkowej, jak i skorygowanej
wartości bilansowej przedsiębiorstwa została opracowana przez autorkę
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w celu oceny wpływu prawa podatku dochodowego na wartość bilansową
polskich spółek publicznych. Szczegółowe zasady ustalania wartości podatkowej
wykorzystanej w badaniach własnych są przedstawione w Załączniku nr
1 do niniejszej rozprawy.

Wartość podatkowa przedsiębiorstwa jest determinowana regulacjami
prawnymi dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych, który
stanowi zarazem jeden z istotnych instrumentów kształtowania wartości
bilansowej przedsiębiorstwa.



Rozdział ID

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY
JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT KSZTAŁTOWANIA

WARTOŚCI BILANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW A

1. Podatek dochodowy jako podstawowe
obciążenie fiskalne przedsiębiorstwa

1.1. Miejsce podatku dochodowego w systemie podatkowym

Podatki dochodowe należą do najbardziej powszechnych, znaczących
obciążeń fiskalnych w większości krajów na świecie!, Z punktu widzenia
skutków społecznych i ekonomicznych, jakie wywołują w praktyce, trudno
jednak o ich jednoznaczną ocenę. Z jednej strony uważa się, że podatek

1 Pojęcie ,,fiskalny" wywodzi się bezpośrednio od łacińskiego fISkus, fIScalis, gdzie słowo
fISkus oznaczało w starożytnym Rzymie skarb cesarski, a fIScalis - dotyczący skarbu państwa.
W języku polskim przez pojęcie "obciążenie fiskalne" należy rozumieć obciążenie na rzecz
skarbu państwa, na rzecz dochodu budżetu. (por. M. P i e t r e w i c z, Polityka fISkalna, SGH,
Warszawa 1998, s.9-10.) Podstawowym obciążeniem fiskalnym są podatki. "Zostały one
powołane właśnie do celów fiskalnych jako narzędzie gromadzenia dochodów państwa"
(ibidem, s. 10) Podatek jest samodzielną kategorią ekonomiczną, mającą określone cechy
odróżniające ją od innych kategorii. Szczegółowy przegląd definicji podatku podaje m.in.
S. D o 1a t a, Podstawy wiedzy o podo.tkach i polskim systemie podatkowym, Uniw. Opolski,
Opole 1999, s. 43-45. Zob. także H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorstw, KiK,
Warszawa 2001, s. 15-16; E. Tegler, Zarys prawafznansowego, Wyższa Szkoła Administracji
i Prawa w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 96-100; K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel,
W. Chróścielewski, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2003, s. 1I-13. Mimo
różnych definicji, które występują w literaturze, można przyjąć, że podatek jest jednostkowym
świadczeniem prawnym, o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, na rzecz skarbu państwa
lub innego jego organu publicznoprawnego, pobranym na podstawie przepisów prawa,
przeznaczonym na sfmansowanie potrzeb o charakterze publicznym. Oprócz wymiaru praktycznego
podatek posiada wypracowane w ramach teorii ekonomicznych własne koncepcje i zasady
teoretyczne. Kwestie podatkowe podejmowali w swoich dziełach najwybitniejsi ekonomiści,
m.in. A. Smith, J. B. Say, D. Ricardo i A. Wagner, którzy do teorii podatku wnieśli
największy wkład. Szerzej na ten temat zob. S. D o 1a t a, Podstawy wiedzy ... , s. 13-39.
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dochodowy jest najlepszym narzędziem podatkowym ze względu na łatwość
uwzględniania zasady sprawiedliwości oraz jego wysoką elastyczność - ciężar
podatku łatwo dostosowuje się do sytuacji ekonomicznej podatnika i w ten
sposób jest samoczynnym regulatorem koniunktury w skali mikro- i makro-
.ekonomicznejZ. Z drugiej strony zarzuca się mu, że "sprzyja rozwojowi
»czarnego« rynku usług, a w przypadku nadmiernej progresji ogranicza [...]
poziom inwestycji prywatnych, poziom konsumpcji itp." 3

Ponadto podkreśla się, że podatek dochodowy jest bardzo trudny
i kosztowny w działaniu - wymaga dobrego systemu kontroli przez organy
podatkowe, ponieważ jest szczególnie podatny na oszustwa podatkowe4.

Podatki dochodowe w Europie rozpowszechniły się w drugiej połowie
XIX w. s W porównaniu z innymi podatkami mają stosunkowo krótką
historię, co wynika z faktu, że ich rozwój był uzależniony w dużej mierze
od stopnia rozwoju gospodarczeg06. Znalazły one zatem powszechne za-
stosowanie dopiero na określonym etapie stosunków społeczno-ekonomicznych.

Mimo kontrowersji, jakie wzbudza, podatek dochodowy pełni funkcję
podstawowego instrumentu zarządzania gospodarką oraz stanowi we współ-
czesnym świecie podstawowe ogniwo systemów podatkowych? Najważniej-
szymi podatkami stanowiącymi rdzeń współczesnych systemów podatkowych,
obok podatku dochodowego od osób prawnych, są podatek dochodowy od
osób fizycznych, powszechny podatek konsumpcyjny (w większości państw
OECD jest to odmiana podatku od wartości dodanej), podatki akcyzoweB.

2 M. Pietrewicz, PolitykallSkalna, s. 37.
3 S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ... , s. 83.
4 M. P ie t r e w ic z, Polityka fiskalna, s. 38.
5 Ibidem, s. 36.
6 Początkowo podatki miały postać przymusowych świadczeń ściąganych przez władców

z ludności na terenach podbitych oraz dobrowolnych świadczeń ludności na rzecz panujących.
Pobierane najpierw doraźnie, w miarę upływu czasu przybierały regularną formę i przekształciły
się w świadczenia o charakterze pieniężnym. Spór dotyczący początku podatków w zasadzie
jest rozstrzygnięty. Wydaje się, że wiąże się on z powstaniem państwa. (zob. S. D o l a t a,
Podstawy wiedzy ... , s. 41-42.) Początku podatku dochodowego upatruje się w podatkach
majątkowych, których rozwój zmierzał do kumulacji przychodów i objęcia ich jednym
osobistym podatkiem dochodowym. Pierwszy tego rodzaju podatek powstał pod koniec
XVIII w. w Anglii. Zob. szerzej E. T e g I e r, Zarys prawa finansowego, s. 93-96, por. także
M. P ie t r e w ic z, Polityka lISkaIna, s. 36.

7 System podatkowy w polskiej literaturze przedmiotu określany jest jako "ogół podatków
obowiązujących w danym kraju, stanowiących jednolitą, wewnętrznie zgodną pod względem
prawnym i ekonomicznym całość". (E. Wojciechowski, Systemy podatkowe, [w:] System
instytucji prawno-fiskalnych w PRL, t. 3. cz. 2, Wrocław 1985, s. 115, podaję za S. D o l a t a:
Podstawy wiedzy ... , s. 49.) W konsekwencji na system podatkowy składają się ogólne normy
prawa oraz szczegółowe zasady opodatkowania danym podatkiem. Zob. szerzej: H. L i t w i ń -
c Z li k, Prawo podatkowe ... , s. 20-23; S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ... , s. 50.

s W. N y k i e l, Wspólczesne systemy podatkowe, [w:] Encyklopedia podatkowa, red.
C. Kosikowski, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. E/46.
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W poszczególnych krajach występują różne systemy podatkowe; twierdzi
się, że nie ma uniwersalnego systemu podatkowego, który mógłby być
zastosowany we wszystkich państwach. Jak stwierdza W. Nykiel, współcześnie
"nie można mówić o jednym powszechnie przyjętym modelu systemu
podatkowego"9. Dzieje się tak dlatego, że czynnikiem kształtującym systemy
podatkowe są tradycje historyczne, struktury administracyjne, polityczne
i ekonomiczne 10.

Systemy podatkowe służą realizacji celów określonych modeli społeczno-
-ekonomicznych przyjętych w danym kraju. Obecny ich kształt w państwach
o wysokim stopniu rozwoju jest owocem długiej ewolucji. Czynnikami
decydującymi o ostatecznej formie systemu podatkowego są ustrój polityczny,
stopa rozwoju danego państwa oraz potrzeby gospodarczell. W. Nykiel
dodatkowo wymienia czynniki, które determinują obecnie kształt systemów
podatkowych państw wysoko rozwiniętych. "Czynnikami tymi są m.in.:

- rozwój współpracy międzynarodowej i globalizacja gospodarki światowej;
- oddziaływanie organizacji międzynarodowych (Unia Europejska, Or-

ganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju);
- problemy społeczne (bezrobocie; model rodziny, w której mąż i żona

pracują zawodowo; rosnąca liczba ludzi w starszym wieku itd.);
- rozwój techniki i technologii"12.
Ws 'łcześni atki za' ują szczególne miejsce w systemie gospodarczym,

pełniąc trzy podstawowe fun cje:IiSkalną, gospodarczą i społeczną13.
Zgodnie z funkcją fiskalną podatki stanowią wyłącznie pokrycie obciążeń
publicznych, funkcja gospodarcza oznacza wykorzystanie podatku jako
środka oddziaływania na gospodarkę, a funkcja społeczna - jako środka
oddziaływania na sferę społeczną. Zakres wykorzystania i poszczególnych
funkcji zależy od rodzaju podatku i związanej z nim konstrukcji.

Mimo znacznego zróżnicowania podatków, w konstrukcji każdego z nich
można wyodrębnić stałe elementy. Są nimi: podmiot i przedmiot podatku,
podstawa opodatkowania oraz skala i stawki podatkowe14.

9 Ibidem.
10 S. D o I a t a, Podstawy wiedzy ..., s. 51-54. Czynniki kształtujące systemy podatkowe

omawia także M. P i e t r e w i c z, Polityka fISkalna, s. 30-36.
11 S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ... , s. 14.
12 W. N y k ie l, Współczesne systemy podatkowe, s. Ej45.
13 W literaturze przedmiotu są wyróżniane jeszcze inne funkcje, ale ww. zostały uznane

przez wielu autorów za podstawowe. Szczegółowe omówienie różnych funkcji podatków zob.
np. w: S. D o I a t a, Podstawy wiedzy ..., s. 54-59. Por. J. G ł u c h o w s k i, Polskie prawo
podatkowe, PWN, Warszawa 1996, s. 9-10; J. Ickiewicz, Podatkowe i niepodatkowe
obciążenia przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1998, s. 19-20.

14 Ponadto, w konstrukcji podatku mogą wystąpić zwolnienia podatkowe, ulgi i zniżki
podatkowe oraz zwyżki podatkowe. Por. np. J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe,
s. 9-10; S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ..., s. 68-77.
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Jednym z najtrudniejszych elementów konstrukcji podatku jest niewątpliwie
podstawa opodatkowania. Jej precyzyjne określenie ma fundamentalne
znaczenie dla praktyki gospodarczej - z jednej strony ułatwia podatnikom
wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, z drugiej - eliminuje pole
konfliktów powstałych na tle jej interpretacji. Najwięcej trudności budzi
zdefIniowanie podstawy opodatkowania w przypadku podatków dochodowych,
zarówno od osób prawnych (corporate income tax)15, jak i osób fIzycznych
(personal income tax).

Podatek dochodowy, zgodnie z jego nazwą, stanowi obciążenie dochodu
podatnika. Jest to podstawowa przyczyna daleko posuniętej krytyki tego
obciążenia fIskalnego, ponieważ - w odróżnieniu od innych podatków
- określenie dochodu jako podstawy opodatkowania rodzi ogromne trudności
w praktyce, zarówno z formalnego, jak i merytorycznego punktu widzenia.

Jednoznaczne zdefIniowanie dochodu jest działaniem praktycznie z góry
skazanym na niepowodzenie. Pojęcie "dochód" uzyskuje bowiem różne
znaczenia w zależności od dziedziny będącej źródłem jego defInicji. Jest ono
defIniowane inaczej w prawie cywilnym, inaczej w prawie podatkowym, czy
prawie bilansowym 16.

Czynnikami decydującymi o znaczeniu pojęcia "dochód", oprócz postaci
(pieniężnej, niepieniężnej), pod którą występuje, są niewątpliwie jego źródła.
Stały się one także przyczyną stosowania w praktyce różnych technik
podatkowych odnośnie do podatku dochodowego - syntetycznej, analitycznej
i mieszanejl? Współcześnie dla podatków dochodowych stosuje się najczęściej
technikę syntetyczną i technikę mieszaną.

Przedmiot opodatkowania, ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym są
uznawane za te elementy konstrukcji, które mają największe możliwości
stymulującego oddziaływania na przedsiębiorstwa i mogą być wykorzystywane
znacznie lepiej niż inne instrumenty podatkowe do osiągnięcia pożądanych
celów, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. One są również

15 Współcześnie podatek dochodowy od osób prawnych w wielu krajach przybrał postać
podatku od spółek (np. we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii). W Polsce funkcjonuje jako
podatek dochodowy od osób prawnych.

16 Pojęcie "dochód" pojawiło się w nauce jako konsekwencja konstrukcji prawnej podatków
dochodowych. Według A. Gomułowicza "w sensie prawnym pojęcie dochód ma umowny
charakter, jest formułowane przez ustawodawców na potrzeby podatkowe. Można powiedzieć,
że dochód w sensie podatkowym wyraża sumę zindywiduałizowanych przychodów netto,
uzyskanych w pewnym okresie z poszczególnych żródeł przychodów". Zob. szerzej A. G o -
mułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Ars Boni et Aequi, .Poznań 2000,
s. 96; por. także S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ..., s. 81-82.

17 Syntetyczna technika podatkowa polega na obciążeniu podatkiem całości dochodu, czyli
całkowitego dochodu podatkowego, technika analityczna oznacza obciążenie odrębnie różnych
dochodów, co prowadzi do wielu przedmiotów opodatkowania, zaś technika mieszana stanowi
kombinację dwóch wcześniejszych technik. Zob. S. D o l a t a, Podstawy wiedzy ..., s. 82.
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odpowiedzialne za stopień komplikacji i kosztowność obsługi rozliczeń
podatku dochodowego w działalności gospodarczej podatnika.

Podatek dochodowy - oprócz właściwej każdemu podatkowi funkcji fiskal-
nej - spełnia przede wszystkim funkcję stymulacyjną. Jest wykorzystywany do
realizacji określonych celów w zakresie polityki gospodarczej, społecznej,
ochrony środowiska. Często też poprzez odpowiednie zasady ustalania podsta-
wy opodatkowania stoi na straży przestrzegania innych przepisów prawa,
mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Niewątpliwie może on także spełniać jeszcze jedną funkcję - informacyjną 18.
Analiza wpływów do budżetu z tytułu tego podatku dostarcza informacji
o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gos-
podarczych19. Realizacja tej funkcji jest jednak możliwa przy odpowiedniej
strukturze i szczegółowości treści składanych przez podatnika deklaracji,
które mogą stanowić podstawowe źródło analiz20.

Analizując systemy podatkowe funkcjonujące obecnie w krajach wysoko
rozwiniętych należy stwierdzić, że "w ciągu ostatnich trzydziestu lat wydatnie
wzrosły obciążenia podatkowe, przy czym wzrost obciążeń z tytułu podatków
dochodowych był wyższy niż wzrost rozmiarów podatków konsumpcyjnych.
[...] obecnie w państwach OECD podatki dochodowe odgrywają większą
rolę niż podatki konsumpcyjne"21. Co prawda w latach 1984-1992 w wielu
państwach redukcji uległy stawki podatków dochodowych, ale jednocześnie
rozszerzono zakres przedmiotowy tych podatków22. Wśród podatków do-
chodowych bardzo ważną rolę odgrywa podatek dochodowy od osób
prawnych nie tylko jako źródło wpływów budżetowych, ale przede wszystkim
jako instrument stymulujący rozwój gospodarczy. Z tego też względu jest
on najbardziej dotkliwym podatkiem dla działalności gospodarczej, zwłaszcza
w sytuacji, gdy podstawą jego rozliczenia są księgi rachunkowe23.

18 Funkcja informacyjna jest bardzo ważna w kształtowaniu polityki podatkowej. Brak
informacji prowadzi do stagnacji przepisów podatkowych i niechęci ustawodawcy do podej-
mowania decyzji o ewentualnych ich zmianach ze względu na brak możliwości należytej oceny
skutków dla budżetu.

19 H. Litwińczuk, Prawo podatkowe ... , s. 17; por. S. Dolata, Podstawy wiedzy ... ,
s.54-59.

20 Przykładem kraju, w którym funkcja informacyjna podatku dochodowego od osób
prawnych nie jest realizowana, może być Polska. Forma i treść deklaracji nie zawiera żadnych
danych szczegółowych na temat struktury kosztów i przychodów (poza ogólnymi ich kwotami).
Wyraźnie widać brak zainteresowania fiskusa merytoryczną stroną zagadnienia, a jedynie
skoncentrowanie się na stronie formalnej (dane dotyczące podatnika zajmują większą część
deklaracji).

21 W. N y k ie l, Współczesne systemy podatkowe, s. E/48.
22 Ibidem.
23 Podatek dochodowy, z wyjątkiem zryczałtowanej formy jego rozliczenia, wymaga

- określonej w prawie podatkowym - ewidencji podatkowej. W przypadku prowadzenia ksiąg
rachunkowych pełnią one jednocześnie funkcję ewidencji dla celów podatku dochodowego
(często również innych podatków).
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W tym przypadku dochodzi do konfliktu interesów dwóch dziedzin
nauki i praktyki - podatków i rachunkowości, co przekłada się na normy
prawa regulujące odpowiednio zasady ustalania podatku dochodowego oraz
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stopień rozbieżności między regulacjami prawa podatkowego i prawa
bilansowego jest różny w poszczególnych krajach i zależy od stopnia
rozwoju społeczno-ekonomicznego, tradycji, historii i wielu jeszcze innych
czynników. Niewątpliwie nasila się wraz ze wzrostem złożoności zjawisk
gospodarczych, co pociąga za sobą wzrost komplikacji systemu rachunkowości,
którego konsekwencją jest wzrost stopnia trudności w rozliczeniach podatku
dochodowego.

W przypadku prowadzenia ewidencji wyłącznie dla celów podatkowych
nierespektowanie niektórych regulacji podatkowych było i jest nadal trudne
do wykrycia przez władze podatkowe. Istnieją bowiem możliwości prowadzenia
dwojakiego rodzaju ewidencji: jednej oficjalnej - podatkowej, drugiej - we-
wnętrznej, nie podlegającej obowiązkowi ujawnienia z mocy prawa. Mamy
wówczas do czynienia z fałszowaniem ksiąg, ale tylko ksiąg podatkowych,
często tak trudnym do wykrycia, że powodującym odstąpienie od wymogu
prowadzenia tych ksiąg na rzecz opodatkowania ryczałtowego24.

W przypadku prowadzenia przez podatnika ksiąg rachunkowych kwestie
te wyglądają zupełnie odmiennie, ponieważ ma on obowiązek prawny
zarówno prowadzenia ewidencji księgowej, jak i ujawniania danych w postaci
sprawozdań finansowych sporządzanych na jej podstawie. Fałszerstwo ksiąg
rachunkowych, spowodowane chęcią zredukowania obciążeń podatkowych,
jest stosunkowo łatwe do wykrycia, ze względu na obowiązek ich ujawniania
organom podatkowym. Nic więc dziwnego, że w praktyce księgowi, od-
powiedzialni za prowadzenie ksiąg rachunkowych, niechętnie akceptują
rozbieżności między prawem bilansowym i prawem podatku dochodowego.
Oznacza to bowiem, że księgi rachunkowe, które należy prowadzić zgodnie
z prawem bilansowym, mają być dodatkowo prowadzone tak, aby zaspokoić
wymogi informacyjne nałożone przez prawo podatkowe w zakresie podatku
dochodowego. W konsekwencji powoduje to podwójne prowadzenie zapisów
księgowych odnośnie do jednego i tego samego zdarzenia. O tym, jak

24 Podatki stanowiły od wieków przyczynę fałszerstwa ksiąg, a pierwsze udokumentowane
próby były skierowane wyraźnie na redukcję obciążeń podatkowych jako największych
ograniczników swobody inwestycyjnej. Już w XIII w. we Florencji obciążenia podatkowe były
tak ogromne, że doprowadziły do prowadzenia jednej księgi dla władz podatkowych, drugiej
dla podatników, co wyraźnie ograniczyło skuteczność kontroli podatkowej i spowodowało
wprowadzenie podatku zryczałtowanego. Zob. M. Jeż o w s k i, Fałszerstwa w rachunkowości
w Połsce i na świecie na tle ewolucji systemów księgowych od czasów najdawniejszych do
początku II wojny światowej, [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych,
red. B. Micherda, AE, Kraków 2001, s. 101-110.
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bardzo komplikuje to prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli de facto
o skali oddziaływania podatku dochodowego na funkcjonowanie przedsię-
biorstwa, decydują ostatecznie regulacje dwóch gałęzi prawa: prawa podat-
kowego i prawa bilansowego.

1.2. Regulacje prawne podatku dochodowego
a prawo bilansowe - ogólne relacje

Podatek dochodowy od osób prawnych25 według kryterium ekonomicznego
jest podatkiem od dochodu, według kryterium prawnego - podatkiem
bezpośrednim, a według kryterium podmiotowego - podatkiem od osób
prawnych (spółek)26. Jako element systemu podatkowego w każdym kraju
podlega regulacjom prawa podatkowego, które determinuje zasady jego
ustalania i poboru. Źródłem prawa podatkowego są m.in. konstytucje,
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia wydawane
na mocy przepisów nadrzędnych. Obciążenia fiskalne mogą być nakładane
tylko w drodze ustawowej27.

Rachunkowość, a zatem również prowadzenie ksiąg rachunkowych,
podlega regulacjom prawa bilansowego (zaliczanego do prawa handlowego).
Źródła prawa bilansowego są różne w poszczególnych krajach i mogą mieć
zarówno charakter ustawowy, jak i pozaustawowy (środowiskowy). W pier-
wszym przypadku mówi się o normach prawnych rachunkowości, w drugim
- o normach środowiskowych, określanych mianem standardów rachunkowości
i promulgowanych przez różnego rodzaju instytucje profesjonalne czy też
organy giełdowe.

Między ww. dziedzinami prawa zachodzić mogą różne relacje, z których
wynikają konkretne rozwiązania w zakresie zarówno prowadzenia rachun-
kowości, jak i rozliczania podatku dochodowego (por. rys. 3.1).

W polsl@j literaturze powszechnie jest cytowana klasyfikacJ~_Jęlacji-
mię,tzy pJa"Yem ....bilansowym l prawem ..poaat owym doko!!l!..l1a_pr.zez
'II. iitwińczuk28." Autoilca wyodrębnia trzy poasfawowerclacje:

- prawo bilansowe -i prawo -podatKowe- jako dwa-Odrębne elementy
systemu prawa (pełna autonomia);

25 Dalej określany jako podatek dochodowy.
26 Kryteria klasyfikacji podatków przyjęto za: S. D o Ia t a, Podstawy wiedzy , s.. 79.
27 Szczegółowe omówienie źródeł prawa podatkowego zob. m.in. w: H .. L i t w i ń c z u k,

Prawo podatkowe ... , s. 27-32; K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W .. Chróś-
c i e I e w s k i, Polskie prawo podatkowe, s. 25-26.

28 Zob. H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, KIK, Warszawa 1995, s. 163. Por. także
I. O 1c h o w i c z, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2000, s.. 47-48.
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- prawo bilansowe i prawo podatkowe jako wspólny system (pełna
zgodność regulacji);

- prawo bilansowe i prawo podatkowe jakp współzależne systemy prawa
(współzależność regulacji).

Ogólna
relacja

Prawo
bilansowe

System
prawa

ł

Dziedziny
praktyki

gospodm'czej
Rachunkowość ~..•i====~.Podatki

I poziom Ogólne zasady

ł
II poziom Obszary różnic ipodobieilstw

ł
III poziom Szczegółowe rozwiązania w zakresie komponentów zysku

bilansowego i dochodu podatkowego

Rys. 3.1. Relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Praktycznie na świecie są realizowane dwie koncepcje - pełnej autonomii
współzależności regulacji prawa bilansowego i prawa podatkoweg029.

Pełna autonomia stanowi przejrzystą koncepcję, ponieważ wskazuje, że
obie dziedziny prawa mają własne, niezależne od siebie zasady. W czystej
postaci jest jednak trudna do realizacji w praktyce, dlatego też często
podlega modyfikacjom, prowadzącym do określonych wyjątków, w których
zastosowanie znajduje koncepcja współzależności prawa bilansowego i prawa
podatkowego.

Generalnie, ogólna koncepcja autonomii może przybierać różne formy
w poszczególnych krajach. Rzadko jest to całkowita (pełna) autonomia;
najczęściej jest to rozwiązanie określane jako dominująca autonomia, co
oznacza, że istnieją pewne obszary, w których regulacje nie są autonomiczne30.

29 Szerokie omówienie relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym w od-
niesieniu do polskich warunków zob. w: E. Wal i ń s k a, Rachunkowość podatków ..., s. 28-34.

30 W Stanach Zjednoczonych, mimo autonomii obu dziedzin prawa, istnieją prawnie
dopuszczone wyjątki, jak np. zasada LIFO w wycenie zapasów, która może być stosowana
dla celów podatkowych tylko wtedy, gdy jest stosowana przez podatnika także w rachunkowości.
Por. C. N o b e s, R. P ark e r, Comparative International ..., s. 113.
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W przypadku koncepcji współzależności prawa bilansowego prawa
podatkowego mogą zachodzić dwa przypadki:

a) dominacji prawa bilansowego;
b) dominacji prawa podatkowego.
Dominacja prawa bilansowego oznacza, że większość zasad rachunkowości

finansowej w nim określonych jest stosowana przez prawo podatkowe.
Więle systemów podatkowych nie wypracowało własnych, szczegółowych
zasad ustalania dochodu podatkowego, dlatego wykorzystuje te, które są
stosowane przez prawo bilansowe. Taka relacja niesie określone skutki dla
praktyki. Jeśli prawo bilansowe nie reguluje określonego zagadnienia,
pojawia się bardzo silna motywacja dla zarządu jednostki, aby wybrać takie
rozwiązanie, które przyniesie minimalne obciążenia podatkowe. Inną kon-
sekwencją omawianej relacji jest to, że spółki niechętnie przyjmują zmiany
prawa bilansowego, jeżeli powodują one wzrost zobowiązań podatkowych.

Dominacja prawa podatkowego oznacza obowiązek stosowania zasad
podatkowych dla celów rachunkowości. Prawo podatkowe określa szczegółowe
zasady ustalania wyniku podatkowego, które są stosowane również na
potrzeby sprawozdawczości finansowej (przykładem jest prawo podatkowe
m.in. takich krajów jak Francja, Niemcy, Austria). Prawo handlowe wprawdzie
reguluje rachunkowość, ale szczegółowe zasady są ustanawiane przez prawo
podatkowe. W zasadzie wybór polityki rachunkowości sprowadza się do
obszarów nie regulowanych przez prawo podatkowe w celu uniknięcia
sporządzania w praktyce podwójnych sprawozdań finansowych. W pozostałych
przypadkach spółki przyjmują rozwiązanie podatkowe.

W celu najlepszego zilustrowania praktycznego wykorzystania relacji
między prawem bilansowym i prawem podatkowym przywołuje się dwa
kraje: Wielką Brytanię i Niemcy, w których znalazły zastosowanie dwie
skrajne koncepcje31. Wielka Brytania jest przykładem wykorzystania dużej
autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz ich współzależności,
z elementami dominacji prawa bilansowego, a Niemcy - współzależności
prawa bilansowego i prawa podatkowego, jednak z dominacją prawa
podatkowego. Szczególnie Wielka Brytania stanowi interesujący przykład
funkcjonowania różnych wariantów ogólnej koncepcji autonomii obu dziedzin
prawa.

W systemie brytyjskim typy sprzężenia między prawem bilansowym
i prawem podatkowym w poszczególnych obszarach można podzielić na
trzy grupy32:

Jl Por. C. Nobes, R. Parker, Comparative International, s. 24-25, 35-36 (wydanie III,
1991).

32 M. L a ID b, Ch. N o b e s, The Influence of Taxation on Accounting: International
Variations Paper presented at the EIASM Workshop no. 4, European Accounting Association,
Geneva 1995, s. 31.
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- dominacja prawa bilansowego nad prawem podatkowym;
- wiodąca rola prawa bilansowego;
- autonomia prawa podatkowego w stosunku do prawa bilansowego.
W odróżnieniu od systemu niemieckiego, nie identyfikuje się w systemie

brytyjskim przypadków dominacji i wiodącej roli prawa podatkowego33•

Możliwe jest natomiast zastosowanie w rachunkowości metod podatkowych.
Takie elastyczne podejście (uregulowane w brytyjskim stanowisku dotyczącym
przyjętych standardów rachunkowości) jest dopuszczalne np. w stosunku do
długoterminowych kontraktów34.

Autonomicznie są natomiast traktowane rezerwy. Prawo podatkowe
dokonuje rozróżnienia między rezerwami o charakterze kosztowym (general
provisions), które nie są uwzględniane dla celów fiskalnych, oraz rezerwami
kapitałowymi (reserves), akceptowanymi przez prawo podatkowe.

Innym obszarami autonomii obu dziedzin prawa w Wielkiej Brytanii
są np.35:

1) amortyzacja środków trwałych;
2) dotacje rządowe i subsydia;
3) koszty na badania i rozwój (prawo podatkowe określa, które pozycje

stanowią koszt podatkowy danego okresu, natomiast standardy rachunkowości
określają je jako pozycje podlegające aktywowaniu);

4) wartość firmy (prawo podatkowe wyklucza możliwość jej ujmowania
w kosztach podatkowych);

5) koszty świadczeń emerytalnych (są one traktowane jako koszt podat-
kowy, ale na podstawie odmiennych wymogów niż w brytyjskim stanowisku
dotyczącym przyjętych standardów rachunkowości);

6) wydatki na cele charytatywne, kulturalne i reprezentacyjne (prawo
podatkowe ściśle defmiuje te pozycje i ogranicza ich uznawanie w dochodzie);

7) koszty z tytułu odsetek (zgodnie z prawem podatkowym są one
traktowane według zasady kasowej, zgodnie z prawem bilansowym - według
zasady memoriałowej);

8) zmiany w polityce rachunkowości, korekty i poprawianie błędów
fundamentalnych.

33 Z uwagi na generalną akceptację nadrzędnych zasad rachunkowości przez instytucje
podatkowe, nie jest zaskakujące funkcjonowanie wielu przypadków dominacji lub wiodącej roli
regulacji bilansowych w stosunku do prawa podatkowego, np. w rozliczaniu kosztów ogólnych.
W praktyce podatkowej Wielkiej Brytanii obserwuje się tendencję do coraz większej akceptacji
standardów rachunkowości (Statements of Standard Accounting Practice - SSAP) jako
właściwej podstawy ustalania dochodu. Por. np. T. M. P o r c a n o, A. V. T r a n, Relationship
of Tax and Financial Accounting Rules in Anglo-Saxon Countries, "The International Journal
of Accounting" 1998, vol. 33, nr 4, s. 440.

34 Prawo podatkowe zdecydowanie ogranicza wiodącą rolę rachunkowości jedynie w od-
niesieniu do rezerw na przewidywane straty z długoterminowych kontraktów.

3S M. L a m b, Ch. N o b e s, The Influence of Taxation on Accounting ..., s. 31 i nast.
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Autonomia prawa bilansowego i prawa podatkowego prowadzi zwj'kle
bistót~~łifOzmc mtędzy wynikiem fmansow.Yiii-a-dochodem podat~Q..wym

-' pomosffin]ąciiiGym -oDa systemy prawa jest podatek dochodowy od-
wrócony36. Zarówno koncepcja autonomii, jak i związane z nią podatki
odrb zone stanowią jedną z najważniejszych charakterystyk rachunkowości
grupy państw z rozwiniętym rynkiem kapitałowym.

Koncepcja współzależności prawa bilansowego i prawa podatkowego
z dominacją prawa podatkowego jest realizowana przede wszystkim w Niem-
czech, ale także we Francji, Belgii i w Japonii. Niemcy są jednak szczególnym
przypadkiem, po pierwsze, ze względu na odmienne niż w innych krajach
zdefiniowanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym; po drugie,
ze względu na skalę dominacji prawa podatkowego nad rachunkowością.

W Niemczech, w odróżnieniu od większości innych krajów, obowiązuje
odmienny sposób ustalania dochodu podatkowego. Prawo podatkowe w Niem-
czech wymaga jego ustalenia przez porównanie aktywów netto na początku
i na końcu okresu podatkowego37. Dlatego też spółki (z wyjątkiem małych
spółek) muszą sporządzać specjalny bilans dla celów podatkowych (Steuer-
bi/anz), aby obliczyć dochód podatkowy. Bilans ten musi być sporządzany
zgodnie z regulacjami podatkowymPs.

Takie podejście powoduje bliskość rozwiązań księgowych i podatkowych,
a związana z nim zasada jest określana powszechnie jako zasada zgodności.
Jest ona jedną z głównych koncepcji rachunkowości w Niemczech i ma
ogromny wpływ zarówno na regulacje, jak i praktykę rachunkowoścP9.
Jednocześnie zasadę tę wskazuje się jako źródło dysharmonii rachunkowości
w Unii Europejskiej40. Twierdzi się, że przyczyną braku porównywalności

36 Pojęcie "podatek dochodowy odroczony" jest wyjaśnione w następnych częściach rozprawy.
37 A. H a II er, The Relationship of Financial and Tax Accounting in Germany: A Major

Reason for Accounting Disharmony in Europe, "The International Journal of Accounting" 1992,
vol. 27, s. 311. Ze względu na sposób ustalania dochodu szczególnie istotne są zasady wyceny
aktywów i zobowiązań. Problem ten został szczegółowo omówiony w: Opodatkowanie i rachun-
kowość w Polsce. Elementy porównawcze z prawem niemieckim i standardami międzynarodowymi,
red. S. Kudert, J. Nabiałek, PWN, Warszawa 2000.

38 A. H a II e r, The Relationship of Financial ..., s. 311.
39 Zasada zgodności (MajJgeblichkeitsprinzip) ma w Niemczech bardzo długą tradycję.

W 1874 r. niemieckie prawo podatkowe - jako pierwsze - wprowadziło zasadę ustalania
podatku od zysku handlowego. W 1920 r. ta koncepcja podatkowa stała się częścią ustawy
podatkowej Rzeszy Niemieckiej. W 1931 r. została ona zastosowana w całym państwie
niemieckim i przetrwała do dziś w niezmienionej co do zasady formie. Por. A. H a 11e r, The
Relationship of Financial ..., s. 311-323.

40 Zdaniem A. Hallera zasada zgodności jest jednym z głównych powodów słabnącego
znaczenia rachunkowości, co może stanowić podstawowe uzasadnienie dla powstrzymywania
się zagranicznych inwestorów od inwestycji kapitałowych na rynku niemieckim. Uważa on, że
zasada zgodności stanowi istotną przeszkodę w utrzymaniu konkurencyjności, a zwłaszcza
atrakcyjności niemieckich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zob. A. H a 11e r, The
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sprawozdań finansowych nie są szczegółowe zasady rachunkowości, określane
w prawie bilansowym, lecz różnice w podstawowych koncepcjach rachun-
kowości. Mimo ostrej krytyki zasady zgodności, w Niemczech w ostatnich
latach jeszcze mocniej powiązano prawo bilansowe i prawo podatkowe, nie
wykorzystując w pełni szansy dostosowania się do IV Dyrektywy41.

Charakterystyczne dla zasady zgodności w Niemczech są następujące
rozwiązania:

1) zasady wyceny aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach finansowych
(handlowych) są także prawnie wymagane dla celów podatkowych;

2) specyficzne regulacje podatkowe wymagają specjalnego traktowania
jedynie kilku pozycji sprawozdania finansowego;

3) osiąganie korzyści podatkowych (w formie nie opodatkowanych
rezerw czy przyspieszonej amortyzacji) jest dozwolone wyłącznie pod warun-
kiem stosowania rozwiązań podatkowych w sprawozdaniach finansowych
(handlowych), co powoduje zniekształcenie wartości ekonomicznej aktywów.

Podstawowym celem zasady zgodności jest identyczne prezentowanie
pozycji ekonomicznych w obu bilansach tak dalece, jak jest to możliwe.
Oznacza to bardzo duży wpływ prawa podatkowego na rachunkowość42.

Relationship of Financial and Tax Accounting in Germany, [w:] Readings in International
Accounting, ITP, London 1996, s. 139; A. Haller, The Relationship of Financial ... , s. 315-322.

41 Niemcy, tak jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, zobligowane zostały do
wdrożenia do krajowego ustawodawstwa dyrektyw promulgowanych jeszcze przez EWG.
Odnośnie do rachunkowości obowiązek ten dotyczył trzech dyrektyw: IV Dyrektywy Rady
z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o określonych formach
prawnych (78J660JEEC), z dalszymi zmianami; VII Dyrektywy Rady z 13 czerwca 1983 r.
o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich przygotowaniu, publikacji i badaniu
(83J349JEEC) z dalszymi zmianami; VIII Dyrektywy Rady Ministrów z 13 kwietnia 1983 r.
w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie statutowego badania ksiąg
rachunkowych.

42 O skali tego wpływu świadczy sposób wprowadzenia IV Dyrektywy. Przebiegało ono
w trudnych warunkach, a intencja Niemców była bardzo wyraźna - przyjęcie minimalnych
zmian zasad rachunkowości, ze względu na fakt, że wpływają one automatycznie na zmianę
zasad ustalania podatku dochodowego. zasadniczym problemem był konflikt zasady zgodności
z zasadą true and fair, której znaczenie zostało sprowadzone do zupełnie innego wymiaru
w porównaniu np. z Wielką Brytanią. Podstawowym skodyfikowanym celem rachunkowości
w Niemczech nie jest prezentacja sprawozdań - zgodnie z IV Dyrektywą - true and fair, lecz
zgodność z regulacjami i zasadami prawnymi księgowości (tak, jak przed wprowadzeniem
IV Dyrektywy). Niemiecki kodeks handlowy wymaga, aby sprawozdania finansowe były
przygotowane zgodnie (przejrzyście) z wymogami zasad wyceny oraz dawały jasny i poprawny
legislacyjnie obraz sytuacji finansowej i rentowności spółki. Zgodnie z regułami niemieckiego
prawa bilansowego, zasada true and fair view wpływa wyłącznie na zakres ujawniania
informacji w notach do sprawozdań finansowych. Noty te powinny być zgodne z zasadą true
and fair view i zawierać informacje dodatkowe w stosunku do bilansu i rachunku zysków
i strat. Nie mając bezpośredniego wpływu na pozycje bilansowe i ich wycenę w bilansie
handlowym (Handelsbilanz), zasada true and fair view nie wpływa jednocześnie na sposób
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Zależność prawa bilansowego od prawa podatkowego powoduje w kon-
sekwencji niewielkie rozbieżności między wynikiem finansowym i dochodem
podatkowym. To z kolei uzasadnia brak wykorzystania odroczonych po-
datków43.

Ze względu na pocl-jętą W-f-Qzp.raw.iU.ematykę cl-alsze-rozważania' zo-
'- staną ograniczone do relacji autonomii prawa bilansowego i prawa podat-

kowego, ponieważ tylko ona warunkuje zapotrzebowanie na alokację po-
datku dochodowego. Jednocześnie wydaje się, że taki model wzajemnych
relacji między obu dziedzinami prawa jest, jako jedyny, możliwy do przy-
jęcia dla globalnych standardów rachunkowości i rynków kapitałowych.
Gwarantuje· on bowiem podporządkowanie rachunkowości obiektywnym
prawom i zasadom ekonomicznym, a nie subiektywnym zasadom prawa
podatkowego.

1.3. Podstawowe obszary rOZD1Cmiędzy prawem bilansowym
i prawem podatkowym

Różnice między prawem bilansowym i prawem podatkowym występują
tylko w 'przypadku, gdy ogólna relacja między nimi jest co do zasady
autonomiczna. Oznacza to, że każda dziedzina zachowuje właściwe sobie
cele i ogólne koncepcje oraz szczegółowe zasady.

Podobnie jak w rachunkowości, również w podatkach występują różne
koncepcje teoretyczne i opracowane na ich podstawie - na potrzeby
praktyki - zasady. Obie te dziedziny różnią się jednak diametralnie, jeśli
chodzi o cele i funkcje realizowane w praktyce gospodarczej.

Celem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie
użytkownikom informacji niezbędnych do oceny pozycji finansowej, dokonań
i przepływów pieniężnych w długim okresie. Jednocześnie memoriałowe
ujęcie zdarzeń gospodarczych, stanowiące podstawę pomiaru sprawozdawczości
finansowej, pozwala zarządzającym jednostką wybrać metody pomiaru
przychodów i kosztów, umożliwiające płynne i elastyczne zarządzanie
zyskiem netto, wymuszone zmianami uwarunkowań praktycznych i efektyw-
ności rynku finansowego.

obliczania podatku. Dzięki takiemu zabiegowi można było wdrożyć w Niemczech IV Dyrektywę,
nie zmieniając całego systemu prawa. Por. A. H a II e r, The Relationship of Financi£ll..., s. 317.

43 W literaturze podkreśla się, że odroczone podatki nie funkcjonowały w niemieckim
prawie bilansowym przed wprowadzeniem IV i VII Dyrektywy. Instytucja podatku odroczonego
miała (i ma) w Niemczech znacznie mniejsze znaczenie niż w krajach anglosaskich, ze względu
na ścisły związek bilansu handlowego i bilansu podatkowego oraz nieistotne różnice między
zyskiem bilansowym i dochodem podatkowym. Zob. C. N o b e s, R. P ark e r, Comparative
International Accounting, Prentice Hall International, London 1995, s. 206.
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Natomiast zasady podatkowe są produktem celów politycznych i społecz-
nych. Podstawowym celem podatku dochodowego jest zapewnienie wzrostu
środków wspierających działalność państwa i realokację kapitału. Podatek
dochodowy stanowi instrument oddziałujący na działalność gospodarczą
jednostki zgodnie z przyjętą polityką społeczną państwa.

Innymi słowy, rachunkowość przyjmuje jako nadrzędny punkt widzenia
dobro jednostki, natomiast prawo podatkowe - dobro państwa. Przy tak
różnych punktach odniesienia trudno znaleźć jednakowe rozwiązania w za-
kresie ustalania zysku, stąd też w praktyce większości krajów egzystują dwa
odrębne pojęcia: zysku bilansowego i zysku podatkowego (dochodu)44.

Władze podatkowe myślą o zysku przez pryzmat kwoty do zapłaty przez
podatnika - podatku niezbędnego do finansowania działalności państwa.
W tym celu sejm ustala prawo podatkowe definiujące m.in. kategorię
dochodu i ustalające stopy podatkowe.

Dochód jest często mierzony na bazie zmodyfikowanej metody kasowej,
a poszczególne przychody i koszty są m.in. uznawane w następstwie
przesłanek różniących się od tych, które przyświecają zarządom w realizacji
celów sprawozdawczości finansowej.

Zarząd i akcjonariusze postrzegają zysk jako źródło finansowania działal-
ności oraz źródło bieżących korzyści z tytułu odpowiednio wynagrodzeń
i dywidend. Podatek dochodowy jest dla akcjonariuszy znaczącym czynnikiem,
który musi być uwzględniony w procesie osiągania celów działalności
gospodarczej.

Obciążenia z tytułu podatku dochodowego mogą mieć znaczący wpływ
na organizację działalności i decyzje podejmowane w odniesieniu do po-
szczególnych transakcji. Dlatego też bardzo ważna jest identyfikacja obszarów
różnic między prawem bilansowym i prawem podatkowym, ich charakteru
i skutków dla jednostki. O wystąpieniu tych różnic przesądza ogólna relacja

44 Pojęcie "zysk bilansowy" oznacza zysk ustalony zgodnie z obowiązującym prawem
bilansowym, jego ustawowa nazwa w Polsce to wynik finansowy, przez który należy rozumieć
wynik finansowy brutto (przed opodatkowaniem). W rachunkowości, zarówno na gruncie
nauki, jak i praktyki, używa się wielu innych określeń zamiennie, np. wynik księgowy, zysk
handlowy, wynik brutto, zysk przed opodatkowaniem, wynik bilansowy, wynik rachunkowy.
Wszystkie one odpowiadają określonemu poziomowi wyniku finansowego ustalanego zgodnie
z zasadami rachunkowości, czyli wynikowi przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym.
Pojęcie "zysk podatkowy" jest powszechnie używane na gruncie nauki i praktyki rachunkowości
i dlatego też w niniejszej rozprawie jest stosowane zamiennie z pojęciem "dochód". Pojęcie
"dochód" jest definiowane przez prawo podatkowe, w którym nie funkcjonuje określenie "zysk
podatkowy". Dochód, w większości obecnie stosowanych systemach podatkowych, stanowi
różnicę przychodów i kosztów podatkowych, czyli takich, które spełniają warunki określone
w prawie podatkowym. Nie zawsze równy jest podstawie opodatkowania, ale zawsze stanowi
jej podstawowy element. Przykładowo w Polsce dochód to nadwyżka przychodów nad
kosztami ich uzyskania, a podstawa opodatkowania to dochód skorygowany o ulgi i odliczenia
podatkowe.
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między prawem bilansowym i prawem podatkowym, zaś określenie zakresu
różnic i ich charakteru pozostaje w gestii każdego państwa.

Obszary różnic są determinowane bezpośrednio przez rozbieżności między
obiema dziedzinami prawa na poziomie ogólnych zasad45. Prawo podatkowe,
zgodnie z celem i funkcjami podatku dochodowego, nie akceptuje w ogóle
lub akceptuje tylko częściowo nadrzędne zasady rachunkowości. Najbardziej
znaczący dla praktyki jest brak akceptacji fundamentalnych założeń rachun-
kowości - kontynuacji działania i memoriału. Powoduje on eliminację
z dochodu podatkowego tych kosztów/przychodów, które powstają w rachun-
kowości wskutek założeń fundamentalnych.

W jeszcze mniejszym stopniu jest akceptowana przez prawo podatkowe
zasada ostrożności, prowadząca w rachunkowości do uznawania kosztów,
które dla celów podatkowych w większości krajów nie stanowią kosztów
w momencie naliczenia, lecz dopiero w momencie ich realizacji.

Zasadą nadrzędną rachunkowości, która teoretycznie nie powinna rodzić
rozbieżności, jest współmierność. W praktyce okazuje się jednak, że w okreś-
lonych przypadkach może ona prowadzić do innego momentu uznania
kosztów w rachunkowości niż stanowi to prawo podatkowe.

Brak porozumienia prawa bilansowego i prawa podatkowego na poziomie
nadrzędnych zasad rachunkowości przekłada się na konkretne obszary
różnic; w praktyce do najczęściej występujących należą46:

- amortyzacja - różne stawki i metody;
- odpisy dotyczące zapasów w warunkach inflacji (metoda LIFO)47;
- zyski kapitałowe - w jednym kraju opodatkowane ryczałtowo,

w innych doliczane do podstawy opodatkowania (np. Niemcy, USA,
Japonia);

- straty - różne zasady odliczania od przyszłych dochodów podatkowych
(np. w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń czasowych, w USA - 15 lat, we
Francji - 5 lat)48;

- otrzymane dywidendy - w niektórych krajach opodatkowane (zwykle
inną stopą podatkową niż pozostałe dochody), w innych krajach nie
podlegają opodatkowaniu, jeszcze w innych - są doliczane do podstawy
opodatkowania;

- kontrakty długoterminowe - w większości krajów jest stosowana
w rachunkowości metoda procentowa (np. w Niemczech metoda zakończonych
kontraktów jest stosowana dla celów bilansowych i podatkowych, w Wielkiej

4S Szczegółowa analiza tego problemu jest zamieszczona w: E. Wal i ń s k a, Rachunkowo.fć
podatków ... , s. 34-38.

46 Por. C. N o b e s, R. P ar ker, Comparative International ... , s. 476-481.
47 Na przyklad w Wielkiej Brytanii nie dozwolone dla celów podatkowych, natomiast

w Stanach Zjednoczonych i Japonii dozwolone tak długo, jak stosowane są w rachunkowości.
48 W wielu krajach można rozliczyć stratę wstecz, ale w dużo krótszym czasie (do 3 lat).
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Brytanii dla celów bilansowych jest stosowana metoda procentowa, a dla
celów podatkowych - metoda kompletna);

- rezerwy, odpisy aktualizujące wartość aktywów;
- naliczone odsetki i różnice kursowe;

instrumenty finansowe;
- leasing;
- łączenie i podział spółek.
Różnice w wymienionych obszarach w większości krajów mają charak-

ter przejściowy i wynikają często z zasady wyższości treści ekonomicznej
nad formą, stosowanej przez rachunkowość, odmiennie niż przez prawo
podatkowe (np. leasing) oraz z zasady realizacji (np. rezerwy). Inny chara-
kter mają różnice wynikające z braku akceptacji przez prawo podatkowe
określonych tytułów ponoszenia kosztów (l!p. dotacje.~!:Qwi~-,

-Od~zkodowania, wydatki na reprezentację). Często są one skutkiem doraź-
nych p;trzeb gospodarki i formą sterowania rozwojem określonych jej
dziedzin.

W poszczególnych krajach zakres różnic jest odmienny49. Dlatego też
uważa się, że podstawa opodatkowania stanowi największą rozbieżność
między systemami podatku dochodowego i że najtrudniejsze do wyelimino-
wania w przyszłości będą właśnie różnice w zasadach ustalania dochodu,
które są odzwierciedleniem suwerennej polityki rządów50.

Obszary różnic determinują szczegółowe rozbieżności między dochodem
podatkowym a zyskiem bilansowym. W każdym z nich występują in-

49 Różnice między prawem bilansowym i podatkowym stanowią przedmiot badań porów-
nawczych w wielu krajach. Badania przeprowadzone w latach 90. XX w. przez fIrmę Artu}
Andersen Polska dowiodły, że ustalenie dochodu podatkowego w większości krajów bazuje na
zysku księgowym; ponadto można wskazać na podobne różnice występujące między dochodem
a zyskiem księgowym. Analizę przeprowadzono w 10 różnych krajach o różnych systemach
rachunkowości i systemach podatkowych (Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Polska,
Austria, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) i stwierdzono, że brak akceptacji
zasady memoriałowej dotyczy głównie opłat licencyjnych, dywidend, wynagrodzeń członków
zarządu, odsetek, różnic kursowych, opłat otrzymywanych rocznie (np. czynsze płacone
z góry), wydatków na remonty, świadczeń emerytalnych. We wszystkich krajach podstawowymi
różnicami są różnice z tytułu amortyzacji, rezerw, dywidend, wynagrodzeń zarządu, wymiany
środków trwałych. Podstawowymi tytułami różnic trwałych były limitowane pozycje dotyczące
odsetek, wydatków na reprezentację i reklamę, wydatków amortyzacyjnych, wynagrodzeń
zarządu. Zob. szerzej: Raport nt. ujednolicenia struktury dochodu - analiza porównawcza, Artur
Andersen Polska, Warszawa 1995.

50 Takie stanowisko reprezentuje Komisja Europejska, a jego potwierdzeniem było wystąpienie
H. O. Rudinga, prezydenta Europejskiego Centrum Studiów Podatkowych, w trakcie "European
Conference of Company Taxation" w 2002 r. Wymienił on, oprócz rozbieżności w podstawie
opodatkowania, inne różnice, czyli tzw. podwójne opodatkowanie zysku (w momencie wy-
pracowania zysku i w momencie jego podziału), stopy podatkowe, które różnią się w po-
szczególnych krajach i mają tendencję do częstych zmian oraz podejście władz podatkowych
do grup kapitałowych.
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dywidualne rOZlllce, które mogą mieć różny charakter, w zależności od
przyczyn ich powstawania.

Generalnie, prawo podatkowe nie akceptuje wielkości wyniku finansowego
ustalonego w rachunkowości z tytułu:

1) odmiennego źródła przychodów i kosztów;
2) odmienneg(} momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu

za poniesiony w rachunkowości i prawie podatkowym.
W pierwszym przypadku brak akceptacji ma charakter trwały, natomiast

w drugim - przejścioWy51.W obu przypadkach podatek dochodowy wykorzys-
tuje podstawę opodatkowania jako narzędzie realizacji funkcji fiskalnej
i~stymulacyjnej, ale ta ostatnia w szczególności może być skutecznie reali-
zowana przez trwałe wyłączenia z podstawy opodatkowania kosztów (wydat-
ków)/przychodów .

. Natomiast narzędziem pozwalającym w dużej mierze na zasilanie budże-
tu wpływami z tytułu podatku dochodowego są różnice wynikające z prze-
s~nięcia momentu uznania kosztów/przychodów. Dzięki temu regulacje
podatku mogą odpowiednio sterować finansowaniem budżetu przez podat-
ńików.

Obszary różnic (i same różnice) można klasyfikować według różnych
kryteriów. Z punktu widzenia charakteru różnic można podzielić je na dwie
grupy:

- trwałe;
- przejściowe.
Z punktu widzenia kategorii będącej przedmiotem różnicy wyodrębnić

można:
- różnice w przychodach;
- różnice w kosztach;
- różnice wynikające z ulg podatkowych (w tym inwestycyjnych), strat

podatkowych.
Z punktu widzenia częstotliwości występowania można wskazać na różnice:
- cykliczne - powtarzające się (np. z tytułu rezerw na gwarancje itp.);
- wyjątkowe (z tytułu restrukturyzacji, utraty wartości, procesów sądo-

wych).
Wszystkie wymienione kategorie mogą łączyć się; w ten sposób następuje

sprecyzowanie nie tylko konkretnej różnicy, ale również jej skutków dla
obu stron: fiskusa i podatnika.

Z punktu widzenia podatnika w szczególności należy podkreślić skutki
finansowe różnic wynikających z pierwszej z wymienionych wcześniej kla-
syfikacji.

SI W polskiej literaturze przedmiotu (rachunkowości) różnice trwałe określane są także
różnicami stałymi. Por. M. Poszwa, Wynik bilansowy ..., s. 169-175.
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Różnice trwałe mają jedynie bieżące skutki podatkowe, co oznacza, że
wpływają na płatności podatku dochodowego w okresie, w którym zostały
zidentyfikowane i nie przynoszą już żadnych skutków w przyszłości. Jest
to zatem jednorazowa utrata (lub uzyskanie) korzyści podatkowej przez
przedsiębiorstwo.

Różnice przejściowe natomiast- oprócz bieżącego skutku podatkowego
- przynoszą skutek w przyszłości, ponieważ przyczyną ich powstawania nie
jest brak akceptacji przez fiskusa kosztu/przychodu na trwałe, a jedynie na
pewien czas. Skutek bieżący jest odwrotny niż skutek w przyszłości, co
w rezultacie sprawia, że w długim okresie nie mają one wpływu na
poziom podatku dochodowego (przy założeniu, że zmianie nie ulega stopa
podatku dochodowego oraz że są rozważane wartości nominalne kwoty
podatku).

Z perspektywy przyszłych okresów znaczenie mają zatem tylko różnice
przejściowe; dlatego tylko takie różnice niosą ze sobą konsekwencje dla
systemu rachunkowości, którego celem jest m.in. dostarczenie rzetelnej informacji
ekonomicznej dla oceny przyszłości.

W praktyce różnice przejściowe skutkują dodatkowymi obowiązkami
ewidencyjnymi, rozszerzeniem dokumentacji dla celów podatkowych oraz
bieżącym monitorowaniem ich stanu w celu prawidłowego rozliczenia
z fiskusem podatku dochodowego w bieżącym i przyszłych okresach.

Rozbieżności między prawem bilansowym i podatkowym stanowią przed-
miot dyskusji różnych środowisk zawodowych i - jak się wydaje - niełatwo
będzie wypracować wspólne stanowisko w tej kwestii. Obserwacja kierunków
zmian systemów rachunkowości - zarówno w skali międzynarodowej, jak
i narodowej - świadczy jednak o tym, że rachunkowość nie jest skłonna
przyjmować zasad podatkowych. Uważa się bowiem, że nie służą one
dobrze akcjonariuszom, a przyjęcie praktyki podatkowej jest sprzeczne
z celem rachunkowości.

Zwolennicy ujednolicenia prawa bilansowego i prawa podatkowego
przedstawiają takie m.in. korzyści, jak: prostota, zrozumiałość, mała praco-
chłonność, ochrona przed defraudacją podatków oraz równy podział zysków
między akcjonariuszy i fiskusa52. Z pewnością są to argumenty przekonujące,
ale tylko przy założeniu, że ujednolicenie miałoby oznaczać podporządkowanie
prawa podatkowego prawu bilansowemu, co w praktyce wydaje się być
mało realne.

Pozostaje zatem zaakceptować fakt, że różnice między wynikiem bilan-
sowym i wynikiem podatkowym są nieodłącznym atrybutem rzeczywistości
gospodarczej i powodują, że kategoria ekonomiczna "podatek dochodowy"
ma dwa różne znaczenia.

52 J. Flower, Global Financial Reporting, Palgrave, New York 2002, s. 33-36.
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Podatek dochodowy to kategoria występująca przede wszystkim w dwóch
różnych dziedzinach prawa obowiązującego jednostki gospodarcze - w prawie ..-
podatkowym i prawie bilansowym.

Ze względu na różne cele i zakres obu dziedzin prawa pojęcie "podatek
dochodowy" jest odmiennie rozumiane i inne są zasady jego ustalania._
W prawie podatkowym podatek dochodowy to podatek należny, którego
wielkość za dany okres sprawozdawczy jest ustalana jako iloczyn stopy
podatkowej i podstawy opodatkowania. Zarówno stopa podatkowa, jak
i zasady ustalania podstawy opodatkowania są określane w prawie podat~
kowym. W takim podejściu ma on charakter de facto pieniężny. Jego
naliczenie oznacza dla jednostki kategorię pieniężną - wydatek w krótkim
okresie.

W prawie bilansowym podatek dochodowy ma dużo szerszy zakres. Jest
to kategoria składająca się z dwóch elementów:

- podatku dochodowego. bieżącego;
- podatku dochodowego odroczonego.
Podatek dochodowy bieżący to podatek dochodowy należny, który jest

ustalany według przepisów prawa podatkowego. Co do zasady odpowiada
on kategorii "podatek dochodowy" w rozumieniu prawa podatkowego.
Podatek dochodowy odroczony to podatek, który jest ustalany co prawda
na podstawie regulacji podatkowych, ale sposób jego ustalania określa
prawo bilansowe. Funkcjonuje on zatem jedynie jako kategoria prawa
bilansowego i nie może być utożsamiany z podatkiem dochodowym w ro-
zumieniu prawa podatkowego 53. Podatek dochodowy odroczony stanowić
będzie przedmiot rozważań w następnym punkcie niniejszego rozdziału.

2. Podatek dochodowy odroczony jako kategoria systemu rachunkowości
i jego wpływ na wartość bilansową przedsiębiorstwa

2.1. Miejsce podatku dochodowego w systemie rachunkowości

Rozważania na temat miejsca podatku dochodowego od osób prawnych
w systemie rachunkowości należy rozpocząć od określenia jego istoty
i wskazania na różne znaczenia tej kategorii ekonomicznej. Należy podkreślić,

S3 Należy podkreślić, że podatek dochodowy odroczony został wykreowany przez rachun-
kowość jako odpowiedż na praktykę podatkową ingerującą w zasady rachunkowości i powodującą
zniekształcenie informacji ekonomicznej. Stanowi więc zwieńczenie fundamentalnych założeń
rachunkowości - kontynuacji działania i memoriału.
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że w niniejszej części pracy jest on rozpatrywany z perspektywy prawa
bilansowego, a nie prawa podatkowego. Dlatego też prezentowane definicje
i klasyfikacje podatku dochodowego nie znajdują odzwierciedlenia w prawie
podatkowym.

Podatek dochodowy - jako kategoria ekonomiczna powodująca wydatek
dla przedsiębiorstwa - od początku swojego istnienia stanowił nie lada
dylemat dla rachunkowców. W celu umiejscowienia go w strukturze teorii
rachunkowości - zgodnie z jej nadrzędnymi zasadami - wymagał zdefinio-
wania. Początkowo traktowany był jako nietypowy element wyniku - bardziej
jako kategoria podziału zysku niż koszt działalności. Rodziło to określone
skutki przede wszystkim dla systemu wynagradzania członków zarządu
jednostki, ponieważ byli oni motywowani nagrodami liczonymi od zysku
brutto, czyli zysku nie obciążonego podatkiem dochodowym 54.

Jak wiadomo, praktyka przyjęła jednak odmienne podejście, definiując
podatek dochodowy jako koszt działalności55. To założenie stało się podstawą
dalszych regulacji i doprowadziło do powstania w rachunkowości kategorii
odroczonego podatku dochodowego.

Specyfika podatków dochodowych została uwzględniona przez specjal-
ne miejsce, jakie zajęły w rachunku zysków i strat - między zyskiem
brutto i zyskiem netto. Ponadto, uzyskały one w wielu krajach odmienną
nazwę - zamiast "koszty z tytułu podatku dochodowego" określone zo-
stały mianem "obciążenia z tytułu podatku dochodowego" 56. W ten spo-
sób podatek dochodowy stał się pełnoprawną pozycją wynikową - za-
zwyczaj kosztem, ale w określonych przypadkach również przychodem.
Od innych przychodów i kosztów odróżnia go źródło powstania, ponie-
waż nie jest on skutkiem bezpośrednim zdarzenia, ale jedynie jego skut-
kiem pośrednim.

S4 Argumentem za traktowaniem podatku jako podziału zysku było to, że posiada on
inne cechy niż typowe koszty ponoszone przez jednostkę. Za podstawową cechę pozwalającą
odróżnić podatek dochodowy od kosztu uznawano fakt, że płatności podatkowe nie są
realizowane w zamian za konkretne usługi czy produkty, a dodatkowo fakt, że jednostka nie
ma żadnego wpływu na to, czy podatek zostanie na nią nałożony. Właśnie te szczególne
charakterystyki podatku były przywoływane jako uzasadnienie uznania go za element dystrybucji
(podziału) wyniku. W konsekwencji rząd był traktowany jako interesariusz jednostki - udziałowiec,
który partycypuje w zyskach jednostki, mając priorytet w stosunku do innych udziałowców.
Por. M. G. W i n b o r n e, D. L. K Ie e s p i e, Tax Allocation in Perspective, "The Accounting
Review" 1966, pażdziernik, s. 737-738.

ss Uważa się, że jest to koszt ponoszony przez jednostkę w związku z tym, że rząd
świadczy usługi na jej rzecz. Są one związane z prawem legalnego prowadzenia działalności
przynoszącej przedsiębiorstwu korzyści w sprzyjającym klimacie ekonomicznym, który zapewnia
rząd. Por. E. S. H e n d r i k s e n, M. van B r e d a, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa
2002, s. 704.

S6 Takie rozwiązanie obowiązuje również w Polsce; w krajach anglojęzycznych spotyka się
określenie "podatek dochodowy" (income tax), bez dodatkowych określeń typu koszt, obciążenie.
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Podatek dochodowy bieżący to kwota podatku należna fiskusowi za
dany okres sprawozdawczy ustalona na podstawie reguł podatkowych. Jest
on skutkiem tych przychodów i kosztów, które w danym okresie są uznane
przez prawo podatkowe bez względu na to, czy i kiedy były uznane
w rachunkowości.

Podatku dochodowego odroczonego nie można zdefiniować w tak
prosty sposób. Bardzo ogólną definicją, nie oddającą skali trudności obliczania
podatku dochodowego odroczonego, byłaby definicja skonstruowana analogicz-
nie jak w przypadku podatku dochodowego bieżącego.

Podatek dochodowy odroczony to kwota podatku ustalana za dany okres
sprawozdawczy na podstawie regulacji prawa podatkowego, która będzie
należna fiskusowi (lub będzie podlegała "zwrotowi" na rzecz podatnikas7)
w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest on skutkiem zarówno tych
przychodów i kosztów, które zostały w danym okresie uznane przez prawo
podatkowe, ale nie zostały uznane przez prawo bilansowe, jak i tych przychodów
i kosztów, które w bieżącym okresie zostały uznane przez prawo bilansowe,
ale nie zostały uznane przez prawo podatkowe58.

Podatek dochodowy odroczony powstaje wskutek różnic o charakterze
przejściowym między regulacjami prawa bilansowego i prawa podatkowego
w zakresie uznawania przychodów i kosztów59• Różnice te oznaczają, że
księgowe przychody jkoszty są uznawane przez prawo podatkowe w innym
momencie niż przez prawo bilansowe.

Bezpośrednią przyczyną powstania podatku odroczonego w rachunkowości
są zatem przychody i koszty, które w zależności od momentu ich uznania
przez prawo podatkowe, można różnie sklasyfikować i które mają różny
skutek ekonomiczny dla jednostki.

Podatek dochodowy bieżący jest ustalany od dochodu, czyli kategorii
wynikowej powstałej wskutek ujęcia łącznego, zagregowanego skutku podat-
kowego wszystkich przychodów i kosztów uznanych przez prawo podatkowe
w danym okresie. W takim podejściu (na potrzeby niniejszej pracy określonym
jako podejście ogólne), ustanowionym przez prawo podatkowe, i jedynym
akceptowanym z punktu widzenia tego prawa, podatek dochodowy bieżący
stanowi jedną kwotę - obciążenie wyniku finansowego - co do zasady
zmniejszającą ten wynik. W świetle zasad i definicji przyjętych w rachun-
kowości jest wówczas kosztem jednostki. Podatek dochodowy bieżący

57 "Zwrot na rzecz podatnika" należy rozumieć jako zmniejszenie należnego podatku
dochodowego w przyszłości.

58 W obu przypadkach brak uznania przychodów/kosztów ma charakter przejściowy, co
oznacza, że w przyszłości będą one uznane bądź przez prawo bilansowe, bądź przez prawo
podatkowe.

59 Dodatkową przyczyną są ulgi zmniejszające dochód bieżącego okresu lub straty
podatkowe odliczane od przyszłych dochodów.
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w szczególnych sytuacjach może zwiększać wynik finansowy, jeśli wynika
z nadpłaty podatku dochodowego w latach ubiegłych i podlega zwrotowi
na rzecz jednostki. Wtedy jest on w świetle definicji ustalonych w systemie
rachunkowości przychodem.

W celu wyjaśnienia istoty odroczonego podatku dochodowego należy
zastosować odmienne podejście - tzw. podejście indywidualnych transakcji
(individual tran:wction approach). Pozwala ono zrozumieć podstawowe za-
leżności między pojedynczymi przychodami, kosztami i podatkiem do-
chodowym.

Przyczyna Skutek:

Podatek dochodowy jako koszt

Podatek dochodowy jako przychód

Rys. 3.2. Relacje między podatkiem dochodowym, przychodami i kosztami w podejściu
indywidualnych transakcji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przedstawione na rysunku 3.2 relacje mogą być zidentyfikowane jedynie
pod warunkiem, że zostanie przyjęte podejście indywidualnych transakcji do
podatku dochodowego. W podejściu ogólnym podatek dochodowy jest
traktowany jako jedna kwota będąca skutkiem wszystkich przychodów
i kosztów, podczas gdy zgodnie z podejściem indywidualnych transakcji do
podatku dochodowego nie jest on rozpatrywany jako jedna kwota, lecz jako
suma podatków dochodowych od każdej transakcji (od każdego przychodu
i kosztu odrębnie).

Zakłada się, że każda transakcja wynikowa, wskutek której powstają
przychody i koszty, ma przypisany skutek podatkowy, jakim jest cząstkowy
i indywidualny podatek dochodowy. Jeżeli zatem koszt (bądź przychód)
jest uznawany w danym okresie, to należy w tym samym okresie uznać
w rachunkowości - na bazie memoriałowej - jego skutek podatkowy (por.
rys. 3.3).

W podejściu indywidualnych transakcji ostateczna kwota podatku do-
chodowego stanowi zatem wynik porównania łącznego podatku dochodowego
od przychodów oraz łącznego podatku dochodowego od kosztów60

.

60 Takie podejście stosowane jest np. w polskim prawie podatkowym w odniesieniu do
podatku VAT, gdzie wyodrębnia się podatek należny i podatek naliczony. Kwota podatku
VAT ustalana jest właśnie przez porównanie obu wymienionych strumieni podatku VAT.
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Rys. 3.3. Istota podejścia indywidualnych transakcji do podatku dochodowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przyjmując podejście indywidualnych transakcji do podatku dochodowego,
można dokonać grupowania przychodów i kosztów z punktu widzenia
rodzaju (charakteru) skutku podatkowego. Zgodnie z nim przychody/koszty
księgowe dzielą się na:

1) przychody/koszty uznane przez prawo podatkowe i prawo bilansowe
- skutkiem podatkowym jest podatek dochodowy bieżący;

2) przychody/koszty uznane przez prawo bilansowe, a nigdy nie uznane
przez prawo podatkowe - brak skutku podatkowego w postaci podatku
dochodowego (zarówno bieżącego, jak i odroczonego);

3) przychody/koszty uznane przez prawo bilansowe, ale przejściowo nie
uznane przez prawo podatkowe - skutkiem jest podatek dochodowy od-
roczony.

Powyższa klasyfikacja przychodów i kosztów wydaje się być pomocna
w objaśnianiu istoty podatku dochodowego odroczonego i bieżącego. Jej
graficzną ilustracją są rysunki 3.4 i 3.5.

Rysunek 3.4 pokazuje, że w grupach przychodów A i C, w których
przychody księgowe są uznawane przez prawo podatkowe (bez względu na
moment uznania), ich skutek podatkowy liczony na bazie memoriałowej jest
taki sam - powstaje koszt z tytułu podatku dochodowego. Różnica polega
jedynie na tym, że w grupie A koszt ten stanowi jednocześnie bieżące
zobowiązanie, którego wielkość jest ustalona w deklaracji podatkowej za
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Ź ród ł o: opracowanie własne.

Rys. 3.4. Przychody a podatek dochodowy
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Rys. 3.5. Koszty a podatek dochodowy
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bieżący okres, natomiast w grupie C koszt ten pomniejszy kwotę podatku
należnego w deklaracjach przyszłych okresów.

W grupie przychodów B podatek dochodowy nie pojawia się w ogóle,
co oznacza, że jednostka nie poniesie kosztów z tytułu podatku do-
chodowego, a więc zrealizuje korzyść na poziomie całej wartości przychodów
tej grupy.

Rysunek 3.5 pokazuje, że w grupach kosztów A i C, w których koszty
księgowe są uznawane przez prawo podatkowe (bez względu na moment
uznania), ich skutek podatkowy liczony na bazie memoriałowej jest taki
sam - powstaje korzyść podatkowa (przychód z tytułu podatku dochodowego).
Różnica polega jedynie na tym, że w grupie A przychód ten stanowi
zmniejszenie obciążenia podatkowego (należnego bieżącego podatku do-
chodowego), którego wielkość jest ustalona w deklaracji podatkowej za
bieżący okres, natomiast w grupie C przychód ten będzie zmniejszał kwotę
podatku należnego ujętą w deklaracji podatkowej za przyszłe okresy.

Zdarzenie gospodarcze okresu sprawozdawczego

Skutek finansowy ujęty w rachunkowości
w bieżącym okresie

I \
Przychód uznany Koszt uznany

+
Skutek podatkowy zdarzenia

/ ~
Taki sam jak w
rachunkowości

/ "-
I. Uznany w bieżącym II. Uznany

okresie w przyszłych okresach

Odmienny

m. Brak uznania
dla celów podatkowych

r. Skutek finansowy i podatkowy identyczny w tym samym okresie - brak różnic
II. Skutek finansowy i podatkowy identyczny, ale w różnych okresach - różnice

C
przejściowe

m. Skutek finansowy i podatkowy odmienny w całym okresie działalności jednostki -
róznice trwale=~_.:....-------------c= Podatki odroczone w rachunkowości -==:::>

Rys. 3.6. Istota podatków odroczonych

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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W grupie B podatek dochodowy nie pojawia się w ogóle, co oznacza,
że jednostka z tego tytułu nie uzyska oszczędności podatkowych, a więc
nie zrealizuje korzyści dzięki obniżeniu kwoty z tytułu podatku dochodowego
płaconej fiskusowi - ani w bieżącym, ani w przyszłych okresach.

Innymi słowy, podatek dochodowy odroczony to skutek podatkowy
zdarzeń danego okresu, ujęty - na bazie memoriałowej - w księgach
rachunkowych tego okresu, ale realizowany (poniesiony/osiągnięty) w przy-
szłości. Powstaje wtedy, gdy ostateczny skutek podatkowy przychodówjkosztów
jest identyczny w świetle prawa bilansowego i prawa podatkowego, ale
występuje w różnych momentach (okresach sprawozdawczych).

Podatek dochodowy ze względu na metodę bilansowania stosowaną
w rachunkowości ma określony skutek bilansowy61. Zależy on od tego, czy
podatek dochodowy jest kosztem, czy przychodem oraz czy jest podatkiem
bieżącym czy odroczonym (por. rys. 3.7).

W obu przypadkach powstają aktywa lub zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego, tyle tylko że uzyskują one różny tytuł - albo są to ak-
tywa/zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, albo z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.

Zaprezentowane umiejscowienie podatku dochodowego w systemie ra-
chunkowości jest, jak się wydaje, zrozumiałe dla rachunkowców, którym
określenie "odroczony podatek dochodowy" kojarzy się jednoznacznie
z zasadą memoriałową. Jednakże pojęcie "odroczone podatki" funkcjonuje
również w praktyce podatkowej i dlatego warto wyjaśnić różnice ter-
minologiczne.

Prawo podatkowe używa pojęcia "podatek dochodowy" w zdecydowanie
innym znaczeniu niż rachunkowość. Po pierwsze, jest on rozpatrywany jako
jedna, ogólna kategoria, a nie jako skutek pojedynczej transakcji; po drugie,
w rozumieniu prawa podatkowego może wystąpić odroczenie płatności
z tytułu należnego podatku, które nie ma nic wspólnego z określeniem
"podatek dochodowy odroczony" w rozumieniu rachunkowości. Należy
odróżnić zatem następujące pojęcia:

1) zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego;
2) odroczone zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego;
3) zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W pierwszym przypadku jest to zobowiązanie w terminie płatności

ustawowej, w drugim chodzi o odroczenie, ale nie podatku, lecz płatności
z tego tytułu, w trzecim przypadku chodzi o odroczenie podatku do
momentu powstania legalnego zobowiązania (zob. rys. 3.8).

61 Skutek bilansowy zdarzenia w rachunkowości oznacza powstanie/uznanie odpowiedniej
pozycji w bilansie, skutek wynikowy - odpowiedniej pozycji w rachunku zysków i strat
(ewentualnie w kapitale własnym). Skutek bilansowy i skutek wynikowy można określić
mianem skutków finansowych ujmowanych w rachunkowości.
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dochodowego bieżącego

Aktywa z tytulu
podatku dochodowego:

Aktywa z tytułu podatku
dochodowego odroczonego

Rys. 3.7. Skutki bilansowe podatków dochodowych

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W pierwszych dwóch przypadkach podatek dochodowy jest rozumiany
jako ogólna kwota podatku dochodowego bieżącego, zaś w trzecim przypadku
podatek dochodowy jest rozpatrywany przez pryzmat podejścia indywidual-
nych transakcji jako podatek dochodowy odroczony62.

Problem z właściwym zrozumieniem pojęcia "podatek dochodowy od-
roczony" polega na tym, że nie może być ono utożsamiane z pojęciem
"podatek" w znaczeniu ustalonym przez prawo podatkowe (a zatem również
przyjętym w praktyce codziennego życia), jako przymusowym obciążeniu
podatnika w formie pieniężnej. Podatki dochodowe odroczone nie oznaczają
bowiem kwot, które są nałożone na podatników (kwot wymaganych do
zapłaty na rzecz budżetu). Muszą one być rozpatrywane w kontekście

62 W celu zachowania przejrzystości rozważań rozpatrywany jest jeden przypadek - podatek
dochodowy jako koszt (obciążenie).
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Rys. 3.8. Podatek dochodowy jako kategoria ekonomiczna systemu rachunkowości jego
skutki fmansowe

Ź ród ł o: opracowanie własne.

zasady memoriałowej, i to nie tylko jako przyszłe obciążenie jednostki, ale
również jako przyszła korzyść podatkowa.

Określenie "odroczone" nie oznacza zatem odraczania płatności z tytułu
podatku dochodowego, która została w danym okresie formalnie, czyli
zgodnie z prawem podatkowym, naliczona. Podatek dochodowy odroczony
to podatek dochodowy, który dopiero w przyszłości będzie przedmiotem
rozliczeń z władzami podatkowymi. W bieżącym okresie nie powstaje
jeszcze formalne zobowiązanie/należność z tytułu podatku dochodowego.

Jest to więc planowana kwota podatku dochodowego, która będzie
realizowana w przyszłych okresach. Może to być zarówno kwota do
zapłaty, jak i do zwrotu. Ponieważ podatek dochodowy odroczony to
kategoria planowana, jego ujęcie jest możliwe wyłącznie w systemie rachun-
kowości - stanowi on tylko i wyłącznie kategorię prawa bilansowego
i systemu sprawozdawczości finansowej. Prawo podatkowe to jedynie
przyczyna jego powstania - przesądza o wystąpieniu różnic między zyskiem
księgowym i podstawą opodatkowania oraz o ich charakterze (trwałym lub
przejściowym).
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2.2. Różnice przejściowe jako przyczyna podatku dochodowego
odroczonego - istota i podstawowe klasyfIkacje

Przyczyną podatku dochodowego odroczonego są różnice przeJsclOwe.
Takie stwierdzenie, chociaż prawdziwe, jest pewnym skrótem myślowym. Po
pierwsze, przyczynę podatku dochodowego odroczonego stanowią różne
regulacje prawa bilansowego i prawa podatkowego, a dopiero ich skutkiem
są różnice między wynikiem bilansowym63 i wynikiem podatkowym. Jeżeli
różnice te mają charakter przejściowy, to ich konsekwencją są odroczone
podatki dochodowe.

Na rysunku 3.9 przedstawiono dwa rodzaje różnic o charakterze przej-
ściowym - okresowe i przejściowe oraz dwa podatki dochodowe odroczone
- podatek dochodowy odroczony I i podatek dochodowy odroczony II.
Zróżnicowanie to wynika z istoty rachunkowości, w której każda kategoria
(zdarzenie) musi być rozpatrywana w podwójnym ujęciu.

Prawo bilansowe *- Prawo podatkowe

~ ~
Wynik bilansowy *- Wynik podatkowy

Różnice

~ o charakterze
o charakterze trwałym przejściowym

---------~------------------------------~-------
Różnice trwałe (stale) Różnice okresowe Różnice przejściowe

Brak podatku dochodowego Podatek dochodowy odroczony I
odroczonego

Podatek dochodowy
odroczony II

Rys. 3.9. Przyczyny podatku dochodowego odroczonego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

63 Bez względu na sposób jego ustalania, czy jako różnicy przychodów i kosztów, czy też
jako różnicy między aktywami netto na początek i koniec okresu.
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Różnice okresowe to skutek rozbieżności między prawem bilansowym
i prawem podatkowym, które wystąpiły w danym (konkretnym) okresie
sprawozdawczym; są to rozbieżności o charakterze przejściowym, co oznacza,
że w następnych okresach sprawozdawczych zanikną64. W tym podejściu
rozpatrywane są zatem różnice między wynikiem bilansowym i wynikiem
podatkowym, ale tylko tego jednego okresu. Będący ich skutkiem podatek
dochodowy odroczony jest kosztem lub przychodem powstałym w danym
okresie.

Różnice przejściowe są również skutkiem rozbieżności o charakterze
przejściowym między wynikiem bilansowym i wynikiem podatkowym, lecz
jest to skutek skumulowany - suma wszystkich rozbieżności powstałych od
początku działalności przedsiębiorstwa aż do dnia bilansowego, na który są
analizowane różnice przejściowe65. Oznacza to, że są rozpatrywane skumu-
lowane różnice okresowe, powstałe w poprzednich latach i w bieżącym
okresie. Zatem podstawą ich identyfikacji nie mogą być tylko wyniki
- bilansowy i podatkowy - za bieżący okres, ponieważ nie ujmują one
różnic okresowych z lat poprzednich.

Powstaje pytanie, w jaki sposób ustalić różnice przejściowe. Istnieją dwie
możliwości: albo należy analizować rozbieżności o charakterze przejściowym
we wszystkich poprzednich latach, śledząc, które z nich rozliczyły się do
dnia bilansowego, albo wykorzystać bilans i zidentyfikować skumulowane,
nie rozliczone do dnia bilansowego różnice okresowe na odpowiednich
pozycjach aktywów i zobowiązań.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest oczywiście drugi wariant. Różnice
przejściowe mogą być ustalone na dzień bilansowy jako różnice między
wartością księgową i wartością podatkową aktywów i zobowiązań. Są one
stanem obrazującym skumulowane różnice okresowe. Identyfikacja stanu

64 Różnice okresowe (timing differences), które powstają w jednym okresie, wyrównują się
w kolejnych okresach sprawozdawczych (zostają uwzględnione w podstawie opodatkowania).
Można je określić jako rozbieżności w czasie między ustalonym księgowo obciążeniem wyniku
finansowego a kwotą należnej płatności podatkowej. Pojawiają się wtedy, gdy dokonywane
przez jednostkę transakcje znajdują odzwierciedlenie w zysku brutto obliczonym dla danego
roku obrachunkowego, zaś na dochód podatkowy mają wpływ w innym okresie. Zob.
E. S. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, s. 703.

65 Różnice przejściowe (temporary differences) jako podstawę przyjmują założenie, że
w przypadku sporządzania rzetelnych i przejrzystych sprawozdań finansowych wszystkie
transakcje powodujące powstanie niezgodności między wynikiem brutto a dochodem podatkowym
są ujawnione w bilansie. Podłożem wyodrębnienia różnic jest tym razem porównanie wartości
księgowej danej pozycji bilansu z jej podstawą opodatkowania. Rozbieżność między wartością
księgową (dla celów sprawozdawczości) i wartością podatkową danej pozycji musi być równa
sumie różnic jej dotyczących, powstałych do danego dnia bilansowego. Różnice przejściowe
stanowią zatem rozbieżności między wartością księgową danego składnika aktywów lub
zobowiązań figurującą w bilansie a jego podstawą podatkową, obejmując swoim zakresem
wszystkie wcześniej powstałe różnice okresowe. Zob. ibidem, s. 707.



164

skumulowanych rOZD1Cokresowych na dany dzień pozwala określić, jaki
powinien być stan rozliczeń podatku dochodowego odroczonego na ten dzień.

Różnice okresowe służą zatem do obliczenia podatku odroczonego jako
kosztu/przychodu danego okresu, natomiast różnice przejściowe są podstawą
do ustalenia bilansowego skutku wszystkich podatków odroczonych, a więc
tych, które pojawiły się we wszystkich okresach przeszłych do dnia bilan-
sowego. W ten sposób zostaje ustalona kwota aktywów/zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku dochodowego na dany dzień.

Różnice okresowe i związane z nimi odroczone podatki dochodowe
odzwierciedlają ruch, natomiast różnice przejściowe i związane z nimi
podatki dochodowe odroczone odzwierciedlają stan na dzień bilansowy.
Różnice okresowe oznaczają podejście wynikowe do podatków dochodowych
odroczonych, a różnice przejściowe - podejście bilansowe. W podejściu
bilansowym - na podstawie stanu różnic przejściowych - można ustalić
stan podatku dochodowego odroczonego na dany dzień, czyli pozycję
bilansową - aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego.

Pozostaje jednak do wyjaśnienia kwestia podatku dochodowego od-
roczonego jako kategorii wynikowej za dany okres kończący się dniem
bilansowym. Jest on ustalony jako zmiana stanu pozycji bilansowych
z tytułu podatku dochodowego odroczonego na dzień kończący i rozpo-
czynający dany okres sprawozdawczy.

Stwierdzenie "różnice przejściowe są przyczyną podatku dochodowego
odroczonego" jest zatem nie tylko skrótem myślowym, ale również wynikiem
przyjęcia podejścia bilansowego. Najogólniej można byłoby więc powiedzieć,
że przyczyną podatków dochodowych odroczonych są różnice o charakterze
przejściowym między prawem bilansowym i podatkowym.

Różnice między prawem bilansowym i prawem podatkowym mogą być
również klasyfikowane w zależności od przyjętego kryterium. Według
kryterium uwzględniającego podejście do ich identyfikacji dzielą się one na
różnice trwałe66 i okresowe w podejściu wynikowym, natomiast w podejściu
bilansowym wyróżnia się jedynie różnice przejściowe.

"" Różnice trwałe (permanent differences) powstają w okresie bieżącym i nie zanikają
w kolejnych latach. Można zatem stwierdzić, że dotyczą one całkowitej sumy podatku
płaconego przez jednostkę w czasie prowadzenia przez nią działalności. Różnice trwałe
spowodowane są tym, że określone przychody i koszty wpływające na wynik finansowy nie
zostaną nigdy uznane przez przepisy podatkowe. W znacznie węższym zakresie odnoszą się
one do sytuacji odwrotnej, gdy pewne pozycje tych kategorii są brane pod uwagę dla celów
podatkowych, zaś wyłączane w rachunkowości. Zob. szerzej J. J u s z c z y k, Od wyniku
finansowego brutto do podstawy opodatkowania, "Buchalter" 1999, nr 4, s. 4. Różnice
quasi-trwałe charakteryzują się tym, że istnieje prawdopodobieństwo ich wyrównania w przyszłości,
jednakże moment ten nie jest znany i może nastąpić dopiero przy likwidacji przedsiębiorstwa.
Zob. H. L i t w i ń c z u k, Prawo podatkowe ... , s. 173.
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Dlaczego w podejściu bilansowym nie występują różnice trwałe? Należy
pamiętać, że stanowią one skumulowaną wartość różnic okresowych. Różnice
trwałe występujące w podejściu wynikowym nie rodzą w przyszłości skutków
podatkowych i dlatego nie mogą być "odłożone" w bilansie. W związku
z tym nie mogą pojawić się w podejściu bilansowym.

Innymi słowy, różnica okresowa oznacza, że nie tylko przychód/koszt
uzyskał dwie wartości - bilansową i podatkową67, ale także, że odpowiadające
tym kosztom/przychodom aktywa/zobowiązania uzyskały dwie wartości - bi-
lansową i podatkową68. Ta sama różnica widoczna jest w dwóch miejscach
- jako różnica w kosztach/przychodach oraz jako różnica w aktywach/
zobowiązaniach, pod warunkiem że na aktywach/zobowiązaniach na początku
okresu nie wystąpiła nie rozliczona różnica okresowa z lat poprzednich.

Inaczej kwestia ta wygląda w odniesieniu do różnic trwałych. Pojawia
się ona jako różnica między przychodem/kosztem bilansowym i przycho-
dem/kosztem podatkowym, ale nie może być odłożona w pozycjach od-
powiadających tym przychodom/kosztom, gdyż nie powoduje w przyszłości
żadnych skutków finansowych.

Problemem w podejściu bilansowym jest klasyfikacja różnic, ponieważ
przychody/koszty są określone mianem podatkowych bez względu na charakter
różnicy (trwała/okresowa), natomiast aktywa/zobowiązania mogą mieć
wartość bilansową różną od wartości podatkowej tylko wtedy, jeśli są
związane z przychodem/kosztem, dla których wystąpiła różnica okresowa.
W przypadku różnicy trwałej ich wartość podatkowa musi być równa
wartości bilansowej, ponieważ suma okresowych różnic dla takiej pozycji
bilansowej jest równa zeru, a zatem różnica przejściowa wynosi zero.
Oznacza to brak podatków odroczonych.

Różnice trwałe nie stanowią przedmiotu dalszych rozważań, gdyż nie
pOwodują powstawania odroczonego podatlar c1nclroo<Ywego.- Ko-Iejna K a-

l aCJa otyczy WIęCjuz-ryHro-różnie-trCliaralCterzeprzejściowym. Zarówno
okresowe, jak i przejściowe różnice dzielą się na dodatnie i ujemne.
Sugerując się nazwą można powiedzieć, że różnice dodatnie są korzystne
dla przedsiębiorstwa, natomiast różnice ujemne - niekorzystne. Tak jest
w istocie, ale jedynie z perspektywy okresu ich powstania. Z perspektywy
przyszłych skutków różnice dodatnie są dla przedsiębiorstwa niekorzystne,
natomiast różnice ujemne - odwrotnie69.

67 W praktyce używa się określeń "koszty podatkowe" i "przychody podatkowe", bardziej
precyzyjne byłyby określenia "wartość podatkowa przychodów" i "wartość podatkowa kosztów".

68 Można byłoby używać pojęć "aktywa podatkowe" i "zobowiązania podatkowe", jednak
problem polega na tym, że jeden składnik aktywów/zobowiązań ma dwie różne wartości,
których rachunkowość nie ujawnia oddzielnie.

69 Bardzo trafnie problem ten ilustruje definicja ujemnych różnic przejściowych w MSR
nr 12. Są one określane mianem potrącalnych różnic, co sugeruje przyszłą korzyść - zmniejszenie
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W podejściu wynikowym, zorientowanym na bieżący okres, dodatnie
różnice okresowe będą oznaczać korzyści przedsiębiorstwa zrealizowane
w tym okresie, o czym świadczy relacja między zyskiem brutto (ZB)
i podstawą opodatkowania (POP):

ZB >POP (różnica arytmetyczna jest dodatnia)
czyli ZB - POP> O

Taka rozmca oznacza, że przedsiębiorstwo w danym okresie zapłaciło
mniejszy podatek dochodowy w stosunku do tego, który zapłaciłoby, gdyby
różnica okresowa nie wystąpiła w tym okresie. Jej przyczyną jest albo
nieuznanie w dochodzie podatkowym przychodu, który jest uznany w wyniku
finansowym, albo uznanie w dochodzie podatkowym kosztu, który nie jest
jeszcze uznany w wyniku finansowym.

Analogicznie w przypadku ujemnej różnicy okresowej:

ZB < POP (różnica arytmetyczna jest ujemna)
ZB-POP<Oczyli

Z kolei taka różnica oznacza, że przedsiębiorstwo w danym okresie
zapłaciło większą kwotę podatku dochodowego niż wtedy, gdyby nie powstała
różnica ujemna. Jest zatem w danym okresie w sytuacji niekorzystnej, ale
ponieważ różnica ma charakter okresowy, znajdzie się w korzystnej sytuacji
w okresach przyszłych (wtedy, gdy różnica się zakończy). Przyczyną różnicy
ujemnej jest albo nieuznanie kosztu w dochodzie podatkowym, albo uznanie
w nim przychodu, który w wyniku finansowym nie został jeszcze uznany.

Odmiennie kwestia korzyści i niekorzyści wygląda w podejściu bilansowym,
zorientowanym na przyszłość. Wskutek dodatnich różnic przejściowych
musi powstać pozycja bilansowa informująca o przyszłej niekorzyści przed-
siębiorstwa. Skoro różnica jest przejściowa, a w bieżącym okresie przedsię-
biorstwo zrealizowało dzięki niej oszczędność podatkową, to w przyszłych
okresach musi zwrócić "kredyt" fiskusowi (informuje o tym zobowiązanie
z tytułu podatku dochodowego odroczonego).

W przypadku ujemnych różnic, niekorzystnych w bieżącym okresie, ich
zakończenie jest dla przedsiębiorstwa korzystne, o czym informuje pozycja
bilansu "aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego". Podsumo-
waniem rozważań na temat istoty różnic o charakterze przejściowym 70

w dwóch podejściach - wynikowym i bilansowym - są rysunki 3.10 i 3.11.

podatku dochodowego wskutek potrącenia np. kosztów. Zob. szerzej MSR 12 "Podatki
dochodowe" par. 5 w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, SKwP, Warszawa
2002, s. 223.

70 E. S. Hendriksen wyróżnia dodatkowo różnice z wyceny, ale z punktu widzenia
podejścia bilansowego nie mają one większego znaczenia, ponieważ mieszczą się w ramach
różnic przejściowych. Zob. E. S. H e n d r i k s e n, M. F. van B r e d a, Teoria rachunkowości,
s. 697-698.
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Podejście wynikowe

CSkutek~

Różnice okresowe

Aktywa
i zobowiązania z tytułu
podatku dochodowego

odroczonego

D
Wynik finansowy

~
Wynik podatkowy

D
Przychody/oszty
z tytułu podatku dochodowego odroczonego

Rys. 3.10. Istota podejścia wynikowego

Źródło: E. Walińska, &chunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa
2003, s.59.

Crzyczyn0

Różnice JJ.iściowe

Podejście bilansowe

Wartość księgowa
aktywów i zobowiązań

Przychody/koszty
ztytulu

podatku dochodowego
odroczonegoWartość podatkowa

aktywów i zobowiązall

D
Aktywa/zobowiązania

z tytułu podatku
dochodowego odroczonego

Rys. 3.11. Istota podejścia bilansowego

Źródło: jak do rys. 3.10.

Różnice przejściowe mogą być klasyfikowane według wielu dodatkowych
kryteriów. W tym miejscu przedstawiono jedynie klasyfikację umożliwiającą
zrozumienie istoty podatku dochodowego odroczonego. Szczegółowo różnice
przejściowe i ich klasyfikacje zostały omówione w dalszej części rozprawy,
wiążą się one bowiem z koncepcjami i metodami alokacji podatku do-
chodowego.
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2.3. Podatek dochodowy odroczony a wartość bilansowa przedsiębiorstwa

Podatek dochodowy odroczony stanowi jeden z instrumentów kształ-
towania wartości bilansowej przedsiębiorstwa (zob. rozdz. II niniejszej
pracy). Oddziałuje on na wartość bilansową w różny sposób - zarówno
pośrednio, przez wynik finansowy netto, jak i bezpośrednio - przez ujęcie
go wprost w kapitale własnym.

Jako kategoria szacunkowa może być przedmiotem szczególnego od-
działywania na wartość bilansową przedsiębiorstwa, polegającego na stoso-
waniu różnych szczegółowych zasad wyceny. Jego wycena jest jednk zdeter-
minowana głównie przez instrumenty wyższego poziomu - fundamentalne,
nadrzędne i ogólne zasady rachunkowości.

Podatek dochodowy odroczony tak jak inne kategorie finansowe ujmuje
się w rachunkowości zgodnie z fundamentalnymi zasadami. Jako kategoria
planowana do realizacji w przyszłości stanowi on skutek stosowania założenia
kontynuacji działalności, uznawany na bazie memoriałowej, zgodnie z którą
nie jest ważny moment płatności, ale moment wystąpienia zdarzenia
(w przypadku podatku dochodowego zdarzenia powodującego uznanie przy-
chodu/kosztu, będącego przyczyną uznania podatku dochodowego odroczo-
nego).

Podatek odroczony jest uznawany zgodnie z zasadą współmierności
- przychód i związany z nim koszt (czyli podatek dochodowy odroczony)71
są ujęte w tym samym okresie sprawozdawczym.

Zasada ostrożności powinna mieć zastosowanie do podatku dochodowego
odroczonego w takim samym zakresie, jak w stosunku do innych przychodów
i kosztów (powinna prowadzić do uznania przychodów i aktywów z tytułu
podatku dochodowego odroczonego tylko wtedy, gdy istnieje możliwość ich
realizacji).

Podobnie jak w przypadku innych kategorii, w stosunku do podatku
dochodowego odroczonego powinna być stosowana zasada zakazu kompen-
saty, oznaczająca w szczególności zakaz kompensowania aktywów i zobo-
wiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także zasada ciągłości
odnośnie do zasad szczegółowych wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku dochodowego oraz ustalania przychodów i kosztów
z tego tytułu.

Szczególne zastosowanie w prezentacji informacji o odroczonym podatku
dochodowym powinny mieć cechy jakościowe. Informacje o nim powinny być

71 Lub koszt i związany z nim przychód. Należy podkreślić, że w świetle definicji
podstawowych kategorii pomiaru podatek dochodowy odroczony jest kategorią wynikową,
czyli albo przychodem, albo kosztem.
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być zrozumiałe, użyteczne dla odbiorców, a ponadto przedstawiane zgodnie
z ich treścią ekonomiczną.

Bardzo ważną rolę w ujmowaniu podatku dochodowego odroczonego,
oprócz fundamentalnych i nadrzędnych zasad rachunkowości oraz cech
jakościowych, odgrywają definicje podstawowych kategorii pomiaru rentow-
ności i sytuacji finansowej, czyli przychodów i kosztów, a także aktywów
i zobowiązań.

Podatek dochodowy odroczony może stanowić w systemie rachunkowości
albo koszt, albo przychód.

Podatek dochodowy odroczony uznany w bieżącym okresie za koszt
oznacza dla jednostki w przyszłości albo obowiązek poniesienia wydatku
z tytułu podatku, albo brak możliwości odzyskania wpłaconego już przez
nią podatku dochodowego (podatku dochodowego bieżącego). W pierwszym
przypadku powstaje koszt jako zwiększenie zobowiązań z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, w drugim powstaje koszt (gdyż następuje zmniejszenie
korzyści ekonomicznych) w formie zmniejszenia aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. Aby można uznać podatek dochodowy odroczony
za koszt, muszą być spełnione następujące warunki, określone w definicji
kosztów:

- zmniejszenie korzyści musi być uprawdopodobnione (a nie pewne);
- należy ustalić ich wiarygodną wartość;
- muszą spowodować zmniejszenie kapitału własnego lub zwiększenie

jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców
lub właścicieli.

Podstawą do ustalenia kwoty podatku są dwie wielkości - różnica
przejściowa (okresowa) oraz stopa podatku dochodowego. Pozwalają one
na wiarygodne ustalenie wartości odroczonego podatku dochodowego,
ponieważ wartość różnicy przejściowej (okresowej) jest znana Gest to kwota
przychodów księgowych wyłączona z dochodu lub kwota kosztów podat-
kowych nie uznana jeszcze w księgach rachunkowych). Stopa podatku
dochodowego jest określona w prawie podatkowym. Tak wyliczony podatek
odroczony może być uznany jedynie za wielkość uprawdopodobnioną, gdyż
w przyszłości jego kwota może ulec zmianie, chociażby ze względu na
zmianę stawek podatkowych czy zmianę zasad uznawania kosztów i przy-
chodów podatkowych.

Podatek dochodowy odroczony nie jest jednak szczególnym przypadkiem
pozycji uprawdopodobnionej w rachunkowości. Na skutek stosowania
zasady memoriałowej (a nie kasowej) jest ich bardzo wiele. Dopóki koszt
nie będzie wydatkowany, a przychód nie stanie się wpływem, obie te
pozycje w istocie są tylko uprawdopodobnione.

Jeżeli chodzi o ostatni z wymienionych warunków definicji kosztów, to
w odniesieniu do podatku dochodowego odroczonego nie budzi on żadnych
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zastrzeżeń. Podatek dochodowy odroczony powoduje zmniejszenie kapitału
własnego w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli, ponieważ
stroną przejmującą korzyści w momencie jego realizacji jest fiskus, a nie
właściciel.

Podatek dochodowy odroczony może - w systemie rachunkowości
- stanowić przychód. Jak wiadomo przychód - zgodnie z ogólnie akceptowaną
jego definicją72 - oznacza powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia
wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które prowadzą
do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

W świetle fundamentalnych zasad rachunkowości - zasady memoriałowej
i zasady kontynuacji działania - podatek dochodowy odroczony będzie
przychodem, jeśli jednostka w przyszłości otrzyma zwrot zapłaconego
podatku dochodowego lub nie dokona płatności z tego tytułu. W pierwszym
przypadku powstaje przychód jako zwiększenie wartości aktywów (korzyści
z tytułu zwrotu podatku), w drugim powstaje przychód jako zmniejszenie
wartości wcześniej uznanych zobowiązań na odroczony podatek dochodowy.

Aby uznać podatek dochodowy odroczony za przychód, muszą być
spełnione analogiczne warunki, jak w przypadku podatku dochodowego
odroczonego uznanego za koszt. Tak samo zatem kwota musi być wiarygodnie
ustalona i uprawdopodobniona.

Zasady obliczania kwoty podatku odroczonego jako przychodu są identyC'.l-
ne z wcześniej omawianymi. Różnica polega tylko na tym, że - aby w bieżą-
cym okresie powstały korzyści z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(a więc przychody) - w przeszłych okresach z dochodu podatkowego musiały
być wyłączone koszty księgowe (które stają się kosztem podatkowym) lub
włączone do podstawy opodatkowania przychody, które nie były uznane za
przychody księgowe (a które stają się przychodem księgowym).

Podatek dochodowy odroczony podobnie, jak inne przychody i koszty
zgodnie z ich treścią ekonomiczną i definicjami ustanowionymi na potrzeby
rachunkowości, oznacza albo odpływ przyszłych korzyści z tytułu podatku
dochodowego (zobowiązania), albo przyszłe korzyści z tytułu podatku
dochodowego (aktywa).

Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego spełniają warunki
definicji aktywów, gdyż przyniosą w przyszłości korzyści polegające na zmniej-
szeniu obciążenia z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Przyszła korzyść
może wynikać albo z uznania kosztu podatkowego, który stanowił już koszt

72 Por. ramy konceptualne IASC w: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001,
s. 73-74 oraz art. 3, ust. l, pkt 31, ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U.
1994, nr 121, poz. 592 z późniejszymi zmianami.
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księgowy, albo z nieuznania w dochodzie przychodu księgowego, który był
już w nim uwzględniony, albo z odliczenia straty podatkowej lat ubiegłych.

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego także spełniają
warunki definicyjne zobowiązań, ponieważ w przyszłości spowodują odpływ
korzyści ekonomicznych. Może to mieć miejsce wtedy, gdy koszt księgowy
nie będzie uznany w dochodzie podatkowym, gdyż był już kosztem podat-
kowym, albo będzie uznany w dochodzie przychód, który był już przychodem
księgowym.

Zarówno aktywa, jak i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego stanowią skutek przeszłych zdarzeń, pozostają pod kontrolą
ekonomiczną jednostki oraz ich wartość może być wiarygodnie oszacowana.
Spełniają one zatem wszystkie warunki definicji odpowiednio aktywów
i zobowiązań.

W stosunku do podatku dochodowego odroczonego można określić
ogólne zasady uznawania przychodów/kosztów z tego tytułu oraz ogólną
klasyfikację aktywów i zobowiązań ze względu na źródła ich powstawania
(czyli rodzaj operacji, której są skutkiem).

Źródła powstawania podatków odroczonych to:
I grupa - zdarzenia wpływające na wynik finansowy bieżącego okresu;
II grupa - zdarzenia wpływające bezpośrednio na kapitał własny;
III grupa - zdarzenia polegające na połączeniu przedsiębiorstw metodą

nabycia.
Ze względu na to, że zdarzenia I grupy są najbardziej powszechne,

określa się je jako wszystkie inne niż zaliczane do grup II i III, określając
jedynie rodzaj tych ostatnich.

Podstawowe zdarzenia wchodzące w skład II grupy to 73:

- błędy fundamentalne i zmiana polityki rachunkowości;
- aktualizacja wyceny, której skutki są odnoszone bezpośrednio na

kapitał własny z tytułu aktualizacji wyceny.
Jako przychód podatek dochodowy odroczony może być ujmowany

w rachunkowości w następujący sposób:
1) może zwiększać wynik finansowy netto w stosunku do wyniku brutto

(czyli pomniejszać obciążenie z tytułu bieżącego podatku dochodowego)
w rachunku zysków i strat (podatek dochodowy odroczony wynikowy);

2) może zwiększać bezpośrednio kapitał własny (podatek dochodowy
odroczony kapitałowy);

3) może bezpośrednio korygować wartość firmy; w tym przypadku
podatek dochodowy odroczony jako przychód może:

73 W zależności od szczegółowych rozwiązań przyjętych w niektórych krajach, należałoby
rozszerzyć katalog powyższych zdarzeń np. o koszty emisji ujmowane bezpośrednio w kapitale
zapasowym czy skutki przeliczeń walutowych.
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a) albo pomniejszyć goodwill w aktywach bilansu;
b) albo powiększyć ujemną wartość firmy ujętą w pasywach bilansu,

stając się w ten sposób pozycją przychodów rozliczanych w czasie.
Natomiast jako koszt podatek dochodowy odroczony może być ujmowany

w rachunkowości następująco:
1) może obciążyć wynik finansowy bieżącego okresu (podatek dochodowy

odroczony wynikowy);
2) może obciążyć kapitał własny bezpośrednio na dzień bilansowy

okresu (podatek dochodowy odroczony kapitałowy);
3) może skorygować bezpośrednio wartość firmy w bilansie; w tym

przypadku istnieją dwie możliwości:
a) podatek dochodowy odroczony jako koszt będzie aktywowany, powięk-

szając w ten sposób pozycję dodatniej wartości firmy i łącznie z nią będzie
podlegał rozliczeniu w czasie;

b) podatek dochodowy odroczony jako koszt pomniejszy przychód
rozliczany w czasie, jakim jest ujemna wartość firmy w pasywach bilansu.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- ze względu na sposób ujęcia podatku dochodowego odroczonego - można
podzielić na trzy grupy:

- grupa A - aktywa (zobowiązania) związane z odroczonym podatkiem
dochodowym wynikowym;

- grupa B - aktywa (zobowiązania) związane z odroczonym pogatkiem
dochodowym kapitałowym;

- grupa C - aktywa (zobowiązania) związane z odroczonym podatkiem
dochodowym korygującym wartość firmy.

W poprzednim rozdziale przedstawiono ogólne zasady pomiaru rachun-
kowości. W ramach tak przyjętej konwencji poniżej zaprezentowano umiej-
scowienie podatku dochodowego odroczonego, wskazując jego wpływ na
wartość bilansową przedsiębiorstwa (por. rys. 3.12).

Wpływ podatku dochodowego na wartość bilansową przedsiębiorstwa
zależy od wpływu na nią zdarzenia powodującego powstanie różnicyocharak -
terze przejściowym. Jeżeli przychód/koszt będący przyczyną powstawania
różnicy o charakterze przejściowym stanowi pozycję wyniku finansowego,
to podatek odroczony związany z tym przychodem/kosztem skoryguje
wartość bilansową pośrednio - przez wynik finansowy bieżącego okresu
(przypadki lA i IB).

Jeżeli przychód/koszt powodujący powstanie różnicy o charakterze
przejściowym został odniesiony wprost na zysk/stratę z lat ubiegłych, to
podatek odroczony związany z tym przychodem/kosztem skoryguje wartość
bilansową bezpośrednio (przypadki 2A i 2B) w pozycji zysk/strata z lat
ubiegłych.
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Aktywa z ty tulu podatku dochodowego
odroczonego

(I A) zwiększenie/zmniejszenie wskutek
uznania przychodówlkosztów z tytułu podatku
dochodowego odroczonego w wyniku finanso-
wym bieżącego okresu

(2A) zWlększenie/zmniejszenie spowodo-
wane uznaniem przychodówlkosztów z tytułu
podatku dochodowego odroczonego wskutek
zdarzeń lat poprzednich

(3A) zwiększenie/zmniejszenie wskutek
uznania przychodów/kosztów z tytułu podatku
dochodowego odroczonego od skutków
aktualizacji wyceny nie odnoszonej na wynik
tinansowy bieżącego okresu

I Kapitał podstawowy I
(lA) Wynik finansowy

I
'O ~., ~

(l B) bieżącego okresu N .,to •••Q.o
'" "'._. r') •.

(2A) Wyniki lat
'g-c:r
o' =:

(2B) ubiegłych ., ~'"=..• '"~ o
(3A) Kapitał z ~ ~~
(3B) aktualizacji

wyceny

Zobowiązania z ty tulu podatku dochodowego
odroczonego

(l B) zwiększenie/zmniejszenie wskutek
uznania kosztów/przychodów z tytułu podatku
dochodowego odroczonego w wyniku finanso-
wym bieżącego okresu

(2B) zwiększenie/zmniejszenie spowodo-
wane uznaniem kosztów/przychodów z tytułu
podatku dochodowego odroczonego wskutek
zdarzeń lat poprzednich

(3B) zwiększenie/zmniejszenie wskutek
uznania kosztów/przychodów z tytułu podatku
dochodowego odroczonego od skutków
aktualizacji wyceny nie odnoszonej na wynik
finansowy bieżącego okresu

Uwaga: Na rysunku nie ujęto aktywów/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego
odroczonego dotyczących goodwillu i badwillu, ponieważ w momencie ich powstawania nie
mają one wpływu na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Ponadto, w przypadku kosztów
emisji kapitału własnego, uznawanego bezpośrednio w kapitale własnym, należałoby rozszerzyć
pozycję wartości bilansowej o pozycję np. "pozostałe kapitały własne".

Rys. 3.12. Ogólne zasady ujmowania podatku dochodowego odroczonego ich wpływ na
wartość bilansową przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Jeżeli zaś przychód/koszt powodujący powstanie rozmcy przej-
ściowej został odniesiony wprost na kapitał z aktualizacji wyceny, to
podatek odroczony związany z tym przychodem/ kosztem skoryguje wartość
bilansową bezpośrednio (przypadki 3A i 3B) w pozycji kapitał z aktualizacji
wyceny.

Jedyną pozycją wartości bilansowej przedsiębiorstwa, na którą odroczony
podatek dochodowy nie ma wpływu, jest kapitał podstawowy. Jedynym
przypadkiem podatku dochodowego odroczonego, który nie ma wpływu na
wartość bilansową przedsiębiorstwa w momencie powstania różnicy przejś-
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ciowej, jest podatek dochodowy odroczony z tytułu transakcji połączenia,
w której powstaje goodwill i badwill. Koryguje on bezpośrednio te pozycje
bilansowe z pominięciem wartości bilansowej. Dopiero w następnych okresach
koryguje pośrednio - przez wynik bieżącego okresu - wartość bilansową
przedsiębiorstwa.

Istotnymi czynnikami kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa
w przypadku podatku dochodowego odroczonego są szczegółowe zasad y
jego wyceny. Obejmują one następujące elementy74:

- definicję różnicy przejściowej ujemnej i dodatniej;
- definicję wartości podatkowej aktywów i zobowiązań;
- zasady wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego

odroczonego 75.

Wartość podatkowa aktywów to kwota, która w przyszłości pomniejszy
dochód podatkowy.

Wartość podatkowa zobowiązań to wartość księgowa pomniejszona o kwoty,
które w przyszłości pomniejszą dochód podatkowy oraz powiększona
o kwoty, które w przyszłości powiększą dochód podatkowy76.

Dodatnie różnice przejściowe (do opodatkowania) to różnice, które
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania. Dodatnie
różnice przejściowe powodują obowiązek uznania zobowiązań z tytułu
podatku dochodowego odroczonego.

Ujemne różnice przejściowe (do potrącenia) to takie różnice, które
w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania. Przejściowe
różnice ujemne powodują obowiązek uznania aktywów z tytułu podatku
dochodowego odroczonego.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego są iloczynem różnic
przejściowych ujemnych i stopy podatkowej oraz iloczynem stopy podatkowej
i straty podatkowej możliwej do odzyskania w przyszłości.

74 Por. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 oraz art. 37 ustawy z 29 września
1994 r., Dz. U. 1994, nr 121, poz. 592 z późniejszymi zmianami.

75 Ze względu na cel pracy przyjęto definicje szczegółowe i zasady wyceny właściwe dla
podejścia bilansowego.

76 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12, a także ustawa o rachunkowości,
stwierdzają jedynie, że "wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona
o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego". Definicja wartości
podatkowej pasywów obejmuje jeden przypadek - różnicy przejściowej ujemnej. Wartość
podatkowa pasywów może powodować różnicę przejściową dodatnią, czego przykładem są
dodatnie różnice kursowe na zobowiązaniach walutowych. Aby ustalić wartość podatkową
zobowiązań, w tym przypadku należałoby zmodyfikować jej definicję. Wartością podatkową
pasywów będzie również ich wartość księgowa powiększona o kwotę, która w przyszłości
powiększy podstawę opodatkowania. Bardzo ważną kwestią w rozważaniach definicji wartości
podatkowych jest uściślenie określenia "pomniejszenie" lub "powiększenie" w przyszłości
podstawy opodatkowania. Należy je rozumieć jako pomniejszenie lub powiększenie (podstawy
opodatkowania) w stosunku do wyniku finansowego.
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Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odroczonego są iloczynem
różnic przejściowych dodatnich i stopy podatku dochodowego.

Wpływ podatków odroczonych na wartość bilansową przedsiębiorstwa
- oprócz wpływu determinowanego wartością różnicy przejściowej - zależy
także od przyjętej stopy podatkowej oraz od tego, czy jednostka ujawni
wszystkie różnice przejściowe. Ponieważ ostatnie dwa czynniki związane są
z przyszłością, daje to możliwość subiektywnej oceny i różnych rozwiązań
w praktyce gospodarczej77.

Konkludując, podatek dochodowy jest szczególną kategorią systemu ra-
chunkowości. Jako bieżący podatek dochodowy stanowi największe obciążenie
fiskalne w porównaniu z innymi podatkami - kategorię pieniężną zmniejszającą
wartość bilansową przedsiębiorstwa. Natomiast jako odroczony podatek do-
chodowy jest kategorią memoriałową zarówno zmniejszającą, jak i zwiększającą
tę wartość. Stanowi on odzwierciedlenie polityki podatkowej państwa i jej
odmienności w stosunku do polityki bilansowej - zarówno makro-, jak
i mikroekonomicznej. O skali wpływu podatku dochodowego na wartość
bilansową przedsiębiorstwa decydują regulacje prawne podatku dochodowego.

3. Perspektywy rozwoju praktyki podatków dochodowych
w warunkach globalizacji

3.1. Harmonizacja podatków dochodowych w UE

Harmonizacja prawa podatkowego to jedno z naj trudniejszych zadań,
jakie stoi przed Unią Europejską. Ogromne zróżnicowanie systemów podat-
kowych postrzegane jest jako przyczyna zjawiska szkodliwej konkurencji,
a także dyskryminacji współobywateli innych krajów UniF8. Podkreśla się,

77 Czy podatki odroczone mają wpływ na wartość bilansową wskutek innych przyczyn
niż powstanie lub rozliczenie różnic przejściowych? Stosuje się do nich takie same zasady, jak
do innych aktywów/zobowiązań na dzień bilansowy. Oznacza to, że aktywa mogą utracić
wartość wskutek braku możliwości realizacji różnic ujemnych lub odliczenia z tytułu straty
podatkowej. Dokonany odpis aktualizujący pomniejszy wartość bilansową przedsiębiorstwa.
W przypadku zobowiązań może wystąpić brak obowiązku zapłacenia podatku dochodowego
bieżącego, co spowoduje zmianę szacunku zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
odroczonego i zwiększy wartość bilansową przedsiębiorstwa. Dodatkowym elementem kreującym
aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest strata podatkowa. Wskutek ujęcia
podatku odroczonego z tego tytułu również zwiększa się wartość bilansowa przedsiębiorstwa.

78 J. Gałuszka, Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w UE - implikacja
dla Polski, "Przegląd Podatkowy" 2000, nr 6, s. 3-5.
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że harmonizacja nie ma na celu wyeliminowania narodowych systemów
prawnych, a jedynie ich ujednolicenie tam, gdzie jest to niezbędne ze
względu na procesy integracyjne79• Generalnie, harmonizacja podatków
"oznacza kompromis między niskim stopniem koordynacji a idealnym
poziomem standaryzacji (taki sam system podatkowy, bardzo podobne
podstawy opodatkowania i stawki)" 80.

Obserwując proces harmonizacji podatków, należy stwierdzić, że w centrum
zainteresowania są przede wszystkim podatki pośrednie i w tej właśnie
dziedzinie UE może pochwalić się znaczącymi sukcesami. Do najważniejszych
należy zaliczyć VI Dyrektywę Rady z 17 maja 1987 r. regulującą podstawowe
elementy tego podatku81•

Zupełnie inaczej wygląda harmonizacja podatków bezpośrednich. Twierdzi
się, że nie należy oczekiwać zbyt szybkiego postępu w harmonizacji,
ponieważ w Traktacie Rzymskim nie ma szczegółowych postanowień w tej
kwestii82. Zdefiniowano w nim przede wszystkim potrzebę harmonizacji
podatków pośrednich, ponieważ uważano, że mają one większy wpływ na
funkcjonowanie wspólnego rynku.

Podatki bezpośrednie są o wiele bardziej zróżnicowane w krajach Unii
niż podatki pośrednie. Ich harmonizacja jest o wiele trudniejsza niż podatków
pośrednich, zarówno z politycznego, jak i technicznego oraz legislacyjnego
punktu widzenia. Dotąd wydano jedynie dwie dyrektywy w tym zakresie83.

Potrzeba analizowania podatku dochodowego od spółek w UE zrodziła
się już w latach 60. XX w. Pierwszym raportem na ten temat był raport
Neumarka z 1962 L, kolejnym - Tempel Report z 1970 L Oba raporty
identyfikowały między innymi problem podatku od dywidend jako najbardziej
istotny problem Wspólnego Rynku. W wyniku prac komisji Neumarka,
z 1967 L, powstał program harmonizacji podatków bezpośrednich, skutkiem
którego było przygotowanie dyrektyw dotyczących opodatkowania spółek-
córek, spółek-matek oraz fuzji i podziału spółek84.

W 1975 L Komisja Europejska przedstawiła propozycję wprowadzenia
stopy podatku dochodowego od spółek w granicach 45-55% oraz stopę

79 B. B r ze zi ń sk i, J. G łu ch ow sk i, C. Ko sik o w ski, Harmonizacja prawa podat-
kowego. Unia Europejska i Polska, PWE, Warszawa 1998, s. 15.

80 Ibidem.
81 Por. W. N y k i e 1, Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, [w:] Wplyw

prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2003, s. 343.
82 B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa poda-

tkowego ... , s. 187. Tłumaczy to nieporównywalnie różny stopień zaawansowania prac har-
monizacyjnych związanych z podatkami pośrednimi i bezpośrednimi.

83 W. Nykiel, Wplyw prawa wspólnotowego ..., s. 337-348.
84 Pierwsze projekty dyrektyw były gotowe już w 1969 r.; ostatecznie przyjęto je dopiero

w 1990 r. Por. B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa
podatkowego ... , s. 23.
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podatku od dywidend na poziomie 25%. Parlamenty krajów członkowskich
nie zainteresowały się jednak tymi propozycjami, stwierdzając jedynie
w 1980 r., że najpierw trzeba podjąć działania na rzecz harmonizacji
postawy opodatkowania85.

W latach 1984-1985 Komisja Europejska zaproponowała hannonizację
zasad podatkowych odnośnie do strat podatkowych - możliwości rozliczania
wstecz do 3 lat oraz nieograniczony czas rozliczania na przyszłe okresy.
Propozycja została odrzucona. W 1988 r. przygotowała ona także propozycję
harmonizacji podstawy opodatkowania, która nie została wówczas oficjalnie
zaprezentowana członkom Unii Europejskiej86.

Stwierdzono zatem, że należy powołać grupę roboczą, która w drodze
badań i konsultacji z państwami członkowskimi przygotowałaby raport
o stanie harmonizacji podatków dochodowych. W 1990 r. powołano więc
komisję Rudinga.

Komisja Rudinga postawiła sobie za cel udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania87:

1) czy różnice w uregulowaniach podatkowych państw członkowskich
mają wpływ na funkcjonowanie wspólnego rynku, w szczególności na
konkurencję i decyzje dotyczące alokacji inwestycji;

2) jeśli powstają zakłócenia z tytułu różnic w podatkach, to czy mogą
one być wyeliminowane poprzez siły rynkowe i konkurencję podatkową
między państwami członkowskimi, czy też wymagają podjęcia działań na
szczeblu Wspólnoty;

3) jakie działania powinna podjąć Wspólnota w celu eliminacji ww.
zakłóceń.

W raporcie sporządzonym w 1992 r. stwierdzono, że istnieją znaczące
różnice między państwami członkowskimi w zakresie konstrukcji podatków
dochodowych od osób prawnych, powodujące zakłócenia w swobodnym
przepływie zysków i kapitałów. Uznano za konieczne podjęcie określonych
działań zmierzających do zmniejszenia tych różnic.

Podkreślano, że najistotniejsze różnice w opodatkowaniu przedsiębiorstw
występujące między państwami dotyczą odmienności stawek podatkowych
oraz zasad ustalania podstawy opodatkowania, które determinują poziom

85 Por. Commission StalI Working Paper, Company Taxation in the Internal Market
(COM (2001) 582 final), (w:] The European Union On-Line, http://europa.eu.int/comm/taxation_
customs/publications/officiatdoc/IP /ipI468/company Jax_study _en.pdr, s. 16.

86 Ibidem.
81 Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Commission or

the European Communities, marzec 1992; por. także: H. Litwińczuk, Dyrektywy Podatkowe
Wspólnoty Europejskiej. Podatki dochodowe - tekst i komentarz, Warszawa 1995, s. II. Zob.
także: Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the Internal Market (COM
(2001) 582 final), s. 17-19.

http://europa.eu.int/comm/taxation_


178

zysku do opodatkowania. Ponadto zwrócono uwagę na różne podejścia do
opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą (dywidendy, odsetki)
oraz różne metody traktowania strat podatkowych.

W związku ze stwierdzeniem znaczących różnic w systemach podatkowych
państw członkowskich, które wpływają nie tylko na decyzje inwestycyjne
przedsiębiorstw, ale również na decyzje dotyczące metody finansowania oraz
wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa i wywierają negatywny wpływ na
decyzje o alokacji kapitału, komisja Rudinga opracowała szereg zaleceń
mających na celu ujednolicenie systemów podatku dochodowego w ra-
mach UE.

Zalecenia komisji Rudinga

Zalecenia dotyczące harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych
zostały sformułowane w odniesieniu do dwóch grup problemów.

Pierwsza z nich dotyczyła wyeliminowania podwójnego opodatkowania
dochodów przekazywanych między przedsiębiorstwami mającymi siedzibę
w różnych państwach członkowskich (dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne).
Druga grupa zaleceń dotyczyła bezpośrednio poszczególnych elementów
konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych - podstawy opodat-
kowania, stopy podatkowej i systemu podatkowego. W ramach grupy
pierwszej komisja postulowała m.in.:

- wyeliminowanie w państwach członkowskich Wspólnoty podwójnego
opodatkowania dywidend88;

- zniesienie podatku u źródła od odsetek i opłat licencyjnych przeka-
zywanych między przedsiębiorstwami państw członkowskich89;

- wprowadzenie cen transferowych w koncernie90;

88 W lipcu 1990 r. uchwalono dyrektywę o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu
do spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich. Ponieważ w poszczególnych
państwach członkowskich dyrektywa dotyczy różnych form spółek, komisja zaleciła rozszerzenie
zakresu jej stosowania na wszystkie przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku dochodowego
od osób prawnych, niezależnie od ich formy prawnej. Uznała, że zakres dyrektywy powinien
być rozszerzony na wszystkie przedsiębiorstwa podlegające podatkowi dochodowemu. Dodatkowo
jej uregulowaniami objęte są spólki-córki, w których spółka-matka ma co najmniej 25-procentowy
udział. Dyrektywa zezwala państwom członkowskim na obniżenie procentowego progu wartości
udziału. Komisja zaleciła znaczne obniżenie udziału przewidzianego w dyrektywie.

89 Komisja uznała za konieczne zaniechanie poboru podatku u żródła od odsetek i opłat
licencyjnych przekazywanych przez przedsiębiorstwa w ramach Wspólnoty, co jest jednoznaczne
z ich jednokrotnym opodatkowaniem u odbiorcy. Zaleciła także uchwalenie dyrektywy
o zaniechaniu poboru podatku u żródła od odsetek i opłat licencyjnych.

90 Postępowanie ugodowe i arbitrażowe dotyczące korekty cen ustalonych między przed-
siębiorstwami powiązanymi reguluje konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodat-
kowania w przypadku korekty zysku przedsiębiorstw powiązanych (Konwencja nr 90f436fEEC
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- wprowadzenie jednolitych zasad pokrywania strat filii i spółek -eórek91;

- zawieranie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania92•

Druga grupa propozycji komisji Rudinga dotyczyła konstrukcji podatku
od osób prawnych i obejmowała następujące zagadnienia:

- systemy podatku dochodowego od osób prawnych93;

- stawki podatku dochodowego od osób prawnych94;

- zasady ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Z punktu widzenia tematyki pracy najbardziej istotne są zalecenia

odnośnie do zasad ustalania dochodu do opodatkowania. Komisja Rudinga
podkreśliła, że punktem wyjścia do ustalenia zysku podatkowego we wszys-
tkich państwach członkowskich powinna być rachunkowość finansowa,
chociaż nie jest ona ujednolicona i nie ma na celu zaspokojenia potrzeb
w zakresie podatku dochodowego.

Komisja Rudinga zaleciła Komisji Europejskiej podjęcie odpowiednich
działań mających na celu zmniejszenie różnic między bilansem handlowym
a bilansem podatkowym. Dotyczyły one w szczególności: amortyzacji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, leasingu, wyceny
zapasów, rezerw, kosztów działalności gospodarczej, rozliczania straty
podatkowej oraz opodatkowaniem zysków kapitałowych.

w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw
powiązanych). Komisja zaleciła jak najszybsze ratyfIkowanie tej konwencji przez wszystkie
państwa członkowskie. Ponadto, zaleciła przeprowadzenie wspólnych, czasowo uzgodnionych
kontroli przedsiębiorstw powiązanych przez państwowe władze podatkowe oraz uchwalenie
przez Komisję Wspólnoty i państwa członkowskie odpowiednich przepisów lub realizacji
działań w zakresie cen transferowych w koncernach.

01 Komisja zaleciła w tej sprawie państwom członkowskim przyjęcie projektu dyrektywy
o pokrywaniu strat zakładów i spółek-córek mających siedzibę w innych państwach członkowskich.
Projekt dyrektywy zezwalał jedynie na pokrywanie strat spółek-córek z dochodu spółki-matki.
Dlatego też komisja zaleciła dopuszczenie możliwości pokrywania strat jednych spółek-córek
z dochodu innych spółek-córek w pierwszej kolejności w granicach tego samego kraju,
a następnie przez rozszerzenie zakresu projektu dyrektywy na cały obszar Wspólnoty.

02 Komisja zaleciła państwom członkowskim zawarcie jeszcze brakujących umów oraz
opracowanie przez Komisję Europejską jednolitej koncepcji umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zawieranych przez państwa członkowskie z państwami trzecimi.

03 W opinii komisji wprowadzenie jednolitego systemu podatku dochodowego nie jest
możliwe, dlatego też sformułowała ona następujące zalecenia: państwa, które opodatkowują
podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłacone przez spółkę z siedzibą
w innym państwie członkowskim, powinny, na zasadzie wzajemności, zaliczyć w poczet tego
podatku podatek od tych dywidend uiszczony w państwie, w którym ma siedzibę spółka
wypłacająca; państwa, które stosują w odniesieniu do dywidend wypłaconych przez krajowe
spółki krajowym odbiorcom metodę kredytu podatkowego lub opodatkowują takie dywidendy
obniżoną stawką podatkową powinny, na zasadzie wzajemności, w ten sam sposób traktować
dywidendy wypłacone odbiorcom krajowym przez spółki mające siedzibę w innym państwie
członkowskim.

04 Komisja zaleciła stosowanie stawki nie mniejszej niż 30% oraz nie większej niż 40%.
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Amortyzacja środków trwałych - zalecono opracowanie projektu dyrek-
tywy w sprawie dopuszczonej we Wspólnocie jednolitej praktyki w zakresie
amortyzacji środków trwałych. Według komisji Rudinga podstawą amor-
tyzacji powinna być wartość historyczna środka trwałego (cena nabycia lub
koszt wytworzenia). Podatnik powinien mieć prawo wyboru metody amor-
tyzacji środków trwałych innych niż budynków (degresywnej bądź liniowej).
Stawka amortyzacyjna przy metodzie degresywnej nie powinna przekraczać
trzykrotności stawki stosowanej w metodzie liniowej. Wszystkie specjalne
odpisy amortyzacyjne (ulgi podatkowe) powinny być zniesione. Zdaniem
komisji Rudinga harmonizacji w ramach Wspólnoty powinny podlegać
zasady amortyzacji dla poszczególnych kategorii aktywów, średni okres
użytkowania środków trwałych oraz maksymalna stawka amortyzacji po-
szczególnych kategorii środków trwałych. Szczególne zalecenia dotyczyły
amortyzacji budynków, postulowano pełną harmonizację rozwiązań w tym
obszarze.

Wartości niematerialne i prawne, leasing - komisja stwierdziła bardzo
duże zróżnicowanie rozwiązań w zakresie goodwillu i innych wartości
niematerialnych i prawnych oraz leasingu. Rekomendowała, aby w drodze
dyrektywy wprowadzić jednolite rozwiązania podatkowe dotyczące amortyzacji
wartości firmy oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
a także uregulować podatkowe ujęcie leasingu.

Wycena zapasów - komisja stwierdziła duże rozbieżności rozwiązań
wśród krajów członkowskich odnośnie do zasad wyceny zapasów i zaleciła
dalsze badania, które doprowadziłyby do wprowadzenia jednej metody
(implementowanej w formie dyrektywy). W tym zakresie zalecono przyjęcie
jako podstawy ceny nabycia i kosztów wytworzenia (a także dopuszczono
wybór między metodami FIFO i LIFO), kosztów przeciętnych oraz mini-
malnego zapasu.

Rezerwy - komisja zaleciła opracowanie projektu dyrektywy określającej
rodzaj rezerw zmniejszających dochód do opodatkowania. Proponowała
zaliczyć do nich: rezerwy na nieściągalne należności, rezerwy na świadczenia
gwarancyjne, rezerwy na pokrycie ujemnych różnic kursowych, jeśli zostały
utworzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Stwierdziła również, że
w ramach Wspólnoty powinna mieć miejsce harmonizacja zasad uznawania
kosztów podatkowych z tytułu rezerw na świadczenia emerytalne i rentowe
dla pracowników. Według komisji kosztem podatkowym powinny być
koszty z tytułu składek na rzecz wszystkich funduszy emerytalnych (bez
względu na ich siedzibę).

Koszty działalności gospodarczej zmniejszające dochód do opodatkowania
- komisja nie stwierdziła konieczności harmonizacji przepisów w tym
zakresie, jednak zaleciła opracowanie projektu dyrektywy, która wskazywałyby
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jednoznacznie te wszystkie koszty pomeSlOne w związku z prowadzeniem
działalności, które zmniejszają dochód.

Komisja zaleciła także opracowanie dyrektywy określającej zasady alokacji
kosztów zarządu w ramach grup kapitałowych oraz definiującej pojęcie
"koszty na rzecz akcjonariuszy" i zasady ich uznawania zarówno w kraju
spółki-matki, jak i spółek-córek.

Rozliczanie strat podatkowych - z uwagi na różnice dotyczące warunków
pokrywania strat i okresu, w którym może ono być dokonane, komisja
zaleciła przygotowanie projektu dyrektywy w tej kwestii.

Zyski kapitałowe (zyski ze sprzedaży majątku) - zdaniem komisji państwa
członkowskie powinny przyjąć wspólne założenia polityki opodatkowania
zysków ze sprzedaży majątku. Komisja proponowała rezygnację z opodat-
kowania zysków ze sprzedaży w przypadku reinwestycji oraz wyłączenie
spod opodatkowania tzw. zysku pozornego będącego rezultatem inflacyjnego
wzrostu cen.

W zakresie pozostałych elementów konstrukcji podatku dochodowego
komisja Rudinga zaleciła opracowanie:

- projektu dyrektywy mającej na celu harmonizację terminów płatności
podatku;

- wspólnego uregulowania, zgodnie z którym przedsiębiorstwa niemające
formy prawnej spółki kapitałowej mogłyby wybrać system opodatkowania
przewidziany dla spółek kapitałowych.

Ocena ustaleń komisji Rudinga przez Komisję Europejską

Komisja Europejska odniosła się pozytywnie do pierwszej grupy tematycz-
nej zaleceń komisji Rudinga (wyeliminowanie podwójnego opodatkowania
dochodów przekazywanych między państwami członkowskimi). Do drugiej
grupy zaleceń komisji Rudinga (dotyczącej konstrukcji podatku dochodowego
od osób prawnych), Komisja Europejska odniosła się z dużą rezerwą
(z wyjątkiem równego traktowania dywidend krajowych i zagranicznych),
czego skutkiem było zaniechanie prac nad harmonizacją podatku dochodowego
od spółek.

3.2. Przeslanki rozwoju kategorii podatku dochodowego odroczonego
w praktyce krajów UE

Już dziś globalizacja wymusiła na rządach podejmowanie określonych
działań w sferze polityki podatkowej, ubezpieczeń społecznych, polityki
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wobec inwestorów zagranicznych, które muszą być spójne z tendencjami
pojawiającymi się na globalnych rynkach towarowych i kapitałowych.

Polityka podatkowa państw UE nadal jednak wymaga weryfikacji. Wiele
krajów wykazuje większą elastyczność przede wszystkim w ogólnej polityce
podatkowej od zysku osób prawnych, zdając sobie sprawę, że coraz większa
część działań gospodarczych przenosi się za granicę.

Należy jednak pamiętać, że w większości krajów systemy podatkowe
były konstruowane przed obecną fazą umiędzynarodowienia działalności
gospodarczej i są one nadal dostosowane do zamkniętych gospodarek
narodowych poszczególnych krajów. Wiele rządów obniżyło jednak stawki
opodatkowania osób prawnych oraz wprowadziło ulgi inwestycyjne, a ciężar
ten przerzucono na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Konkurencja między rządami poszczególnych krajów zmieniła głównie
strukturę i bazę wyjściową podatków dochodowych od spółek. Jednak ze
względu na ceny transferowe rządy nie do końca skutecznie potrafią ściągać
ten podatek od korporacji międzynarodowych.

Można założyć, że jeśli będzie utrzymane dotychczasowe tempo globalizacji,
to warunki dla działalności przedsiębiorstw będą stopniowo ujednolicane
w skali całej UE, chociaż poszczególne kraje będą nadal różnie konstruować
podatki bezpośrednie. Tendencję tę potwierdza aktualny stan procesu ich
harmonizacji.

Raport Rudinga, określany mianem "miękkiej" harmonizacji podatków,
jak dotąd nie przyniósł zbyt dużych efektów w praktyce. Ruding wyznaczył
minimalne standardy dla europejskiego systemu podatku dochodowego od
osób prawnych oraz określił te obszary, które powinny być szczególnie
obserwowane w krajach członkowskich.

Okazuje się, że dziś wyniki raportu Rudinga są jeszcze bardziej aktualne
niż 10 lat temu (część z nich została wykorzystana w opracowaniu Kodeksu95

z 1997 r.). Stały się one szczególnie istotne w świetle postępującej globalizacji,
która oznacza przecież większą integrację. Potrzebę przyspieszenia procesów
harmonizacyjnych podatków dochodowych spotęgowały fuzje i połączenia
oraz wzrost znaczenia międzynarodowych korporacji na wspólnym rynku.
Patrząc w przyszłość, globalizacja jest wyzwaniem dla podatków i może
spowodować wprowadzenie zmian do systemów narodowych. Rozważane są
także propozycje zaniechania podatku dochodowego od spółek, ale wydaje
się, że należy je uznać za nierealne, ponieważ stanowi on stabilne źródło
przychodów budżetowych państw członkowskich (por. tab. 3.1).

95 Kodeks postępowania w zakresie opodatkowania spółek, który zaczął obowiązywać
w Unii Europejskiej z dniem 1 grudnia 1997 roku. Por. J. G a ł u s z k a, Harmonizacja
podatków ... , s. 5.
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Tabela 3.1. Podatek dochodowy od spółek w krajach UE (jako procent PKB)

Kraj 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000
Belgia 2,4 2,2 2,4 3,1 3,5 3,6 3,5 3,5
Dania 1,1 1,5 2,6 3,4 3,7 3,6 3,6 3,5
Niemcy 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 2,0 2,1
Grecja - 0,5 1,7 2,2 2,4 2,9 3,2 3,3
Hiszpania - 1,2 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Francja 2,2 2,1 2,4 1,9 2,2 2,7 2,9 2,9
Irlandia 1,3 1,5 2,2 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5
Włochy 3,0 2,4 3,7 4,2 4,3 3,9 4,1 4,1
Luksemburg 5,9 7,6 6,6 6,9 8,3 8,3 8,2 8,2
Holandia 2,5 3,0 3,4 4,1 4,6 4,5 4,5 4,4
Austria - 1,4 1,3 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
Portugalia - 0,9 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0
Finlandia - 1,2 2,0 3,0 3,7 3,7 3,7 3,8
Szwecja - 1,2 2,0 3,1 2,8 2,9 2,9 2,8
Wielka Brytania 3,7 2,9 4,1 3,8 4,3 4,7 4,7 4,8
Europa 2,2 2,2 2,9 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2

Ź ród ł o: European CommisionjEurostat. Podaję za: Commission Staff Working Paper,
Company Taxation in the Internal Market (COM (2001) 582 ]l1UlI), [w:] The European Union
On-Line, http://europa.euint/comm/taxatioącustomsjpublications/officiatdoc/IP jip l466jcompany _
tax_study _en.pdf.

W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską
podkreśla się rolę rachunkowości fmansowej w procesie harmonizacji po-
datków bezpośrednich96• Stwierdzono, że w większości krajów UE istnieje
silny związek między podstawą opodatkowania a zasadami rachunkowości
finansowej. Rachunkowość w poszczególnych krajach członkowskich bazuje
co prawda na takich samych zasadach ogólnych, ale szczegółowe roz-
wiązania są bardzo różne. Generalnie obserwuje się koncepcję autonomii
prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz współzależność obu dziedzin
prawa.

Wpływ prawa podatku dochodowego na sprawozdania finansowe ma
zasadnicze znaczenie dla jednostkowych sprawozdań finansowych, ale może
być przenoszony również na sprawozdania skonsolidowane.

W 1995 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię rachunkowości97,

dopuszczającą stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek publicznych na
rynku kapitałowym UE.

96 Opracowano na podstawie: www. http://europa.eu.int/comm/taxation.customs/publications.
97 Communication from the Commission on Accounting Harmonization: A New Strategy vis

a vir International Harmonization, COM (95) 508, listopad 1995.

http://europa.eu.int/comm/taxation.customs/publications.
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Jak wiadomo, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - podobnie
jak standardy FASB - cechuje neutralność podatkowa98• Uważa się, że ich
stosowanie w indywidualnych sprawozdaniach finansowych w wielu krajach
nie jest możliwe ze względu na skutki podatkowe.

Uwaga ta odnosi się jednak tylko do tych krajów, w których istnieje
współzależność między prawem bilansowym i prawem podatkowym (np.
Niemiec). Jeśli natomiast w praktyce jest realizowana koncepcja autonomii,
to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mogą być stosowane, a ich
konsekwencją staną się podatki dochodowe odroczone.

Innym wydarzeniem postrzeganym jako bariera harmonizacji podatków
bezpośrednich było przyjęcie przez Komisję Europejską dyrektywy99 ze-
zwalającej na wprowadzenie rachunkowości wartości godziwej (fair value
accounting) w stosunku do pewnych pozycji aktywów i zobowiązań. To
nowe podejście rachunkowości zrywa z tradycyjną zasadą realizacji. In-
strumenty finansowe są wyceniane w wartości rynkowej lub godziwej (a nie
w koszcie historycznym), co automatycznie oznacza, że związek rachun-
kowości i podatku dochodowego w tym obszarze nie jest możliwy. Kolejne
zagrożenie dostrzega się w dużym zainteresowaniu stosowaniem faźr value
accounting jako rozwiązania również w odniesieniu do innych aktywów
i zobowiązań, oraz w postulowaniu wprowadzenia nowego sprawozdania
- "sprawozdania z dokonań" - mającego zastąpić tradycyjny rachunek
zysków i strat.

Komisja Europejska stwierdziła, że generalnie nie ma perspektyw dla
ujednolicenia podatków dochodowych i rachunkowości finansowej. Wręcz
przeciwnie, rachunkowość wartości godziwej i rozwój regulacji rynku kapitało-
wego w UE alienują coraz bardziej obie te dziedziny. Komisja uznała, że
wśród wielu czynników kształtujących podstawę opodatkowania harmonizacja
rachunkowości w UE nie przyczyni się do jej ujednolicenia; wyraziła jedynie
nadzieję, że wzrośnie liczba opcji w rachunkowości, a wśród nich będą
opcje podatkowe (wiele krajów chce utrzymać związki prawa bilansowego
z prawem podatkowym).

Dopóki rachunkowość podatkowa będzie rozwijać się niezależnie od
rachunkowości finansowej, państwa członkowskie będą zobligowane do
poszukiwania zasad ustalania podstawy opodatkowania. Punktem wyjścia

98 Należy pamiętać, że dyrektywy dotyczące rachunkowości, reprezentujące interesy
anglosaskiej i kontynentalnej grupy państw nie brały pod uwagę regulacji podatku dochodowego,
dzięki czemu są od nich niezależne.

99 Przyjęta 31 maja 2001 r. propozycja korekty Dyrektywy 78/660/EEC i 83/349/EEC
polegającej na zmianie zasad wyceny dla rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
określonych spółek, COM (2000) 80, luty 2000.
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powinna być wspólna baza - na poziomie UE, a nie indywidualne roz-
wiązania. Ujednolicenie prawa podatkowego i prawa bilansowego wydaje
się być trudnym i długotrwałym procesem, aczkolwiek jego brak jest coraz
bardziej odczuwalny w praktyce funkcjonowania UE. Potwierdzeniem powyż-
szej opinii jest stanowisko H.O. Rudinga, który wskazał na rosnącą i pilną
potrzebę przyspieszenia prac harmonizacyjnych nad podatkami dochodowymi
od spółek, podając następujące powodyll)():

1) podatki dochodowe od spółek są istotnym obszarem rozbieżności na
wspólnym rynku;

2) wzrost zagranicznych inwestycji w Europie, zarówno w przemyśle, jak
i w sektorze finansowym zmusza do zmniejszenia barier podatkowych,
szczególnie w zakresie podwójnego opodatkowania;

Dotychczas Komisja Europejska jedynie zalecała działania mające na
celu koordynację narodowych polityk podatkowych; obecnie - zdaniem
H. O. Rudinga - należy podjąć bardziej zdecydowane kroki zmierzające do
ostatecznej i fundamentalnej reformy podatków dochodowych UE. Jej
celem powinno być zastąpienie wszystkich podatków dochodowych przez
jeden, wspólny, federalny podatek dochodowy (EU CIT) - podatek dla
spółek (grup) od skonsolidowanej podstawy opodatkowania przyjętej dla
całej UE, a następnie podzielony na kraje członkowskie.

H. O. Ruding stwierdził także, że w ostatnich latach dyskusja w UE
na temat harmonizacji podatków dochodowych jest skupiona na podstawie
opodatkowania, traktując ten problem jako bardziej istotny niż harmonizacja
systemu i stawek podatkowych. Według niego, narodowe systemy podatku
dochodowego (głównie chodzi o podstawę opodatkowania) pozostaną bardzo
różne jeszcze przez wiele lat i nie jest raczej możliwe ich ujednolicenie przez
dyrektywę·

H. O. Ruding zauważył ponadto, że nie jest również możliwe pełne
ujednolicenie stawek, ponieważ najpierw trzeba zbliżyć się przynajmniej do
pewnego poziomu podstawy opodatkowania. Podkreślił, że "wyzwaniem dla
harmonizacji podatków dochodowych jest przyjęcie przez UE Między-
narodowych Standardów Rachunkowości jako bazy dla publikowanych
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Chociaż podatek dochodowy
i rachunkowość to różne dziedziny, to należy za przykładem działań na
rzecz harmonizacji rachunkowości podjąć taką samą inicjatywę na rzecz
harmonizacji podatków dochodowych. Ma ona jednak szansę realizacji
głównie w stosunku do grup kapitałowych".

100 Wystąpienie H. O. Rudinga, prezydenta Europejskiego Centrum Studiów Podatkowych
(Centre for European Policy Studies CEPS) w ramach "European Conference on Company
Taxation", zorganizowanej przez Komisję Unii Europejskiej, Bruksela, 29-30 kwietnia 2002 r.
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Reasumując, dotychczasowe osiągmęcla UE w zakresie harmonizacji
podatków bezpośrednich nie są zadowalające. Wydano jedynie dwie dyrektywy
i zawarto jedną konwencjęlO1. Dodatkowym osiągnięciem Unii Europejskiej
w zakresie podatków bezpośrednich jest kodeks postępowania dotyczący
opodatkowania spółek, w którym określono, jakie przepisy mogą być
szkodliwe. W tym sensie stworzono ramy pozwalające państwom członkow-
skim przestrzegać zasady uczciwej konkurencjpo2.

Nie należy mieć nadziei, że w najbliższych latach stan ten ulegnie
zmianie, co w dużej mierze jest spowodowane procesem intensywnej har-
monizacji rachunkowości w Unii, niestety - z punktu widzenia ujednolicenia
podstawy opodatkowania - nie zorientowanej na podatki. Zbliżenie systemów
podatkowych byłoby możliwe wtedy, gdyby zmiany w rachunkowości
uwzględniały potrzeby fiskusa.

Wydaje się, że przyjęcie rozwiązań podatkowych w rachunkowości
europejskiej nie jest jednak możliwe. Sprawozdania spółek niemieckich są
oceniane jako bardzo trudne w interpretacji nawet przy dobrej znajomości
niemieckiego prawa podatkowego.

Organy państwowe w większości krajów mają nadal bardzo silny wpływ
na rachunkowość. Z pewnością nie zaakceptują filozoficznych rozważań
i indywidualnego pomiaru stosowanego w poszczególnych jednostkach.
Rządy są zainteresowane nieskomplikowanym sposobem ustalania zysku,
a dzięki polityce podatkowej chcą realizować własne cele i chronić dochody
budżetów poprzez własne regulacje. W szczególności dotyczyć one będą tych
obszarów rachunkowości, w których kwoty są przedmiotem oszacowań
(rezerwy, amortyzacja, instrumenty finansowe).

Coraz większe znaczenie ze względu na zróżnicowane systemy podatkowe
różnych krajów odgrywają sprawozdania finansowe skonsolidowane; stają
się one sprawozdaniami wolnymi od wpływów podatkowych, które są
skutecznie eliminowane przez alokację podatku dochodowego.

Inwestorzy coraz częściej polegają na tych sprawozdaniach jako na
źródle informacji o ocenie ekonomicznej spółki macierzystej. Mają im
w tym pomóc zmiany spowodowane przyjęciem przez Komisję UE Między-

101 Dyrektywa Rady nr 90/434fEEC z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym
dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zmiany udziałów w odniesieniu do spółek różnych
państw członkowskich; Dyrektywa Rady nr 90/435/EEC z 23 lipca 1990 r. o wspólnym
systetnie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek-córek różnych państw człon-
kowskich; Konwencja nr 90/436/EEC w sprawie elitninowania podwójnego opodatkowania
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych.

102 Jest to również istotne dla Polski - w myśl Kodeksu do czasu wejścia w struktury
UE ma ona obowiązek powstrzymania się od "szkodliwych" nowych przepisów. Por.
J. Gałuszka, Harmonizacja podatków ... , s. 5.
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narodowych Standardów Rachunkowości jako podstawy do sporządzania
sprawozdań finansowych skonsolidowanych na europejskim rynku kapitało-
wym już od 2005 r.

3.3. Rola Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w rozwoju kategorii podatku dochodowego odroczonego

w praktyce globalnej gospodarki

Globalizacja gospodarki oraz wzrost znaczenia międzynarodowych rynków
kapitałowych powodują wzrost zapotrzebowania na przejrzyste standardy
rachunkowości, zapewniające porównywalność informacji finansowych oraz
pełniejsze ujawnienia. W Europie za takie właśnie uznane są Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości, szczególnie po ostatnich modyfikacjach. lAS B
do chwili obecnej dokonała istotnych zmian, tworząc nowe standardy. Na
dzień dzisiejszy:

1) zlikwidowano różne warianty danego rozwiązania, pozostawiając co
najwyższej rozwiązanie wzorcowe (benchmark) i alternatywne;

2) objęto standardami nowe zagadnienia (np. instrumenty finansowe,
inwestycje w nieruchomości, rolnictwo);

3) wprowadzono w szerszym zakresie wycenę w wartości godziwej.
Kolejne zmiany MSR będą spowodowane próbą merytorycznego zbliżenia

do Amerykańskich Powszechnie Akceptowanych Zasad Rachunkowości (US
GAAP). Zarówno IASB, jak i FASB rozpoczęły pracę nad stosownymi
mod yfikacjami.

Inna płaszczyzna działań dotyczy relacji Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości i Dyrektyw UE. W celu uniknięcia powielania prac nad
standardami rachunkowości Unia zaakceptuje Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości, co jednak spowoduje również ich określone zmiany. Do
chwili obecnej UE zaakceptowała jedynie przejściowo możliwość sporządzania
przez grupy kapitałowe w państwach członkowskich skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości lub US GAAP. Na razie taka zgoda dotyczy wyłącznie
sprawozdań skonsolidowanych. "W żadnym kraju UE nie dopuszczono,
przynajmniej na razie, stosowania Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości do jednostkowych sprawozdań finansowych, gdyż - na ogół
- powodowałoby to kolizję z przepisami podatkowymi. Wydaje się jednak,
że jest to kwestia czasu"103.

103 Por. Międzynarodowa harmonizacja rachunkowości - z bliska, "Rachunkowość" 1999,
nr 10, s. 609.
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o tym, że zmiany Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie
są zorientowane na podatki, świadczą korekty tych standardów, w których
przyjęto wycenę w wartości godziwejl04:

- MSR 16 "Rzeczowy majątek trwały" (zaktualizowany w 1998 r.);
- MSR 17 "Leasing" (zaktualizowany w 1997 r.);
- MSR 18 "Przychody" (zaktualizowany w 1993 ro);
- MSR 20 "Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat

pomocy państwa" (przekształcony w 1994 r.);
- MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych" (zaktualizowany

w 1993 r.);
- MSR 22 "Połączenie jednostek gospodarczych" (zaktualizowany

w 1993 r.);
- MSR 25 "Inwestycje" (przekształcony w 1994 ro);
- MSR 32 "Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja" (za-

ktualizowany w 1998 r.);
- MSR 33 "Zysk przypadający na jedną akcję";
- MSR 38 "Wartości niematerialne" (zatwierdzony w 1998 ro);
- MSR 39 "Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena" (stosowany

od 1 stycznia 2001 r.)
- MSR 40 "Nieruchomości" (stosowany od 1 stycznia 2001 r.).
Aktualne kierunki prac IASB dotyczą roku 2005, czyli pierwszego roku,

w którym 7000 spółek europejskich zastosuje Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości. Jest to ogromne wyzwanie, wymaga bowiem dokonania
aktualizacji wielu standardów. Prace nad tym przedsięwzięciem obecnie
trwają i dotyczą m.in.:

- zastąpienia MSR 15 "Skutki zmian cen";
- modyfikacji MSR 19 "Świadczenia pracownicze";
- modyfikacji MSR 32 i 39;
- nowych standardów:

"Rachunkowość wynagrodzeń zarządów w akcjach";
"Umowy ubezpieczeniowe";
"Sprawozdanie z dokonań";
"Połączenia";
"Działania instytucji finansowych w zakresie prezentacji".

Harmonogram prac na najbliższe miesiące i lata obejmuje rówmez
opracowanie nowych standardów, przede wszystkim standardu dotyczącego
koncepcji uznawania przychodów, zobowiązań i kapitału własnego (już dziś
bardzo widoczny jest brak takich regulacji) oraz standardów dotyczących
konsolidacji i jednostek specjalnego przeznaczenia.

104 Por. B. Micherda, Ewolucja wyceny we wspólczesnej rachunkowości, "Zeszyty
Tematyczne Rachunkowości" 2001, t. 4 (60), s. 130.
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Bardzo istotnym mlianom ulegną dotychczasowe standardy, w szczególno-
ści dotyczące następujących kwestii:

- utraty wartości aktywów;
- wartości niematerialnych;
- instrumentów finansowych;
- wyceny zapasów (likwidacja alternatywnych rozwiązań);
- błędów fundamentalnych i mliany polityki rachunkowości;
- wymiany rzeczowych aktywów trwałych;
- leasingu;
- połączeń, jednostek powiązanych;
- nieruchomości inwestycyjnych.
Przedstawione obszary mlian standardów IASB nie są przypadkowe.

Reprezentują one zagadnienia, które stanowią przedmiot największej krytyki
zwolenników koncepcji zarządzania przez wartość, a ich modyfikacje spo-
wodują wzrost rozbieżności między rachunkowością i podatkiem dochodowym.

Odpowiedzią na krytykę zwolenników zarządzania przez wartość jest
również obszar mlian MSR w odniesieniu do ujawnień informacji w sprawo-
zdaniach finansowych. IASB planuje rozszerzyć obowiązek ujawniania
w takich obszarach, jaklos:

- polityka rachunkowości w zakresie szacunków i osądów kierownictwa
dotycząca znaczących pozycji w sprawozdaniach finansowych;

- ujawnianie założeń działalności jednostki w przyszłości, zwłaszcza tego
jej rodzaju, który narażony jest na istotne ryzyko i może wpłynąć na
wartość aktywów i zobowiązań najbliższego roku obrotowego;

- polityka dywidend i wypłata dywidend po dniu bilansowym;
- transakcje z jednostkami powiązanymi;
- moment sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych i podporząd-

kowanych.
Z przedstawionego w zarysie przeglądu planów IASB wynika, że prace

nad mlianami standardów są szeroko zakrojone. Wpłynęło na to wiele
przyczyn; z pewnością jedną z nich były afery finansowe w Stanach
Zjednoczonych zapoczątkowane przez Emon. IASB natychmiast zareagowała,
proponując zmianę 12 z 34 standardów i podkreślając jednocześnie konieczność
kierowania się w pracy zasadami etycznymi. J. K. Bielecki stwierdził, że
"problem polega na tym, że wszystkiego nie można spisać, skodyfikować,
że odpowiedni paragraf musi być wsparty elementarnym wyczuciem tego,
co moralne i co jest niegodne uczciwego człowieka"lo6. Jest to refleksja co

105 Por. R. I g n a t o w s k i, Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza porównawcza, red. J. Gierusz,
ODDK, Gdańsk 2002, s. 39-45.

106 Zob. J. K. B ielecki, Kreatywna etyka, [w:] Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza
porównawcza, red. J. Gierusz, Gdańsk 2003, s. 11-18.
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prawda dotycząca Emonu, ale aktualna w czasach globalnych przemian.
Jak pisze wspomniany autor: "wierzę, że kiedy na rynku wystąpi popyt na
uczciwość, przejrzystość działań, na normy ładu korporacyjnego, to mene-
dżerowie szybko przyswoją sobie te zasady". Wtedy Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości jako "przejrzyste" standardy będą mogły służyć
uczestnikom rynków kapitałowych. Pocieszające zarazem jest to, że pierwsze
oznaki takiego właśnie podejścia do Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości zostały w praktyce zidentyfikowane.

Unia Europejska stała się pierwszym regionem na świecie, który zdecy-
dował się na przyjęcie wspólnych zasad rachunkowości - Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Decyzja ta wejdzie w życie w 2005 r. Powstaje
pytanie, które z rozwiązań Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
są najtrudniejsze do zastosowania, bo to one właśnie określą obszary
przyszłych zmian globalnych zasad rachunkowości. Wydaje się, że jednym
z nich będzie podatek dochodowy odroczony. N a poparcie tego stwierdzenia
warto przywołać wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Pricewater-
houseCoopers w 2002 r. wśród dyrektorów finansowych 15 krajów Unii
Europejskiej na temat wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowościllY1• Respondenci popierają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
i uważają, że przyniosły one większą porównywalność sprawozdań finan-
sowych. Za jedną z najważniejszych zalet standardów uznali oni ich niefiskalny
charakter. "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości to krok w kierunku
sprawozdawczości gospodarczej - obecnie mamy rachunkowość fiskalną
kierującą się względami podatkowymi. Międzynarodowe Standardy Rachun-
kowości odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą"108.

Przedstawione opinie oznaczają, że wzrost wykorzystania odroczonych
podatków dochodowych jest nieuchronny, zwłaszcza że większość spółek
dotychczas nie zaadaptowała jeszcze Międzynarodowych Standardów Rachun-
kowości. W związku z implementacją Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości do praktyki, respondenci uznali, że największe zmiany
w prezentowanych sprawozdaniach finansowych nastąpią w zakresie od-
roczonego podatku dochodowego oraz instrumentów finansowych (por.
rys. 3.13)1°9.

107 Por. PricewaterhouseCoopers, 2005 - przygotowani czy jeszcze nie? Pełne wyniki badań
dostępne są na stronie. http://www.pwcglobal.com/pl/pol/ins-sol/publ/2002/msueady2005.pdf.

108 Jedna z opinii respondentów. Por. ibidem.
109 Wyraźne poparcie uzyskało dążenie do standardów opartych na ogólnych zasadach.

Respondenci wskazywali także na konieczność porozumienia IASB i FASB w celu szybkiego
ujednolicenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i US GAAP. Ponadto stwier-
dzili oni, że należałoby przyjąć Międzynarodowe Standardy Rachunkowości również w regu-
lacjach krajowych, a IASB powinien w tej sprawie wywierać nacisk na rządy krajów Unii
Europejskiej.

http://www.pwcglobal.com/pl/pol/ins-sol/publ/2002/msueady2005.pdf.
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Rys. 3.13. "Gdzie Państwo oczekują największych różnic po wprowadzeniu Międzynarodowych

Standardów Rachunkowości"

Ź ród ł o: badania prowadzone przez PricewaterhouseCoopers, 200S - przygotowani czy
jeszcze nie? (http://www. pwcglobal.comjpljpoljins-soljpublj2002jmsr _ready2005.pdf.)

Reasumując, podatki dochodowe są niezwykle dynamicznym i newral-
gicznym obszarem rachunkowości. Prawo bilansowe uznało więc, że należy
w sprawozdaniach finansowych szczególnie potraktować ich skutki finansowe,
czego wyrazem jest obowiązek ujawniania dwóch pozycji bilansu - aktywów
i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Mają one
prezentować przyjętą przez przedsiębiorstwo politykę w tym zakresie i ujaw-
niać, czy podatek dochodowy jest traktowany jedynie instrumentalnie, czy
też może priorytetowo, a w związku z tym, czy i na ile deformuje on obraz
ekonomiczny przedsiębiorstwa. Jest to ważne w świetle procesu globalizacji
i oczekiwań inwestorów odnośnie do przejrzystych, zgodnych z treścią
ekonomiczną, nie zdeformowanych regulacjami podatkowymi, sprawozdań
finansowych.



Rozdział IV

KRYTYCZNA ANALIZA ALOKACJI
PODATKU DOCHODOWEGO

1. Alokacja w systemie rachunkowości

1.1. Istota rodzaje alokacji

Alokacja - jako procedura systemu rachunkowości wynikająca z jego
zasad nadrzędnych - zawsze sprawiała trudność zarówno sporzą-
dzającym, jak i użytkownikom sprawozdań finansowych. Niesie ona
bowiem ze sobą dużą dozę uznaniowości, stanowiąc jedno z najbardziej
(i naj chętniej) wykorzystywanych źródeł kreowania wyników i sytuacji
finansowej jednostki!.

W rachunkowości alokacja (allocation) oznacza "proces podziału wartości
i przyporządkowanie jej poszczególnych części do okresu sprawozdawczego.
Alokacja obejmuje przeniesienie zarówno aktywów do kosztów, jak i zo-
bowiązań do przychodów w wyznaczonym okresie"2. Przykładem pierwszego
rodzaju alokacji może być amortyzacja środków trwałych i wartości niema-
terialnych w okresie przewidywanych korzyści z tytułu ich użytkowania;
przykładem drugiego - rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Szczegółowe wyjaśnienie alokacji podaje R. Patterson3. Według niego
alokacja to "stosowane w rachunkowości memoriałowej reklasyfikacje
transakcji pieniężnych, dotyczące w szczególności momentu zaliczenia po-
niesionego wydatku w poczet kosztów. Jakkolwiek sam moment wpływu
lub rozchodu środków pieniężnych pozostawia niewiele miejsca na inter-
pretacje, to jednak rachunkowość memoriałowa opiera się na celowym

l Najlepszym przykładem jest afera amerykańskiej fIrmy Enron; ukrywanie jej prawdziwej
sytuacji fInansowej było możliwe właśnie dzięki alokacji.

2 G. D yk t o, Leksykon rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 4,
s.49.

3 R. P a t t e r s o n, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości j finansów po polsku
j angielsku, FRRwP, Warszawa 2002, s. 371.



193

zaliczaniu poszczególnych transakcji do kategorii przychodów, kosztów,
aktywów i zobowiązań [.. .]".

Przedstawione powyżej defInicje alokacji różnią się podejściem. Pierwsza
z nich koncentruje się na alokacji kategorii memoriałowych, druga - na
alokacji skutków transakcji pieniężnych. Wydaje się, że bardziej właściwe
i zgodne z założeniami fundamentalnymi (memoriałem) jest podejście pierwsze.
Alokacja to inaczej rozliczanie w czasie dwóch podstawowych kategorii
finansowych - przychodów i kosztów. Rozliczanie przychodów jest procesem
mniej skomplikowanym niż rozliczanie kosztów. Przychody zazwyczaj pod-
legają uwarunkowaniom zewnętrznym, określonym w umowach gospodarczych,
natomiast koszty są ksztahowane w dużej mierze przez czynniki wewnętrzne,
co powoduje, że często nie istnieje obiektywny punkt odniesienia ich
alokacji. W każdym przypadku należy jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą
współmierności przychodów i kosztów, koszty powinny być w sposób
logiczny powiązane z wypracowanym przychodem.

Alokację z natury rzeczy charakteryzuje uznaniowość, ponieważ pod-
stawowym jej narzędziem jest szacunek. Jak uważa R. Patterson, "wysiłek
podjęty przy ustalaniu szacunków jest rekompensowany użytecznością
systematycznych, wygodnych i praktycznych rozwiązań rozliczeniowych"4.

W wyniku alokacji powstają różne pozycje bilansowe. W stosunku do
części z nich od dawna istnieją wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację
w świetle definicji podstawowych kategorii bilansowych - aktywów i zobo-
wiązań. Często używa się w odniesieniu do nich sformułowania "fikcyjne
pozycje bilansowe". W aktywach są ujmowane jako tzw. rozliczenia między-
okresowe czynne s, w pasywach - jako rozliczenia międzyokresowe bierne
i przychody przyszłych okresów6.

Powszechnie uważa się, że alokacja jest "wymuszona" przez nadrzędne
zasady rachunkowości - memoriał i współmierność. Memoriał np. nie
pozwala uznać za koszt danego okresu wydatku poniesionego na poczet
przyszłych świadczeń, ponieważ świadczenie w danym okresie jeszcze nie
miało miejsca. Współmierność zaś nie pozwala uznać w wyniku finansowym
danego okresu takiego poniesionego kosztu, dla którego nie pojawił się
jeszcze odpowiadający mu przychód. Tego rodzaju współmierność nie jest
jedynym powodem alokacji. Współmiernością tłumaczy się również alokację
poniesionych kosztów, dla których nie można zidentyfikować ściśle okreś-
lonych, odpowiadających im przychodów. W takich przypadkach podstawą

4 Przykładowo, amortyzację środka trwałego można by obliczać bardziej precyzyjnie,
porównując zmiany jego wartości rynkowej w poszczególnych okresach obrotowych. Jednak
koszt takiej metody byłby niewspóhniernie duży w porównaniu z korzyściami.

s W Polsce aktualnie określone w ustawie o rachunkowości jako czynne rozliczenia
międzyokresowe, w praktyce nazywane czynnymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów.

6 Obecnie w Polsce określone ustawowo mianem rozliczeń międzyokresowych przychodów.
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alokacji jest założenie, że poniesienie kosztów przynosi korzyści nie w jednym,
ale w wielu okresach sprawozdawczych. Stanowi ono podstawę alokacji np.
kosztów rozwoju, goodwillu i wymaga określenia (oszacowania) okresu
realizowanych dzięki poniesionym kosztom przychodów. Jak widać, alokacja,
narażona na subiektywizm, występuje przede wszystkim w drugim przypadku,
w którym ma miejsce rozliczanie określonej kategorii finansowej w kilku
okresach. Pierwszy przypadek, tradycyjne rozumienie współmierności, oznacza
rozliczanie, ale nie przez wiele okresów, tylko w konkretnym momencie
w przyszłości.

Z przedstawionych rozważań wynika, że szeroko pojęta alokacja oznacza:
1) rozliczenie pozycji w konkretnym momencie w przyszłości, czyli

jednorazowe działanie, w momencie wystąpienia określonego zdarzenia;
2) rozliczanie pozycji w wielu okresach sprawozdawczych - proces

ciągły, polegający na częściowym rozliczaniu danej pozycji, w wielu przyszłych
okresach.

Przy takim rozróżnieniu alokacji jej przyczyną może być również zasa-
da ostrożności. Przykładowo, utworzenie biernych rozliczeń międzyokreso-
wych (RMB) na przewidywane koszty, które będą poniesione w przyszłym
okresie sprawozdawczym, stanowi alokację pierwszego rodzaju. Oszacowa-
na w momencie utworzenia RMB kwota przyszłych kosztów rozliczy się
jednorazowo w okresie wykonania świadczenia, czyli poniesienia w związ-
ku z nimi kosztów?

W szerokim rozumieniu alokacja może dotyczyć zarówno pozycji bilan-
sowych, jak i wynikowych. Alokacja pozycji bilansowych może oznaczać
dwa przypadki - alokację składnika aktywów lub alokację składnika
pasywów. Idea alokacji w obu przypadkach jest taka sama. Początkowo
powstaje kategoria bilansowa (ujmowana w bilansie), która następnie jest
rozliczana w czasie, czyli ujmowana w rachunku zysków i strat.

- II. Kategoria wynikowa
1. Kategoria podlegąjąca -GoKA~ (ujęcie kategorii -

alokacji w części lub w całości -
(kategoria bilansowa) w wyniku danego okresu)

Rys. 4.1. Istota alokacji pozycji bilansowych
Ź ród ł o: opracowanie własne.

1 W praktyce (zwłaszcza polskiej) takie rozwiązanie jest stosowane, powstaje jednak
pytanie, czy w świetle zasady memoriału i definicji zobowiązań jest ono właściwe. Jak pisze
E. Burzym, obciążanie kosztów danego okresu częścią nakładów, które zgodnie z przewidywaniami
zostaną poniesione w okresach następnych, nie majduje teoretycmego uzasadnienia, ale
pozwala na równomierne rozłożenie w czasie niektórych większych nakładów. Por. E. B u r z y m,
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 232.
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Przykładem alokacji (rozliczania w czasie) aktywów jest nakład (lub
wydatek) na rzeczowe aktywa trwałe, ujęty wstępnie w bilansie jako
składnik aktywów, a następnie - jako koszt z tytułu amortyzacji - uznawany
w rachunku zysków i strat. Przykładem alokacji składnika pasywów może
być kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji wyceny; początkowo powstaje
w bilansie, a następnie może być alokowany do rachunku zysków i strat.
W pierwszej z opisanych sytuacji alokacja oznacza proces ciągły w wielu
okresach (do momentu likwidacji/sprzedaży składnika aktywów), w drugim
- polega na jednorazowym rozliczeniu kategorii w momencie, w którym
wystąpi zdarzenie uzasadniające podjęcie takiego działania (np. w okresie
sprzedaży składnika aktywów, którego wycena spowodowała powstanie
kapitału z aktualizacji wyceny).

W wyniku procesu alokacji pozycji bilansowych powstają aktywa, które
w przyszłych okresach będą uznane za koszty, oraz pasywa, które w przyszłych
okresach będą uznane jako przychody (por. rys. 4.2).

Alokacja pozycji
bilansowych

Aktywa

przyszłe
przychody

}

ustalenie wyniku~ Przychody
Koszty finansowego

okresu n +...

Bilans na dzień
kończący okres n

Rachunek zysków i
strat za okres n + ...

Pasywa

przyszłe
koszty

Rys. 4.2. Alokacja aktywów i pasywów

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Alokacja pozycji wynikowych oznacza odwrócenie procedury. Początkowo
w wyniku zdarzenia gospodarczego powstaje kategoria wynikowa, która
jednak nie jest uznawana za koszt/przychód okresu, w którym powstała,
ale ujmowana jako pozycja bilansu sporządzonego na koniec tego okresu.
Przykładem takiej alokacji mogą być koszty wytworzenia nie sprzedanych
w danym okresie produktów. Innym przykładem są przychody osiągnięte
w danym okresie, ale ze względu na swoją specyfikę rozliczane w czasie
(np. otrzymane dotacje na długoterminowe aktywa).

Wskazane przypadki są traktowane jako typowa alokacja przychodów
i kosztów i nazywane często odraczaniem (lub rozliczaniem w czasie)
przychodów i kosztów8. Konsekwentnie, wskutek tak rozumianej alokacji
powstają pozycje odroczone w aktywach - z tytułu odroczenia poniesionych
kosztów oraz w pasywach - z tytułu odroczenia osiągniętych w danym
okresie przychodów (por. rys. 4.3).

8 Najczęściej w takim kontekście jest rozumiana alokacja w odniesieniu do podatku
dochodowego, zgodnie z założeniem, że stanowi on koszt/przychód działalności jednostki.
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Bilans na dzień odpowiednio osiągnięte/poniesione.

kończący okres n

Aktywa

"odroczone"
przychody

Pasywa

"odroczone"
koszty

Rys. 4.3. Alokacja przychodów i kosztów

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W przypadku zaprezentowanym na rysunku 4.3 przyczyną alokacji jest
zasada wspóhnierności - zrozmniała w odniesieniu do kosztów, kontrowersyjna
w stosunku do przychodów9

o

W obu przedstawionych rodzajach alokacji dokonanej w okresie n,
z punktu widzenia wyniku finansowego okresu n + 1 (lub dalszych) mamy
do czynienia z następującymi kategoriami:

rodzaj I - alokacja aktywów i pasywów:
- przychodami nie osiągniętymi w roku n, które będą osiągnięte w roku

n + 1 (lub n + 0.0);
- kosztami nie poniesionymi w roku n, które będą poniesione w roku

n + 1 (lub n + ..0);
rodzaj II - alokacja przychodów i kosztów;
- przychodami osiągniętymi w roku n, które podlegają alokacji w roku

n + 1 (lub n + ...);
- kosztami poniesionymi w roku n, które podlegają alokacji w roku

n + 1 (lub n + ...).
Reasumując, w zależności od rodzaju alokacji, w bilansie mogą wystąpić

różne pozycje aktywów i pasywów, których interpretacja będzie odmienna
(por. rys. 4.4). Każdy rodzaj prezentowanej alokacji ma związek z zasadą
wspóhnierności, ale również z zasadą memoriałową. Ponadto należy je

9 W przypadku kosztów ich alokacja jest spowodowana brakiem przychodów, w stosunku
do których są one współmierne, w przypadku przychodów w literaturze uzasadnia się alokację
tym, że koszty współmierne do przychodów pojawią się w przyszłych okresach, lub tym, że
przychód zniekształciłby wynik okresu jego osiągnięcia, ze względu na to, że dotyczy nie
jednego, ale wielu okresów (np. badwill).
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bilansowych np. środki trwale np. otrzymane zaliczki na
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wych
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wych produktów nie sprzedanych aktywa długoterminowe wych
(kosztów) (przycho-

dów)

Rys. 4.4. Pozycje bilansowe będące skutkiem procesu alokacji

Ź ród I o: opracowanie własne.

rozpatrywać w świetle definicji podstawowych kategorii - przychodów
i kosztów, aktywów, zobowiązań i kapitału własnego - ustanowionych na
potrzeby systemu rachunkowości.

W pozycji aktywów powstałych wskutek alokacji mogą wystąpić zatem
dwie różne kategorie, między którymi istnieje zasadnicza różnica:

- I kategoria - nie poniesione koszty;
- II kategoria - poniesione koszty.
Pierwsza kategoria to nakłady, które nie mogą być uznane w wyniku

finansowym okresu ich poniesienia za koszty, a które "staną się" kosztami
dopiero w przyszłych okresach1o. Dominujące znaczenie w tym przypadku
ma zasada memoriałowa, natomiast zasada współmierności może mieć
zastosowanie dopiero wtedy, gdy koszt zostanie poniesiony.

Druga kategoria to koszty, które w świetle zasady memoriału zostały
poniesione, jednak nie spełniają zasady współmierności i dlatego nie mogą
być uznane za koszty okresu ich poniesienia 11.

lO Pojęcia nakłady, wydatki, koszty były szeroko omawiane w polskiej literaturze przez
E. Burzym, która nakłady zdefiniowała jako celowe zużycie środków rzeczowych i usług
obcych oraz celowe wykorzystanie pracy żywej, związane z działalnością gospodarczą przed-
siębiorstwa (zob. E. B u r z y m, Rachunkowość przedsiębiorstw ..., s. 175). Przyjmując taką
definicję nakladów należałoby pierwszą kategorię aktywów rozszerzyć o wydatki nie stanowiące
nakładów, np. dokonane przedpłaty na poczet przyszłego zużycia (wydatki poniesione z góry).
Ibidem, s. 230.

II Odwołując się do wcześniejszych rozważań E. Burzym na temat nakładów, byłyby lo
nakłady poniesione, które nie zostały uznane za koszty. Jak pisze wspomniana autorka,
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W obu przypadkach skutkiem alokacji są aktywa. Pierwsza kategoria
tych aktywów - koszty nie poniesione - oznacza przyszłe korzyści w postaci
przyszłych przychodów, w związku z którymi jeszcze nie poniesiono kosztów
(natomiast poniesiono np. wydatek z tego tytułu), druga kategoria - poniesione
koszty - oznacza przyszłe korzyści w postaci przyszłych przychodów,
w związku z którymi koszty już poniesiono12. Przedstawione rodzaje alokacji
aktywów ilustrują zamieszczone poniżej przykłady.

Kategoria I - aktywa - nie poniesione koszty

Nabycie aktywów trwałych oznacza wydatek (nakład), który nie może
być uznany za koszt poniesiony w okresie nabycia (zasada memoriałowa).
Koszt z tego tytułu będzie ponoszony (i uznawany) w wielu okresach, stąd
wynika potrzeba alokacji wydatku (nakładu) inwestycyjnego na okresy,
w których środek trwały będzie przynosić korzyści (przychody).

Przedpłata na poczet przyszłych kosztów (np. z tytułu czynszu) oznacza
jedynie wydatek, który nie spełnia definicji ekonomicznej kosztu oraz
zasady memoriału (zużycie lokalu ma miejsce w przyszłości), dlatego też
nie można uznać jeszcze kosztu w wyniku finansowym (ani w całości, ani
w części). Pozycja powyższa spełnia natomiast definicję aktywów - w przy-
szłości "zużycie" lokalu przyniesie korzyści, a w zależności od tego, czy
przedpłata dotyczy jednego, czy wielu okresów, będzie miało miejsce
odpowiednie uznawanie kosztu.

Kategoria II - aktywa poniesione koszty

Zapasy produktów - koszty na ich wytworzenie były pOllleSlOne, ale ze
względu na zasadę współmierności (korzyść z tytułu kosztów, czyli przychód
wystąpi w momencie ich sprzedaży), są one alokowane na przyszłe okresy.
W tym przypadku występują problemy z terminologią. W znaczeniu eko-
nomicznym koszt został poniesiony (nastąpiło celowe zużycie czynników
produkcji), ale w rozumieniu rachunkowości - w świetle definicji kosztów

"warunkiem powstania kosztu jest możliwość związania nakładu z uzyskanym, dzięki jego
poniesieniu, efektem użytecznym". Ibidem, s. 176.

12 Według E. Burzym kosztem jest tylko taki nakład, w wyniku którego powstaje efekt
użyteczny. Wynika stąd potrzeba dokonania rozliczeń międzyokresowych nakładów. Zob.
szerzej E. B u r z y m, Rachunkowość przedsiębiorstw ... , s. 176. Autorka rozróżnia koszty
i straty, podczas gdy rozważania w niniejszej rozprawie dotyczą kosztów w szerokim rozumieniu,
czyli obejmującym również pojęcie strat. E. Burzym przez koszt rozumie koszt uznany, według
niej powstanie kosztu to jego uznanie, co oznacza, że dopóki koszt nie jest uznany, stanowi
nakład. W takim podejściu nakładami byłyby zarówno I, jak i II kategoria. Oznacza to, że
skutkiem alokacji są aktywa występujące pod postacią wydatków poniesionych, które w przyszłości
będą stanowiły koszt, oraz nakładów, które w przyszłości będą kosztem.
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- koszt nie wystąpił, pojawił się zamiast tego składnik aktywów (często
określany jako aktywowane, kapitalizowane koszty)13.

W przypadku pasywów będących skutkiem alokacji sytuacja jest podobna,
jak dla rozważanych wcześniej aktywów. W pozycji pasywów mogą powstać
dwa rodzaje kategorii przychodów, między którymi występuje zasadnicza
różnica:

I kategoria - nie osiągnięte przychody;
II kategoria - osiągnięte przychody.
Pierwsza kategoria to przychody, które zostaną wypracowane w przyszłych

okresach, druga - to osiągnięte w danym okresie przychody. Także i w tym
miejscu dochodzi do konfliktu alokacji z defmicjami podstawowych kategorii
finansowych - zobowiązań i przychodów.

Pierwsza kategoria - nie osiągnięte przychody - oznacza z jednej strony
"przyszłe" przychody, które mogą być traktowane jako zobowiązania; będą
one rozliczone z należnościami z tytułu przychodów w momencie wykonania
świadczenia w przyszłości (lub jeśli do tego nie dojdzie, będą zlikwidowane
poprzez zwrot środków pieniężnych lub umorzenie). Z drugiej strony,
zakładając wystąpienie zdarzenia zgodnie z jego intencją, pozycja ta zostanie
zrealizowana i będzie stanowić przychód okresu realizacji. W takim rozumieniu
powinna być ona interpretowana jako kategoria kapitału własnego.

Druga kategoria - osiągnięte przychody - nie spełnia definicji zobowią-
zania, jest zatem pozycją kapitału własnego, a alokacja polega jedynie na
rozliczaniu przychodu na kapitał własny pośrednio - przez wynik finansowy
bieżącego okresu (lub kilku okresów). Omawiane rodzaje alokacji pasywów
ilustrują poniższe przykłady.

Kategoria I - pasywa me osiągnięte przychody

Otrzymane zaliczki na poczet przyszłych świadczeń oznaczają wpływ
gotówki. W okresie wpływu nie można jeszcze uznać przychodu, ponieważ
zgodnie z zasadą memoriałową otrzymane pieniądze nie są przychodem
(zdarzenie - wykonanie usługi - jeszcze nie wystąpiło). Do momentu
realizacji przychodu (wykonania świadczenia itp.) pozycja ta w świetle
definicji zobowiązań powinna być traktowana - jak się wydaje - jako
zobowiązanie.

13 W tym miejscu można zgłosić wątpliwość w odniesieniu do definicji kosztu przyjętej
w rachunkowości. Jest ona definicją kosztu uznanego, ponieważ tylko taki koszt powoduje
zmniejszenie kapitału własnego, co oznacza konieczność rozróżnienia pojęć: "koszt poniesiony"
(w rozumieniu ekonomicznym) i "koszt uznany" (w rozumieniu rachunkowości). Według
E. Burzym opisywany przypadek byłby sklasyfikowany jako nakład.
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Kategoria II - pasywa - osiągnięte przychody

Otrzymane dotacje na środki trwałe oznaczają osiągnięcie przychodu
w okresie ich otrzymania. Wskutek specyficznego rozumienia zasady współ-
mierności - rozpatrywania jej w odniesieniu do przychodów rozumianych
na poziomie ogólnym - są one odroczone w czasie (rozliczane na kilka
okresów). Pozycja ta w świetle definicji zobowiązań powinna być traktowana
jako część kapitału własnego, nie spełnia bowiem definicji zobowiązań.

Przedstawione skutki alokacji są ujmowane jako pozycje bilansowe
określane mianem rozliczeń międzyokresowych. Nie wyczerpują one jednak
możliwych pozycji szczegółowych ujmowanych w pozycjach rozliczeń między-
okresowych.

W przypadku dominacji zasady formy nad treścią ekonomiczną bardzo
często dochodzi do ujmowania w nich kategorii, które nie spełniają formalnych
wymogów uznania za "prawdziwe" aktywa, czy "prawdziwe" zobowiązania.
Przykładem są osiągnięte, ale nie zafakturowane przychody. Formalnie
należność z tego tytułu nie powstała (brak faktury), ale w sensie ekonomicz-
nym skutek bilansowy osiągniętych przychodów powinien być tak właśnie
sklasyfikowany14. Innym przykładem jest utworzenie rozliczenia między-
okresowego biernego (czy rezerwy) z tytułu wykonanego, ale nie zafak-
turowanego świadczenia na rzecz jednostki. De facto koszt został poniesiony,
czyli w sensie ekonomicznym powstało zobowiązanie, ale wskutek braku
faktury jest ono ujmowane w pozycji "rozliczenia międzyokresowe" zamiast
w pozycji "zobowiązania".

Wymienione przypadki oznaczają, że mamy do czynienia odpowiednio
z aktywami, które nie "staną się" kosztem, ale przyniosą bezpośrednie
korzyści w postaci wpływu środków pieniężnych, oraz z pasywami, które
nie "staną się" przychodem, ale przyniosą w przyszłości bezpośredni odpływ
korzyści, czyli najczęściej wydatek15.

Jak wynika z powyższych rozważań, alokacja odkrywa słabości
systemu rachunkowości i wymaga doprecyzowania takich pojęć, jak
"poniesienie kosztu/osiągnięcie przychodu" oraz "uznanie kosztu/przychodu"

14 Przykładowo, według polskiego prawa bilansowego, w przypadku procentowej metody
rozliczania kontraktów długoterminowych, uznanie przychodu z tytułu wykonanej części
umowy powoduje uznanie nie należności, a właśnie rozliczeń międzyokresowych czynnych.

15 Omawiane przypadki mogą być również rozpatrywane w kontekście alokacji. Na
przykład przychód z tytułu długoterminowego kontraktu, zamiast być uznany w okresie
zakończenia kontraktu, jest alokowany na kilka okresów. Kolejnym przykładem szeroko
rozumianej alokacji są rezerwy z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych. Koszt
z tego tytułu, zamiast być uznany w okresie odejścia pracownika na emeryturę, jest alokowany
na wszystkie okresy jego zatrudnienia, od momentu nabycia przez niego prawa do świadczenia.
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w wyniku finansowym. Ten problem jest szczególnie istotny w odniesieniu
do kosztów.

Dla klasyfikacji kosztów w systemie rachunkowości (a także przychodów)
najważniejsze są trzy zasady nadrzędne rachunkowości: memoriału, współ-
mierności i ostrożności. Z punktu widzenia wpływu na wynik finansowy
okresu (lub kapitał własny) koszty dzielą się na koszty uznane i nie uznane
oraz poniesione i nie poniesione. Przychody można klasyfikować odpowiednio
jako osiągnięte i nie osiągnięte oraz uznane i nie uznane (por. rys. 4.5).

Koszt/przychód

(l) poniesiony
(osiągnięty)

(3) nie poniesiony
(nie osiągnięty)

Rys. 4.5. Klasyftkacja kosztów/przychodów na potrzeby alokacji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Uznać koszty w danym okresie to znaczy odnieść je do wyniku tego
okresu (lub bezpośrednio do kapitału własnego)!6. Innymi słowy koszty
uznane to takie, które zostały zarejestrowane w systemie rachunkowości
jako kategoria wynikowa, czyli obciążyły wynik tego okresu lub zostały
odniesione bezpośrednio na kapitał własny!? Zasada memoriału nakazuje
uznanie kosztów niezależnie od tego, kiedy będą zapłacone - moment
płatności może wyprzedzać moment uznania, mieć miejsce po momencie
uznania lub w momencie uznania.

16 Analogiczne zasady dotyczą przychodów. Zarówno koszty, jak przychody w określonych
przypadkach mogą być uznawane bezpośrednio w kapitale własnym (dla przejrzystości
rozważań jest analizowany przede wszystkim przypadek kosztów uznawanych w wyniku
ftnansowym).

17 Według AICPA (Accounting Terminology Bulletin 1957, nr 4) koszty mogą być klasy-
fIkowane "w podziale na uznane (expired) i nie uznane (unexpired). Koszty nie uznane
(aktywa) to takie, co do których przewiduje się, że przyniosą przyszłe korzyści. Koszty uznane
to takie, które nie przyniosą w przyszłości korzyści, w związku z czym są traktowane jako
zmniejszenie bieżących przychodów lub obciążają bezpośrednio zyski zatrzymane [...]. Jak
podkreślono, nie jest to ekonomiczna defInicja kosztu, a jedynie ich klasyfikacja na potrzeby
rachunkowości".
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Koszt pomeslOny to koszt, który wystąpił, a więc zgodnie z jego
definicją ekonomiczną nastąpiło zużycie szeroko rozumianych czynników
produkcji (oznacza to, w świetle zasady memoriału, że wystąpiło zdarzenie
polegające na zużyciu majątku, siły roboczej, usług itp.).

W praktyce mogą wystąpić różne przypadki wynikające z połączenia
omawianych kryteriów klasyfikacji kosztów:

- (1) (2) koszt poniesiony i uznany;
- (1) (4) koszt poniesiony i nie uznany;
- (3) (2) koszt nie poniesiony i uznany;
- (3) (4) koszt nie poniesiony i nie uznany.
Przypadek (1) (2) - koszt poniesiony i uznany - jako poniesiony i współ-

mierny do przychodów okresu jest uznany w wyniku finansowym tego
okresu. W tym przypadku nie wystąpi alokacja kosztu. To znaczy, że na
dzień bilansowy kończący okres nie wystąpią żadne konsekwencje poniesienia
kosztu (poza aspektem kasowym - jeśli nie został zapłacony, stanowi
w bilansie zobowiązanie).

Przypadek (1) (4) - koszt poniesiony, ale nie uznany - przyczyną jego
ujęcia w rachunkowości jest poniesienie. Jako koszt niewspóhnierny do
przychodów danego okresu nie jest uznany ani w wyniku finansowym tego
okresu, ani w kapitale własnym. Ponieważ został już poniesiony, w przyszłości
musi być kosztem uznanym. Problem polega jedynie na tym, w którym
okresie to nastąpi. W tym przypadku ma miejsce alokacja kosztu poniesionego
- albo w postaci alokacji trwającej kilka okresów (np. koszty rozwoju są
kosztami poniesionymi rozliczanymi zwykle przez 5 lat), albo w postaci
jednorazowej alokacji w okresie, w którym wystąpi przychód (do którego
koszt jest wspóhnierny). W wyniku procesu alokacji w bilansie powstają
pozycje kosztów odroczonych, czyli tzw. aktywowane koszty. W opisanej
sytuacji koszt "oczekuje" w bilansie na moment uznania go w wyniku
finansowym (lub kapitale własnym).

Przypadek (3) (2) - koszt nie poniesiony, ale uznany - przypadek, który
może być spowodowany albo zasadą współmierności, albo zasadą ostrożności.
Koszt może być współmierny do przychodów danego okresu i dlatego
zostaje uznany. Zasadniczy problem polega na tym, czy zostanie on ponie-
siony. Jeżeli będzie poniesiony, to nie może być ponownie uznany. Jeśli nie
będzie poniesiony, nie można zapomnieć, że był on już uznany (ujęty
nieprawidłowo ); dlatego też należy uznać kategorię przeciwstawną, jaką jest
przychód w okresie, w którym staje się pewne, że koszt nigdy nie zostanie
poniesiony. W tym przypadku mamy również do czynienia z procesem
alokacji, ale specyficznym. Alokacji podlega koszt, który nie został ponie-
siony, a alokacja oznacza jedynie zarachowanie go do wyniku finansowe-
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go, czyli uznanie. W ten sposób skutkiem alokacji kosztu nie poniesionego
jest pozycja pasywów - "rezerwy" lub "rozliczenia między okresowe bierne"
- pozycja z tytułu alokacji kosztu nie poniesionego, która czeka na
poniesienie kosztu i w tym momencie zamieni się w inną pozycję bi-
lansową18.

Przypadek (3) (4) - koszt nie poniesiony i nie uznany - przypadek, który
nie powinien być rozpatrywany w kategoriach kosztu danego okresu (koszt
nie został poniesiony i nie został uznany w wyniku danego okresu).
Przykładem są nakłady na poczet przyszłych kosztów19.

Należy pamiętać, że każdy moment poniesienia i uznania kosztu
może wystąpić tylko raz w ciągu działalności zarachowanie
kosztu jest skutkiem bądź jego poniesienia, bądź uznania, że wszystkie te
momenty nie muszą mieć nic wspólnego z momentem wydatku z tytułu
kosztów2o•

Z punktu widzenia klasyfikacji kosztów/przychodów według kryteriów
poniesienia/osiągnięcia i uznania, w bilansie mogą występować cztery
różnego rodzaju grupy aktywów i pasywów, innych niż kapitał własny.

18 Przypadek ten Wląze się m.in. ze specyficmym rozuffileruem zasady wspóhnierności.
Można ją rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze, wspóhnierność może być rozważana
w odniesieniu do konkretnych przychodów i konkretnych kosztów, które mają bezpośredni
związek z tymi przychodami (dzięki nim możliwe było osiągnięcie przychodu). W drugim
podejściu zasada wspóhnierności może być rozumiana inaczej. W działalności jednostki
występują koszty, które - jako poniesione w danym okresie - są ujmowane w wyniku
finansowym, chociaż nie można ich bezpośrednio odnieść do konkretnego przychodu. Wówczas
- w ogólnym rozumieniu zasady wspóhnierności - koszty poniesione w danym okresie są
kosztem generalnie wspóhniernym do przychodów osiągniętych w danym okresie. Przykładem
są koszty zarządu obciążające wynik finansowy w okresie, w którym zostały poniesione. Są
to zatem koszty współmierne w rozumieniu kosztów dotyczących danego okresu, mający
związek z danym okresem. Także w tym miejscu może pojawić się problem alokacji pozycji,
które nie zostały poniesione, ale są uznane w bieżącym okresie. Chodzi o takie pozycje, które
w przyszłości będą kosztem poniesionym, ale dotyczą danego okresu. Przykładem mogą być
koszty badania sprawozdań finansowych za rok n, które to badanie będzie miało miejsce
w okresie n + l (czyli koszt będzie poniesiony w okresie n + l). Częściej jednak omawiany
przypadek jest spowodowany zasadą ostrożności. E. Burzym określa go jako rezerwę na
pokrycie nakładów, które dopiero nastąpią, stwierdzając, że takie postępowanie nie majduje
uzasadnienia teoretycznego, ponieważ powstanie kosztu nie może wyprzedzać w czasie poniesienia
nakładu. Zob. E. B u r z y m, Rachunkowość przedsiębiorstw ... , s. 232.

19 Wydaje się, że jeśli koszt nie został poniesiony i nie jest uznany, to znaczy, że w ogóle
nie wystąpił, a więc nie można używać określenia "koszt" w rozumieniu jego definicji
ustanowionej na potrzeby systemu rachunkowości. Dlatego też należałoby stosować określenie
"nakłady" lub "przedpłaty", w zależności od okoliczności.

20 Koszt poniesiony może być w tym samym okresie kosztem zapłaconym, ale może być
zapłacony w poprzednich okresach (przedpłata), może być też zapłacony w przyszłych okresach
(zobowiązanie). Może również w ogóle nie być zapłacony.
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Rys. 4.6. Klasyfikacja aktywów i pasywów z punktu widzenia poniesienia/osiągnięcia i uznania
kosztów/przychodów

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Analizując rysunek 4.6, nie sposób nie skomentować pozycji w nim
ujawnionych w odniesieniu do teorii dynamicznego bilansu. Na rysunku 4.6
przedstawiono cztery grupy pozycji bilansowych: w aktywach - przyszłe
koszty - poz. (1) (4) i poz. (3) (4) oraz przyszłe wpływy - poz. (1) (2)
i poz. (3) (2), natomiast w pasywach - przyszłe przychody - poz. (1) (4)
i poz. (3) (4) oraz przyszłe wydatki - poz. (1) (2) i poz. (3) (2)21.

Bilans prezentowany na rysunku 4.6 nie obejmuje innych, nie powstających
wskutek alokacji pozycji, np. przyszłych wpływów z tytułu udzielonych
pożyczek, przyszłych Wydatków z tytułu otrzymanych pożyczek, oraz pod-
stawowych kategorii ~ środków pieniężnych i kapitału własnego22. Wynika
to z faktu, iż rozważania zawarte w tej części rozprawy były prowadzone
w kontekście zasady memoriałowej.

21 Por. G. Świderska, Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Monografie
i Opracowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989, s. 38. Należy
podkreślić, że autorka ta używa odlniennej terlninologii,nazywająckoszty nakładalni, a przychody
- dochodami.

22 Por. ibidem, s. 31-38.
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Przedstawiona na rysunku 4.6 klasyfikacja aktywów i pasywów miała
na celu wskazać pozycje pieniężne i niepieniężne powstające wskutek
alokacji. Stanowi punkt wyjścia do zrozumienia przedmiotu sporu i dyskusji
dotyczących metod alokacji podatku dochodowego i szczegółowych zasad
wyceny podatków odroczonych. Jest ona podstawą do prezentacji alokacji
podatku dochodowego, jeszcze bardziej złożonego problemu, ponieważ
trudno w tym przypadku jednoznacznie zdefiniować dwa zasadnicze pojęcia
- "poniesienie" i "uznanie".

Przedstawione rozważania dowodzą, jak ważna w rachunkowości jest
używana terminologia. Niestety, bardzo techniczny charakter pojęć rachun-
kowości sprawia, że staje się ona niezrozumiała nie tylko dla nierachun-
kowców. Jej zrozumienie i właściwe stosowanie nie jest jednak możliwe bez
uporządkowania terminologii i posługiwania się właściwymi określeniami.
W tym miejscu warto przytoczyć opinię W. A. Patona, czołowego teoretyka
rachunkowości, którą wygłosił kilkadziesiąt lat temu przy okazji sporu na
temat podatku dochodowego odroczonego. Dziś jest ona nie tylko jak
najbardziej aktualna, ale dotyczy również innych niż alokacja podatku
dochodowego zagadnień rachunkowości. "Uboga terminologia płodzi nie-
właściwe myślenie i ostatecznie prowadzi do błędów. Rachunkowcy bez-
ustannie pobłażliwi dla złego używania pojęć, czynią je trudnymi nie tylko
dla siebie, ale przede wszystkim uniemożliwiają ich zrozumienie przez
innych"23.

1.2. Podatek dochodowy jako szczególny przedmiot alokacji

Z różnych powodów podatek dochodowy od spółek jest szczególną
kategorią systemu rachunkowości. Jednym z podstawowych jest to, że
stanowi on przedmiot alokacji, procesu budzącego kontrowersje wśród
praktyków i teoretyków od kilkudziesięciu lat.

Obszar alokacji związany z podatkiem dochodowym jest podwójnie
kontrowersyjny. Po pierwsze, dlatego, że sama alokacja została uznana za
problem trudny, zwłaszcza w kontekście definicji aktywów i zobowiązań
oraz nadrzędnych zasad rachunkowości. Po drugie, podatek dochodowy od
spółek z istoty jest "obcy" rachunkowości i do końca nie wiadomo, czy
powinien podlegać regułom tego systemu.

2J W. A. P a t o n, Deferred Income - a Misnomer, "Journal of Accountancy" 1961,
wrzesień, s. 38-39.
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Problematyka będąca przedmiotem niniejszych rozważań była przyczyną
wielu sporów i dyskusji, w trakcie których podważano fundamentalne
zasady egzystencji całego systemu rachunkowości. Podatki dochodowe
odroczone nie są jednak szczególnym elementem tego systemu, bazują
bowiem na takich samych założeniach, jak inne kategorie rachunkowości.
Podważając zasadność ich istnienia, podważa się tym samym sens rachun-
kowości.

W tym miejscu po raz kolejny warto odwołać się do wypowiedzi przedsta-
wicieli środowiska rachunkowców przy okazji debaty nad alokacją podatku
dochodowego. Twierdzili oni, że ponieważ żyjemy w świecie niepewności,
możemy mieć jedynie nadzieję, że rachunkowość pokazuje prawdopodobne
wyniki. Podkreślali, że jeśli w bilansie pokazane są zapasy lub środki trwałe
jako aktywa, to można mieć jedynie nadzieję, że prawdopodobnie w przyszłości
będzie można odzyskać ich wartość z tytułu sprzedaży lub zużycia.

Podobnie, jeśli przychody uznane za część zysku danego roku, dla celów
podatkowych są odraczane na rok następny, to jest prawdopodobne, że
będą opodatkowane w roku lub w latach następnych. Dlatego też powinny
podlegać alokacji w danym roku koszty prawdopodobnych przyszłych
skutków uznanych w przyszłości przychodów. Analogicznie należy postępować
w przypadku kosztów. Wszystko bowiem w rachunkowości jest rozpatrywane
w warunkach prawdopodobieństwa24-.

Alokacja w rachunkowości jest związana z przychodami i kosztami;
dlatego też zagadnienie alokacji podatku dochodowego zostanie wyjaśnione
z wykorzystaniem podejścia wynikowego. Punktem wyjścia są w tym
przypadku podstawowe założenia alokacji podatku dochodowego:

1) podatek dochodowy stanowi koszt działalności jednostki - jako koszt
jest odejmowany od przychodów w procedurze obliczania zysku netto
danego okresu;

2) podatek dochodowy, tak jak inne koszty, jest mierzony na bazie
memoriałowej i dlatego jego uznanie nie zależy od momentu płatności na
rzecz fiskusa;

3) podatek dochodowy, tak jak inne koszty, jest uznawany na bazie
zasady współmierności.

Pierwsze założenie oznacza, że pierwotnie podatek dochodowy jest
kategorią wynikową. Podatek dochodowy, jako kategoria memoriałowa,
stanowi skutek podatkowy przychodów i kosztów uznanych w danym
okresie sprawozdawczym, zwykle w wyniku finansowym bieżącego okresu25.

24 Por. W. G. Winborne, D. L. Kleespie, Tax Allocation in Perspective, "The
Accounting Review" 1966, październik, s. 740.

25 Dla przejrzystości prezentowanych rozważań pominięto przypadki uznawania przychodów
i kosztów oraz związanych z nimi podatków odroczonych w kapitale własnym, koncentrując
się na najbardziej typowym ich ujęciu - jako pozycji obciążającej wynik finansowy okresu.
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Zgodnie z drugim założeniem koszty (ale rówOlez l przychody) są
mierzone na bazie memoriałowej, co oznacza, że podatek dochodowy
odroczony należy uznawać niezależnie od momentu płatności z nim zwią-
zanych. W takich przypadkach, w których moment uznania przychodów
lub kosztów jest identyczny w wyniku finansowym i wyniku podatkowym,
moment uznania podatku dochodowego odpowiada momentowi powstania
płatności z tego tytułu. Wówczas podatki odroczone nie występują. W od-
wrotnej sytuacji te dwa momenty przypadać będą na różne okresy sprawo-
zdawcze, co oznacza, że skutek podatkowy ujęty w rachunkowości w danym
okresie będzie alokowany do bilansu. Wówczas podatek dochodowy odroczony
jest uznawany.

Wspóhniemość (założenie trzecie), w odniesieniu do podatku dochodowego,
jest rozpatrywana w kontekście przyczyna - skutek. Jeżeli przyczyna (czyli
przychód lub koszt) jest uznana w wyniku finansowym okresu, to należy
ująć w nim również skutek, czyli podatek dochodowy od tego przychodu
lub kosztu.

Z alokacją podatku dochodowego wiąże się konieczność zdefiniowania
momentu uznania i poniesienia podatku dochodowego, co jest warunkiem
koniecznym dla określenia pojęć "podatek dochodowy uznany" i "podatek
dochodowy poniesiony". Podatek dochodowy odroczony powstaje bowiem
wtedy i tylko wtedy, gdy moment poniesienia podatku dochodowego jest
różny od momentu jego uznania.

Teoretycznie można przyjąć dwa podejścia do ustalenia ww. pojęć:
- podejście I zakłada, że podatek dochodowy jest poniesiony, jeśli jest

należny (urzędowi skarbowemu), czyli, jeśli prawo podatkowe uznaje w zysku
podatkowym przychody/koszty, z którymi jest związany;

- podejście II zakłada, że podatek dochodowy jest poniesiony wtedy,
gdy ma miejsce uznanie w wyniku finansowym skutków określonego zdarzenia,
które jest jego przyczyną (czyli uznanie przychodu lub kosztu), a nie wtedy,
gdy ma miejsce uznanie zdarzenia przez prawo podatkowe (czyli uznanie
przychodu lub kosztu w dochodzie).

Podejście I. Przy założeniu, że podatek dochodowy poniesiony oznacza
podatek do zapłaty, przyczyną ujęcia go w systemie rachunkowości jest
moment jego poniesienia (co nie oznacza, że w tym samym momencie musi
być uznany za koszt/przychód w wyniku finansowym)26. Z drugiej strony
przyczyną ujęcia podatku dochodowego w rachunkowości może być moment
jego uznania w rachunkowości, nawet w przypadku, gdy jeszcze nie został

Z6 Ujęcie oznacza zaksięgowanie zdarzenia, nie przesądza jeszcze o tym, czy dana kategoria
jest uznana w wyniku finansowym. Uznanie oznacza zawsze uznanie kosztu/przychodu
w wyniku finansowym (lub w kapitale własnym).
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poniesiony (nie stał się należny do zapłaty). Może być uznany w wyniku
finansowym netto, ponieważ jest wspóhnierny do uznanej w tym wyniku
pozycji przychodów lub kosztów.

Podatek dochodowy, tak jak inne koszty, może być:
1) poniesiony, uznany;
2) nie poniesiony, uznany;
3) poniesiony, nie uznany.
Ad 1) Podatek dochodowy jest poniesiony (należny urzędowi skarbowemu)

i jednocześnie spełnia warunki uznania, nie wymaga zatem alokacji na
przyszłe okresy. Taki przypadek ma miejsce wtedy, gdy wszystkie uznane
w wyniku finansowym przychody i koszty danego okresu są uznane również
dla celów podatkowych.

Ad 2) Podatek dochodowy, jako wspóhnierny do przychodów/kosztów
uznanych w wyniku finansowym, również jest uznany w tym wyniku. Nie
został jeszcze poniesiony (nie jest należny urzędowi skarbowemu), ale będzie
poniesiony w następnych okresach. Taki przypadek ma miejsce wtedy, gdy
w systemie rachunkowości są uznawane koszty lub przychody tylko przej-
ściowo nie stanowiące elementów dochodu podatkowego danego okresu
(np. koszty muszą być wydatkowane, aby stać się kosztami w ujęciu
podatkowym).

Ad 3) Podatek dochodowy jest poniesiony (należny fiskusowi), ale nie
można go uznać w wyniku finansowym~ czyli należy go alokować na
okresy przyszłe. Będzie uznany w wyniku finansowym w okresie, w którym
będą uznane w nim przychody i koszty, z którymi jest związany. Taki
przypadek ma miejsce, gdy przychody i koszty są uznane w dochodzie
podatkowym, ale nie stanowią jeszcze przychodu/kosztu w wyniku finan-
sowym.

Podejście II. Podatek dochodowy jest poniesiony w tym samym okresie,
w którym przychód/koszt jest uznany w wyniku finansowym. Podatek
dochodowy jest natomiast uznany w wyniku finansowym dopiero w mo-
mencie uznania odpowiadającego mu przychodu/kosztu przez prawo podat-
kowe. Analogicznie, jak w poprzednim podejściu, podatek dochodowy
może być:

1) poniesiony, uznany;
2) poniesiony, nie uznany;
3) nie poniesiony, uznany.
Ad 1) Podatek dochodowy jest poniesiony, ponieważ przychody/koszty,

których jest skutkiem, są uznane w wyniku finansowym, i jest uznany,
ponieważ prawo podatkowe uznało te przychody i koszty w dochodzie
w tym samym okresie. W tym przypadku nie ma potrzeby alokacji.
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Rys. 4.7. Klasyfikacje przychodów uznanych w wyniku finansowym i ich skutki podatkowe

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 4.8. Klasyfikacje kosztów uznanych w wyniku finansowym i ich skutki podatkowe

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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A (3) (2) podatek dochodowy nie poniesiony, uznany (czyli podatek dochodowy odroczony)

Rys. 4.9. KlasyfIkacja podatku dochodowego (kosztu) na potrzeby alokacji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Podatek dochodowy - przychód (B)

(I) osiągnięty

1 1 okres n

( (2) uznany ) (4) nie uznany

B (1) (2) podatek dochodowy osiągnięty, uznany (czyli podatek dochodowy bieżący)
B (1) (4) podatek dochodowy osiągnięty, nie uznany (czyli podatek dochodowy odroczony)
B (3) (2) podatek dochodowy nie osiągnięty, uznany (czyli podatek dochodowy odroczony)

Rys. 4.10. KlasyfIkacja podatku dochodowego (przychodu) na potrzeby alokacji

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Ad 2) Podatek dochodowy jest poniesiony, ponieważ przychody/koszty,
których jest skutkiem, są uznane w wyniku finansowym. Nie jest natomiast
uznany, ponieważ fiskus nie uznał jeszcze w podstawie opodatkowania
przychodów/kosztów, z którymi jest związany. W związku z tym należy
alokować podatek dochodowy nie uznany do bilansu.

Ad 3) Podatek dochodowy jest uznany, ponieważ przychody/koszty,
których jest skutkiem, zostały uznane w dochodzie podatkowym. Nie jest
natomiast poniesiony, ponieważ te przychody/koszty nie zostały jeszcze
uznane w zysku finansowym. W związku z tym należy alokować podatek
dochodowy nie poniesiony do bilansu.

Analizując przedstawione podejścia widać, że tylko pierwsze z nich jest
możliwe do zaakceptowania przez rachunkowość. Drugie rozwiązanie przy-
jmuje bowiem punkt widzenia fiskusa i nie jest przekonujące w kwestii
określenia "poniesiony/uznany podatek dochodowy". Punktem wyjścia do,
rozważań na temat alokacji podatku dochodowego musi być zatem system
rachunkowości. W odniesieniu do podatku dochodowego należy pamiętać,
że nie powstaje on w zamian za świadczone czy otrzymywane usługi;
określenie "poniesiony" należy zatem rozumieć wyłącznie jako "uznany
przez prawo podatkowe". Przyjmując takie podejście, przychody i koszty
uznane w wyniku finansowym z punktu widzenia skutków podatkowych
powinny być dzielone na dwie grupy: uznane dla celów podatkowych i nie
uznane dla celów podatkowych.

Podatek dochodowy odroczony jest skutkiem przychodu lub kosztu
i może być uznany w wyniku finansowym tylko w tym samym okresie,
w którym będący przyczyną jego powstania przychód lub koszt jest
uznany.

Poniżej pokazano możliwe przypadki uznania i poniesienia podatku
dochodowego w podziale na koszty i przychody. Trzeba pamiętać, że
podatek dochodowy może być kosztem uznanym Geśli jest skutkiem przychodu
uznanego w danym okresie) lub może być przychodem uznanym Geśli jest
skutkiem kosztu uznanego w danym okresie).

W przypadkach A (1) (2) i B (1) (2), czyli braku alokacji, występuje
wyłącznie podatek dochodowy bieżący, ponieważ nie ma różnicy między
momentem uznania i poniesienia podatku dochodowego. Pozostałe przypadki
oznaczają alokację podatku dochodowego (por. rys. 4.11-4.14).

Przypadek A (1) (4) zachodzi wtedy, gdy skutek podatkowy jest zreali-
zowany, to znaczy przychód jest uznany w wyniku podatkowym, ale nie
został jeszcze uznany w wyniku finansowym (por. rys. 4.11).
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Przyczyna:

Skutek
wynikowy:

Skutek
bilansowy:

Przypadek A (I) (4)

Podatki: Rachunkowość:

AKTYWA
- pozycja memoriałowa

(niepieniężna)

Rys. 4.11. Podatek dochodowy jako koszt poniesiony, nie uznany

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przypadek A (3) (2) dotyczy sytuacji, w której nie zostały uznane
przychody dla celów podatkowych, natomiast powiększyły wynik finansowy.
Skutek podatkowy przychodów nie jest jeszcze zrealizowany (por. rys. 4.12).

Przyczyna:

Skutek
wynikowy:

Skutek
bilansowy:

'iJt,~,- )/:t->J+ .~; :«:.-:->:.>~';J:"'';-~~ - r.l$""f;'siri:');;'--Ę';"~&

Przypadek A (3) (2) ,

Podatki: Rachunkowość:

PASYWA
- pozycja pieniężna

Rys. 4.12. Podatek dochodowy jako koszt nie poniesiony, uznany
Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Przypadek B (1) (4) zachodzi wtedy, gdy skutek podatkowy jest reali-
zowany, to znaczy koszt jest uznany w wyniku podatkowym, ale nie został
jeszcze uznany w wyniku finansowym27 (por. rys. 4.13).

r Przypadek B (1) (4) J
Podatki: Rachunkowość:

Przyczyna: Uznanie kosztu Brak uznania kosztu I
podatkowego księgowego

l l
Skutek Podatek dochodowy Podatek dochodowy
wynikowy: jako przychód jako przychód nie

osiągnięty uznany

Skutek l l
bilansowy: I

PASYWA

I- pozycja memoriałowa

Rys. 4.13. Podatek dochodowy jako przychód osiągnięty, nie uznany

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przypadek B (3) (2) oznacza, że skutek podatkowy kosztu uznanego
w wyniku finansowym nie został jeszcze zrealizowany, ponieważ koszt ten
jeszcze nie stanowił kosztu uzyskania przychodu28 (por. rys. 4.14).

Konkludując, wskutek alokacji podatku dochodowego mogą powstać
w bilansie różne pozycje aktywów/pasywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego.

27 Takim przykładem jest ulga inwestycyjna lub przyspieszona amortyzacja podatkowa.
Oznacza to, że skutek podatkowy w postaci oszczędności podatkowej jest zrealizowany
w postaci nie zapłaconego podatku. Jest to kategoria oszczędności, czyli korzyści dla jednostki,
którą rozlicza ona w czasie, mimo że pieniężnie zostala zrealizowana. Oznacza to również, że
z tego tytułu nie będzie w przyszłości żadnych płatności podatkowych. W tym przypadku ma
miejsce typowe rozliczenie przychodu (czyli kategorii memoriałowej) w czasie.

28 Skoro został uznany w rachunkowości, a fiskus nie uznaje go w zysku podatkowym
tylko przejściowo, należy oczekiwać, że skutek podatkowy będzie zrealizowany w przyszłości.
Oznacza to, że nastąpi zwrot środków pieniężnych, które jednostka uiściła z tytułu podatku
dochodowego. W tej sytuacji na bazie memoriałowej jest uznawana oszczędność podatkowa
w korespondencji z pozycją aktywów, którą należy traktować jako pozycję pieniężną - należności
od fiskusa. Ta pozycja nie oznacza zatem rozliczenia w czasie kosztu podatkowego (podatku
dochodowego), ale przyszłe płatności od fiskusa.
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<"".""'J( Przypadek B (3) (4)

Podatki: Rachunkowość:

Przyczyna: Brak uznania kosztu I Uznanie kosztu Ipodatkowego księgowego

J !
Skutek Podatek dochodowy Podatek dochodowy
wynikowy: jako przychód nie

jako przychód uznanyosiągnięty

Skutek 1 ~
bilansowy: I AKTYWA I- pozycja pieniężna

Rys. 4.14. Podatek dochodowy jako przychód nie osiągnięty, uznany

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Bilans na dzień kończący okres n

Pozycje
pieniężne
(przyszłe
wpływy)

A (I )(4) Aktywa
z tytułu podatku
dochodowego

odroczonego (kosztów
poniesionych, ale nie

uznanych)

B (3) (2) Aktywa
z tytułu podatku docho-
dowego odroczonego

(przychodów nie
osiągniętych, ale

uznanych)

B (1) (4) Pasywa z tytułu
podatku dochodowego

odroczonego
(przychodów osiągnię-
tych, ale nie uznanych)

A (3) (2) Pasywa
z tytułu podatku docho-
dowego odroczonego

(kosztów nie
poniesionych, ale

uznanych)

Przychód
uznany

w przyszłych
okresach
(kategoria

memoriałowa
niepieniężna)

Koszt uznany
w przyszłych

okresach
(kategoria

memoriałowa
niepieniężna)

Pozycje
pieniężne
(przyszłe
wydatki)

Rys. 4.15. Klasyfikacja aktywów/pasywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego
(z punktu widzenia poniesienia/osiągnięcia i uznania kosztów/przychodów z tytułu podatku

odroczonego)

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Przedstawione powyżej rozważania prowadzą do bardzo ważnego podziału
różnic przejściowych ze względu na źródło ich powstania. Generalnie,
różnice przejściowe powstają w dwóch sytuacjach:

- jeżeli przychód/koszt jest uznawany wcześniej w wyniku podatkowym
niż w wyniku bilansowym; wówczas są one określane jako "podatkowo-
-księgowe różnice" (I grupa);

- jeżeli przychód/koszt jest uznawany wcześniej w wyniku bilansowym
niż w wyniku podatkowym; wtedy są one określane mianem "księgowo-
-podatkowe różnice" (II grupa).

Różnice przejściowe I grupy powodują powstanie pozycji niepieniężnych
w bilansie, natomiast różnice przejściowe II grupy powstanie pozycji
pieniężnych.

I grupa - "podatkowo-księgowe" różnice przejściowe

W pierwszej grupie różnic przejściowych są możliwe dwa przypadki.
1. Przychód został uznany w wyniku podatkowym, ale w wyniku

bilansowym będzie przychodem w przyszłych okresach. Oznacza to, że
jednostka opodatkowała przychód, czyli zrealizowała "niekorzyść podatkową"
i będzie ją musiała uznać w wyniku finansowym. Odracza jednak moment
uznania, ponieważ przyczyna podatku dochodowego nie została ujęta
w wyniku finansowym. Stąd też powstaje "odroczony koszt" w aktywach,
do momentu uznania przychodów w wyniku finansowym - por. rysunek
4.15 - poz. A (1) (4).

2. Koszt został uznany w wyniku podatkowym, ale w wyniku bilansowym
będzie uznany w przyszłych okresach. Oznacza to, że jednostka z tego
tytułu zrealizowała korzyść podatkową, ale będzie musiała ją odroczyć
i uznać w wyniku finansowym w momencię uznania kosztu, który był
przyczyną uzyskania oszczędności. Stąd też powstaje w pasywach "korzyść"
rozliczana w następnych okresach - por. rysunek 4.15 - poz. B (1) (4).

W obu powyższych przypadkach powstają więc odroczone, memoriałowe
pozycje bilansowe, które będą uznane w wyniku finansowym w przyszłości.

II grupa - "księgowo-podatkowe" różnice przejściowe

W drugiej grupie różnic przejściowych także są możliwe dwa przypadki.
1. Przychód został uznany w wyniku bilansowym, będzie opodatkowany

w przyszłości. Oznacza to, że jednostka w bieżącym okresie nie zapłaciła
podatku, ale zapłaci go w przyszłości. W bilansie powstają zatem pasywa
z tytułu podatku dochodowego odroczonego, które stanowią zobowiązanie,
czyli przyszły wydatek - por. rysunek 4.15 - poz. A (3) (2).
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2. Koszt uznany w wyniku bilansowym nie stanowi koszu uzyskania
przychodu. Oznacza to, że w przyszłości jednostka odzyska wpłacony od
tego kosztu podatek, co powoduje, że w bilansie powstają aktywa z tytułu
podatku dochodowego odroczonego będące należnością - por. rysunek 4.15
- poz. B (3) (2).

W obu przypadkach II grupy różnic przejściowych powstają zatem
pozycje pieniężne, które rozliczą się w przyszłości w momencie zrealizowa-
nia korzyści lub niekorzyści podatkowej (czyli uznania w podstawie opo-
datkowania przychodów lub kosztów wcześniej uznanych w zysku bilan-
sowym).

Przedstawiony podział różnic stał się przyczyną kontrowersji wokół
alokacji podatku dochodowego, ponieważ wskazuje on na odmienny charakter
i odmienną treść ekonomiczną powstałych w jej efekcie aktywów i pasywów
z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

2. Rozwój alokacji podatku dochodowego w praktyce rachunkowości
światowej

2.1. Podejścia, koncepcje metody alokacji podatku dochodowego

Jak już wspomniano, alokacja podatku dochodowego wzbudza kont-
rowersje zarówno wśród praktyków, jak i w środowisku naukowym rachun-
kowców. W kręgach naukowych przede wszystkim dlatego, że nie wy-
pracowano do dziś spójnego podejścia i wspólnego stanowiska odnośnie do
istoty zjawiska alokacji; nie dokonano również klasyfikacji i jednoznacznego
zdefiniowania takich pojęć, jak "podejścia", "koncepcje" czy "metody"
alokacji podatku dochodowego. Środowisko praktyków niechętnie stosuje
alokację podatku dochodowego ze względu na złożoność i pracochłonność
tej procedury.

W poszczególnych krajach są przyjmowane różne rozwiązania bazujące
na fundamentalnych założeniach rachunkowości - kontynuacji działania
i memoriale, zarazem jednak wszystkie odwołują się do zasady współmierności
i związanej z nią alokacji.

W dalszych rozważaniach zaproponowana została własna klasyfikacja
i hierarchia podejść, koncepcji i metod alokacji podatku dochodowego (por.
rys. 4.16), co pozwoli na uporządkowanie tych zagadnień i odniesienie się
do rozwiązań przyjętych w polskich regulacjach. Za nadrzędną uznano
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klasyfikację determinowaną przez teorie bilansowe odpowiednio zorientowane
- albo na bilans, albo na rachunek zysków i strat. W ramach każdego
podejścia może być realizowana koncepcja pełnej lub częściowej alokacji,
a dodatkowo różne metody - netto, odraczania i zobowiązań29.

Teorie bilansowe,
cele rachunkowości

ALOKACJA PODATKU DOCHODOWEGO

PODEJŚCIA.

(l) WYNIKOWE (2) BILANSOWE

Zasady nadrzędne, KONCEPCJE:
definicje podstawowych Ikategorii

~ ~
(3) PEŁNA (4)CZĘŚCIOWA

Zasady szczegółowe METODY:

wyceny i ustalania 1wyniku finansowego
~ ł.----------

(7) ZOBOWIĄZAŃI (6) ODRACZANIA: (5) NETTO I

•. - - - - - - - - _I

(I) (3) (5) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - pełna alokacja, metoda netto
(I) (3) (6) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - pełna alokacja, metoda odraczania
(I) (3) (7) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - pełna alokacja, metoda zobowiązań
(I) (4) (5) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - częściowa alokacja, metoda netto
(I) (4) (6) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - częściowa alokacja, metoda odraczania
(I) (4) (7) Podejście wynikowe (różnice okresowe) - częściowa alokacja, metoda zobowiązaI1
(2) (3) (5) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - pełna alokacja, metoda netto
(2) (3) (6) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - pełna alokacja, metoda odraczania
(2) (3) (7) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - pełna alokacja, metoda zobowiązań
(2) (4) (5) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - częściowa alokacja, metoda netto
(2) (4) (6) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - częściowa alokacja, metoda odraczania
(2) (4) (7) Podejście bilansowe (różnice przejściowe) - częściowa alokacja. metoda zobowiązał\

Rys. 4.16. Klasyfikacja podejść, koncepcji i metod alokacji podatku dochodowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

29 Na przykład S. Lawrence wyróżnia trzy podstawowe koncepcje uznawania podatku
dochodowego w sprawozdaniach finansowych: brak alokacji, pełną alokację, częściową alokację
(odraczanie). Zob. szerzej S. Lawrence, International Accounting, International Thomson
Business Press, London 1996, s. 312-320. Na rysunku 4.16 pominięto koncepcję polegającą
na braku alokacji, czyli tzw. podejście (metodę) płatności podatkowych.
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Jak pokazuje rysunek 4.16, w praktyce są możliwe rozne kombinacje
podejść, koncepcji i metod oraz wiele różniących się między sobą regulacji
rachunkowości odnośnie do zasad uznawania podatku dochodowego. Było
to istotne zwłaszcza w tych krajach, w których powstawały znaczące różnice
między regulacjami bilansowymi i przepisami podatkowymi. Dlatego alokacja
najwcześniej pojawiła się w praktyce Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Australii i Wielkiej Brytanii, a więc w krajach zaliczanych do modelu
anglosaskiego.

Można stwierdzić, że alokacja podatku dochodowego wyrosła z teorii
dynamicznego bilansu, która zwracała szczególną uwagę na bilans wynikowy.
Stąd też początkowo stosowano podejście wynikowe, w którym przyczyną
alokacji były różnice okresowe między wynikiem księgowym i wynikiem
podatkowym.

Istotą podejścia wynikowego jest ustalanie odroczonego podatku do-
chodowego poprzez porównanie przychodów i kosztów wpływających na
wynik finansowy danego okresu i ujmowanych w wyniku podatkowym.
Wynikają one z różnego momentu uznania przychodu za osiągnięty lub
kosztu za poniesiony w myśl rachunkowości i regulacji podatkowych oraz
stanowią przyczynę uznawania kosztów/przychodów z tytułu odroczonych
podatków w rachunku zysków i strat. Ich skutkiem są pozycje bilansu
- aktywa i pasywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

Podejście wynikowe było również konsekwencją metody obliczania
podatku dochodowego przez prawo podatkowe. W większości krajów
dochód ustalano jako różnicę między przychodem i kosztem, a nie jako
różnicę majątku netto na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

Podejście wynikowe w miarę upływu lat było poddawane krytyce, przede
wszystkim ze względu na skutki bilansowe alokacji. W świetle przyjętych
ram konceptualnych bazujących na aktywach i wprowadzonych definicjach
innych kategorii podstawowych - przychodów, kosztów i zobowiązań
- akceptacja podejścia wynikowego była coraz trudniejsza. Dlatego punktem
wyjścia alokacji podatku dochodowego powoli stawały się skumulowane
różnice okresowe, czyli różnice przejściowe na dzień sporządzenia bilansu.
Nastąpiło zatem odwrócenie hierarchii pozycji związanych z podatkiem
dochodowym odroczonym i rozpowszechnienie podejścia bilansowego do
ich ustalania.

Podejście bilansowe do podatku dochodowego odroczonego oznacza
przyjęcie innych zasad ustalania jego kwoty, w których punktem wyjścia
nie są różnice okresowe między wynikiem finansowym i wynikiem podat-
kowym, ale różnice przejściowe między wartością księgową i wartością
podatkową aktywów i zobowiązań.

W podejściu bilansowym zmienia się procedura ustalania kwoty podatku
dochodowego odroczonego jako kosztu/przychodu danego okresu. Stanowi
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on wypadkową zmiany stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego odroczonego między końcem i początkiem danego okresu
sprawozdawczego.

W obu przedstawionych podejściach mogą być stosowane różne koncepcje
alokacji - pełna lub częściowa. W zależności od podejścia przybierają one
różne nazwy: pełna alokacja (comprehensive allocation) była nazywana
często w podejściu wynikowym koncepcją pełnego odraczania (fuli provision),
a częściowa alokacja (partial allocation) - koncepcją częściowego odraczania
(partial provision )30.

Koncepcja pełnej alokacji polega na tym, że skutki podatkowe wszystkich
różnic okresowych są uznawane w okresie, w którym się pojawiły. Jest to
metoda poprawna matematycznie, ale może prowadzić do istotnych znie-
kształceń w bilansie. Była ona stosowana głównie w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, do pewnego stopnia w Danii (dla
różnic krótkookresowych )31.

Koncepcja częściowej alokacji stanowi kompromis między dwiema skrajnymi
koncepcjami: pełną alokacją i brakiem alokacji. Wymaga, aby podatki odro-
czone były uznawane w odniesieniu do różnic, co do których istnieje prawdo-
podobieństwo realizacji podatku w dającej się przewidzieć przyszłości. Stosowa-
ły ją m.in. takie kraje, jak: Wielka Brytania (SSAP 15), Pakistan i Nigeria32.

Oprócz koncepcji alokacji wyróżnia się określone metody - metodę
odraczania (deJJered method), metodę zobowiązań (liabilities method) oraz
metodę netto (net oj tax method)33.

Najstarszą metodą jest metoda netto, w której co prawda podatek
dochodowy podlega alokacji, ale jej skutki nie są ujawniane w bilansie,
ponieważ korygują bezpośrednio wartość innej pozycji bilansowej. Oznacza
to, że w bilansie nie powstają oddzielne pozycje z tytułu podatków od-
roczonych. O takiej metodzie w zasadzie dziś już nikt nie mówi, a jej
praktyka zakończyła się w latach 60. XX w., kiedy to regulacje rachunkowości
w krajach rynkowych zakazały jej stosowania34.

30 Powyższe określenia do polskiej literatury wprowadziła G. K. Świderska. Zob.
G. K. Świderska, J. Każmierczak, J. N owakowska, Podatek dochodowy, PoItex,
Warszawa 1996, s. 75-77.

31 Por. R. J. C h a m b e r s, Tax Allocation and Financial Reporting, "Abacus" 1968, nr 12,
s. 99-100; S. Zeff, T. Keller, Financial Accounting Theory, McGraw-HiII, New York 1987,
s. 43Q-460; M. B a c ker, Modern Accounting Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
1966, s. 384-386.

32 Ibidem.
33 G. K. Świderska określa metodę netto mianem metody zerowej. Por. G. K. Ś w i d e r s k a,

J. Każmierczak, J. Nowakowska, Podatek dochodowy, s. 75.
34 Metoda netto stanowiła przedmiot krytyki wielu autorów. Zob. np. M. M o o n i t z,

Income Tax in Financial Statements, "The Accounting Review" 1957, kwiecień, s. 180; H. J.
S h i e I d, Allocation of Income Taxes, "Journal of Accountancy" 1957, kwiecień, s. 56.
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Metoda netto została uznana za niezgodną z ramami konceptualnymi
rachunkowości. Dlatego też przyjęto inną metodę - ujawniania skutków
różnic okresowych jako oddzielnych pozycji bilansu. W przypadku, gdy
podatek dochodowy uznany w rachunkowości wskutek różnic okresowych
przewyższał zobowiązanie podatkowe, był uznawany za deferred credit, czyli
odroczone obciążenie, a w odwrotnej sytuacji - za odroczone odciążenie
(deferred debet)35.

Po pewnym czasie zaczęto stawiać pytanie, jaka jest treść ekonomiczna
pozycji obciążeń i odciążeń odroczonych. Niektórzy autorzy twierdzili
(i twierdzą do dziś), że są to pozycje pieniężne36. Tu pojawił się problem
korekty ich wartości, bądź to wskutek zmiany stawki podatkowej, bądź też
wskutek utraty wartości pieniądza w czasie.

Inni z kolei uznawali te pozycje za automatyczny wynik zasady współ-
mierności, reprezentujący zmniejszenie lub zwiększenie wyniku finansowego
w przyszłych okresach, ale nie oznaczający należności czy zobowiązań
w normalnym znaczeniu tych pojęĆ37•

Zaczęto się zatem spierać o to, czy pozycje bilansowe powstałe wsku-
tek odraczania podatku dochodowego powinny być korygowane z tytułu
zmiany stawki podatkowej, czy też nie. W rezultacie tego sporu nastąpiło
wyraźne rozdzielenie metod alokacji na metodę odraczania i metodę zobo-
wiązań.

Metoda odraczania jest określana mianem tradycyjnej metody alokacji
podatku dochodowego opartej na zasadzie współmierności kosztów i przy-
chodów. Wymaga ona uznawania kosztów w tym samym roku obrotowym,
w którym pojawiły się związane z nimi przychody. Na tej podstawie do
obciążenia podatkowego za dany okres należy włączyć skutek podatkowy
wszystkich transakcji kosztowych i przychodowych uwzględnianych w ob-
liczaniu wyniku finansowego tego okresu. Metoda odraczania odnosi się do
różnic okresowych, w wyniku których powstają:

l) odroczone obciążenia38 wyniku finansowego, gdy różnica okresowa
ma charakter ujemny, lub

2) odroczone uznania39 wyniku finansowego w przypadku, gdy różnica
ma charakter dodatni.

35 W terminologii polskiej trudno znaleźć właściwe, zrozumiałe określenie dla tych pozycji.
Credit należałoby rozumieć jako zmniejszenie, czyli obciążenie zysku brutto, zaś debet jako
jego zwiększenie - pojęcie przeciwstawne do obciążenia, czyli "odciążenie".

36 Por. J. E. S a n d s, Deferred Tax Credits Are Liabilities, "The Accounting Review"
1959, vol. 34, nr 4, s. 584-590.

37 Por. J. C h a m b e r s, Tax Allocation ... , s. 115-117.
38 Odroczone obciążenie oznacza, że w przyszłości wynik finansowy zostanie zmniejszony

wskutek rozliczenia aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
39 Odroczone uznanie oznacza, że wynik finansowy w przyszłości zostanie zwiększony

wskutek rozliczenia pasywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
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Odroczone obciążenia oraz odroczone uznania, wykazywane odpowiednio

jako elementy aktywów i pasywów bilansu jednostki, odzwierciedlają alokację
- odroczenie konsekwencji podatkowych z jednego okresu na drugi. Stąd
przyjęło się określenie powyższego ujęcia jako metody odraczania (deferred
method)4fJ. Koncentruje się ona na aspekcie wynikowym, przyjmując za
podstawę rozliczania podatku dochodowego w czasie rachunek zysków
i strat i związane z nim różnice okresowe.

Skutek podatkowy wystąpienia różnicy okresowej jest obliczany z wy-
korzystaniem stawki podatkowej obowiązującej w momencie jej powstania.
W przypadku zmiany stopy podatku dochodowego, zgodnie z zasadą
kosztu historycznego, nie dokonuje się korekt wysokości odroczonego
obciążenia ani odroczonego uznania ujawnionego w bilansie.

Metoda odraczania opiera się na założeniu, że różnica okresowa
(i związane z nią obciążenie lub uznanie) jest zarachowana w okresie,
w którym powstaje i odroczona do późniejszych okresów. Pozycja podatku
odroczonego w bilansie prezentuje zatem jedynie odroczone koszty (lub
korzyści - przychody), dlatego zmiana stopy podatkowej nie jest powodem
korekty jej wartości. Takie założenie oznacza, że konieczna jest odrębna
rejestracja różnic okresowych, dla których są stosowane różne stawki
podatkowe.

Metoda odraczania od początku zaistnienia problemu alokacji podatku
dochodowego była uznawana za najbardziej zgodną z ramami konceptualnymi
rachunkowości, w szczególności z zasadami wspóhnierności i memoriałową.

Było tak aż do czasu, kiedy na świecie wypracowano powszechnie
akceptowane definicje podstawowych kategorii rachunkowości. Od tego
momentu nie tylko podatki dochodowe odroczone, ale także inne pozycje
wynikające z procesu alokacji, a osiadłe w bilansie, stwarzają problemy
związane z ich interpretacją41.

W związku z metodą odraczania zrodziło się zasadnicze pytanie, czy
wykreowane przez nią aktywa (i pasywa) z tytułu podatku dochodowego
odroczonego rzeczywiście reprezentują aktywa i zobowiązania zgodnie z ich
definicją i warunkami uznawania. Ta wątpliwość stała się podstawą do
wypracowania metody zobowiązań, w której skutki podatkowe różnic przej-
ściowych są uznawane za aktywa/zobowiązania wycenione na podstawie
przyszłej stawki podatku, która będzie miała zastosowanie w okresie,
w którym różnica przejściowa zakończy się42. W metodzie zobowiązań,

40 Por. E. s. Hendriksen, M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa
2002, s. 708.

41 Chodzi głównie o źródła finansowania, gdzie klasyfikacja takich pozycji ma bezpośredni
wpływ na strukturę rmansowania i ich jednoznaczną klasyfIkację na kapitał własny i zobowiązania.

42 Z powodów praktycznych często jest konieczne używanie bieżącej stawki podatkowej
jako aproksymacji niepewnej przyszłej stawki podatkowej.
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w odróżnieniu od metody odraczania, jest wazmeJszy wierny i rzetelny
obraz (true and fair view) przepływów środków pieniężnych niż memoriałowe
kategorie kosztów i przychodów43•

Metoda zobowiązań może mieć dodatkowo dwie odmiany - w zależności
od tego, w którym podejściu jest stosowana. Stosowana w podejściu
wynikowym zyskała miano metody zobowiązań wynikowych, natomiast
w podejściu bilansowym - miano metody zobowiązań bilansowych, a dokładniej
metody aktywów i zobowiązań bilansowych.

W istocie jest ona bliższa podejściu bilansowemu do alokacji podatku
dochodowego, bazuje bowiem na przyszłości, a jej celem jest uznawanie
przyszłych konsekwencji podatkowych bieżących zdarzeń, które zostały
uznane w sprawozdaniu finansowym lub w regulacjach podatkowych.

Metoda zobowiązań pozwoliła, jak się wydaje, pogodzić alokację wy-
nikającą z zasady współmierności z definicją aktywów i zobowiązań.
W metodzie zobowiązań zakłada się, że odroczone podatki stanowią pra-
wny obowiązek wykreowany przez prawo podatkowe i przejściowe róż-
nice zidentyfikowane na dany dzień bilansowy. W związku z tym uważa
się, że konsekwencje podatkowe różnic przejściowych, które wpłyną
w przyszłości na zysk podatkowy, spełniają definicję zobowiązań; należy
zatem uznawać w sprawozdaniach finansowych zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku od wszystkich różnic przejściowych, w odniesieniu
do których oczekuje się, że wygenerują kwoty wpływające na przyszły
zysk podatkowy44.

43 Początkowo w praktyce dopuszczany był wybór metody - odraczania lub zobowiązań.
Wskutek zmiany podejścia do rachunkowości (wypracowanie amerykańskich ram konceptualnych)
stwierdzono, że metoda zobowiązań bazująca na bilansie prawdopodobnie daje bardziej realny
obraz przyszłych przepływów pieniężnych pojawiających się z tytułu przejściowych różnic
podatkowych. Ponieważ prowadziła ona do istotnych różnic w stosunku do metody odraczania,
w regulacjach przyjętych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Międzynarodowych
Standardach Rachunkowości pozostawiono jedynie metodę zobowiązań.

44 FASB stwierdziła, że zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest
aktualnym obowiązkiem jednostki, ponieważ skutki podatkowe różnic przejściowych wynikają
z regulacji prawa podatkowego; zobowiązanie nie musi mieć charakteru "prawnego" zobowiązania
do zapłaty, może być umowne. W celu uznania zobowiązania nie jest konieczne, aby jego
realizacja była pewna, wystarczy, że jest prawdopodobna. W przypadku podatku odroczonego
jest takie prawdopodobieństwo, że przyczyna jego powstania stanie się elementem zysku
podatkowego. Ostatni warunek definicji zobowiązania to stwierdzenie, że jest ono rezultatem
przeszłych zdarzeń - zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest rezultatem
przeszłych zdarzeń - tych samych, które wykreowały różnice przejściowe. Aktywa będące
skutkiem różnic przejściowych spełniają warunki definicji aktywów, ponieważ są to korzyści,
które będą pokryte przyszłym zyskiem podatkowym wykreowanym przez bieżące inne różnice
przejściowe. Spełniają również warunek kontroli, gdyż jednostka ma prawo do korzyści
z tytułu rozliczeń z fiskusem. Por. J. E. S a n d, Deferred Tax ... , s. 584-590.
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Kwestią wątpliwą w metodzie zobowiązań pozostaje prawdopodobieństwo
spełnienia oczekiwań w przyszłości, to znaczy zakończenia się różnicy
przejściowej4s.

Dodatkowy problem to oszacowanie kwoty zobowiązań lub aktywów
z tytułu podatku odroczonego, na co istotny wpływ ma prawo podatkowe,
bądź poprzez zmianę stopy podatku dochodowego, bądź poprzez zmianę
zasad ustalania zysku podatkowego.

Przedstawione powyżej podejścia, koncepcje i metody dają duży wybór
w określeniu docelowego modelu alokacji. Dziś już wiadomo, że powszechnie
akceptowany na świecie jest model bazujący na podejściu bilansowym,
koncepcji pełnej alokacji i metodzie zobowiązań.

Podejście bilansowe to skutek przyjęcia - jako podstawy systemu rachun-
kowości - definicji aktywów, stanowiącej punkt wyjścia do zdefiniowania
zobowiązań, przychodów i kosztów.

Wybór pełnej alokacji był spowodowany przede wszystkim dużą uzna-
niowością koncepcji częściowej alokacji, co prowadziło do manipulacji.
Uznano,. że jedynie pełna alokacja jest spójna z całym systemem rachun-
kowości i pozwala na uznanie zysku na podstawie regulacji rachunkowości,
a nie przepisów prawa podatkowego.

Jak się wydaje, niedostatki koncepcji pełnej alokacji, mocno krytykowanej
przez przeciwników alokacji, mogą być usunięte dzięki metodzie zobowiązań,
w której należy odnieść się do definicji aktywów i zobowiązań, czyli
prawdopodobieństwa realizacji różnic przejściowych, zarówno realizacji
związanych z nimi przyszłych korzyści, jak i ich odpływu.

Podsumowując, ogólny model alokacji podatku dochodowego, przyjęty
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, ostatnio także w Wielkiej
Brytanii, a przede wszystkim w Międzynarodowych Standardach Rachun-
kowości IASB, kształtował się na przestrzeni lat z jednej strony pod
wpływem teorii rachunkowości, z drugiej strony zaś - pod dużym wpływem
praktyki, zarówno dyskusji środowiskowej, jak i opinii przedsiębiorców
(por. rys. 4.17).

Nie oznacza to, że rozwiązano problemy natury teoretycznej i jedno-
znacznie określono istotę ekonomiczną podatku dochodowego oraz jego
miejsce w strukturze teorii rachunkowości. Oznacza jedynie, że przyjęto

4S Wydaje się, że takie zakończenie różnicy jest potwierdzone przez jednostkę, która
podjęła decyzję np. o uznaniu w sprawozdaniach finansowych (w bilansie) składnika majątku
(np. środka trwałego), a jego użytkowanie w działalności potwierdza amortyzacją dla celów
sprawozdań finansowych, co oznacza automatycznie, że różnica przejściowa zakończy się,
ponieważ w przyszłości będzie miało miejsce całkowite zużycie majątku. Nie ma wątpliwości
co do tego, czy uznawać aktywa/zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odroczonego
w sprawozdaniach finansowych; jedyną wątpliwość rodzi ustalenie, kiedy zużycie składnika
aktywów wygeneruje zysk podatkowy w przyszłych okresach.



225

PODATEK DOCHODOWY

I etap ~ Brak alokacji

lletap ~
Uznanie podatku dochodowego za
koszt --> alokacja:
- podejście wynikowe
- koncepcja pełna
- metoda netto lub odraczania

III etap - podejście wynikowe
~ - koncepcja częściowa

- metoda zobowiązań wynikowych

IV etap ~ - podejście bilansowe
- koncepcja pełna
- metoda zobowiązań bilansowych

KRYTYKA:
brak zgodności z zasadami

rachunkowości

KRYTYKA:
powstawanie odroczonych

aktywów i pasywów trudnych do
interpretacji

KRYTYKA:
duża uznaniowość; konieczność

zdefiniowania odroczonych
aktywów i pasywów

OBECNY MODEL ALOKACJI
PODATKU DOCHODOWEGO

Rys. 4.17. Proces kształtowania się modelu alokacji podatku dochodowego
Ź ród ł o: opracowanie własne.

pewien kompromis między teorią i praktyką, uznając jednoznacznie, że
podatki dochodowe powinny być alokowane.

Obecny model alokacji podatku dochodowego jest poddawany krytyce
przez środowisko rachunkowców, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Twierdzą oni, że stanowi zbyt duże uproszczenie tak
złożonego problemu rachunkowości i wprowadza zniekształcenie do sprawo-
zdań finansowych46. Nie jest jednak podważana sama koncepcja alokacji,
ale przyjęta metoda zobowiązań. Podstawowy problem stwarza charakter
pozycji bilansowych, które pojawiają się w tej metodzie jako skutek różnic
przejściowych.

W metodzie zobowiązań skutki różnic przejściowych są ujmowane jako
podatkowe zobowiązania do zapłaty w przyszłości lub jako nadpłacane

46 Por. np. R. C. Sansing, Valuing the Deferred Tax Liability, "Journal of Accounting
Research" 1998, nr 36, s. 357-364; M. Lamb, A. Lymer, Taxation Research in an
Accounting Context: Future Prospects and Interdisciplinary Perspectives, "The European
Accounting Review" 1999, vol. 8, nr 4, s. 749-777; D. A. G u e n t h e r, R. C. S a n s i n g,
Valuation of the Firm in the Presence of Temporary Book-tax Differences: The Role of Deferred
Tax Assets and Liabilities, "The Accounting Review" 2000, styczeń, s. 1-12.



226

podatki. Twierdzi się, że jest to zbyt duże uproszczenie, ponieważ treść
ekonomiczna różnic przejściowych, a zatem charakter pozycji bilansowych
będących ich skutkiem, zależy od tego, czy różnice przejściowe mają wpływ
na bieżący zysk podatkowy, czy też wpływ ten pojawi się dopiero w przyszłych
okresach.

Mówiąc inaczej, kluczowym czynnikiem jest to, czy różnice przejściowe
są różnicami "podatkowo-księgowymi", czy też różnicami "księgowo-
podatkowymi". Ma on fundamentalne znaczenie, gdyż determinuje moment,
w którym korzyści i "niekorzyści" ekonomiczne z tytułu różnic przejś-
ciowych pojawią się w jednostce. Dopóki transakcje nie są uznawane dla
celów podatkowych (czyli powodują powstanie różnic księgowo-podat-
kowych), skutki podatkowe różnic przejściowych powinny być ujawniane
oddzielnie jako aktywa i zobowiązania o charakterze pieniężnym, ponieważ
uosabiają oczekiwane przyszłe wpływy korzyści ekonomicznych lub przyszłą
utratę korzyści ekonomicznych w postaci wydatków z tytułu podatku
dochodowego bieżącego. Rozliczenie aktywów i zobowiązań podatkowych
pojawi się wtedy, gdy władze podatkowe włączą pozycje do podatku
dochodowego.

Jeżeli ekonomiczne korzyści lub "niekorzyści" z tytułu różnic przejściowych
już wystąpiły (tzn. różnice przejściowe miały charakter podatkowo-księgowy,
np. przyspieszona amortyzacja dla celów podatkowych), skutki podatkowe
różnic przejściowych nie powinny być przyczyną oszacowania akty-
wów/zobowiązań pieniężnych, dla których rozliczenie nastąpi w przyszłości,
ponieważ już przyniosły korzyści lub "niekorzyści". Skutek podatkowy
w takich sytuacjach nie jest zobowiązaniem do zapłaty na rzecz rządu,
ponieważ transakcja będąca przyczyną takiej różnicy już pojawiła się
w zysku podatkowym. Może być on jedynie alokowany na wiele okresów
sprawozdawczych jako kategoria memoriałowa, ale nie powinna być stosowana
w odniesieniu do niego metoda zobowiązań.

Reasumując, metoda zobowiązań może być stosowana jedynie do różnic
przejściowych księgowo-podatkowych, czyli takich, które wynikają z uznania
przychodów/kosztów wcześniej w zysku bilansowym niż w zysku podat-
kowym47. Będące ich rezultatem aktywa i zobowiązania mogą być uznane
w bilansie za pozycje pieniężne, ponieważ reprezentują kwoty, które praw-
dopodobnie będą przekazane bądź otrzymane od rządu. Takie pozycje
powinny być klasyfikowane też jako należności i zobowiązania z podziałem
na bieżące i niebieżące, co jest pomocne w ocenie przyszłych przepływów
pieniężnych (płynności i wypłacalności spółki).

47 Wyodrębnienie różnic przejściowych księgowo-podatkowych i podatkowo-księgowych
prowadzi do tzw. metody hybrydowej, w której w stosunku do pierwszego rodzaju różnic
stosuje się metodę zobowiązań, a w stosunku do drugiej - metodę odraczania. Zob. szerzej
Accounting for Tax, Discussion Paper, ASB, London 1995, s. 81-85.
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Kompletne i całkowite zastosowanie metody zobowiązań wymaga dys-
kontowania przyszłych płatności podatkowych. Warunkiem wykorzystania
tej techniki wyceny jest, po pierwsze, oszacowanie okresu odwrócenia się
różnicy przejściowej; po drugie - określenie stopy dyskontowej. Pierwszy
problem nie jest nowy w rachunkowości, znacznie trudniejszy jest wybór
stopy dyskonta.

W rezultacie środowisko teoretyków rachunkowości postuluje obecnie
dwa rozwiązania: częściową alokację z metodą zobowiązań albo pełną
alokację z dwiema metodami: zobowiązań - w stosunku do różnic przejś-
ciowych księgowo-podatkowych oraz odraczania - w stosunku do różnic
przejściowych podatkowo-księgowych.

O niechętnym stosunku praktyki do powyższych propozycji może świadczyć
ostatnia zmiana regulacji w zakresie podatku dochodowego w Wielkiej
Brytanii. ASB zastąpiła SSAP 15 nowym standardem FRS 19 "Podatki
dochodowe", w którym przyjęła rozwiązanie zbliżone do Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (MSR 12). Model brytyjski to pełna alokacja,
podejście bilansowe i metoda zobowiązań stosowana do wszystkich różnic
przejściowych. To co różni rozwiązania brytyjskie od międzynarodowych to
możliwość dyskontowania aktywów i zobowiązań z tytułu podatku do-
chodowego odroczonego w sytuacjach określonych w krajowym standardzie48.

MSR 12 jednoznacznie bowiem zabrania dyskontowania aktywów i zobo-
wiązań podatkowych.

Problem alokacji podatku dochodowego ostatecznie nie został rozwiązany.
Dyskusja środowiskowa trwa nadal, chociaż wyraźnie ma ona inny charakter
niż w okresie przed wydaniem ram konceptualnych w Stanach Zjednoczonych.
Wcześniej nie były rozstrzygnięte fundamentalne kwestie dotyczące modelu
rachunkowości, natomiast dziś w zasadzie jest on już ukształtowany i,
jak się wydaje, są możliwe jedynie jego ewentualne korekty. Jedną z nich
może być zmiana zasad szczegółowych uznawania i pomiaru podatków
dochodowych.

Przy założeniu, że podstawowe zasady rachunkowości i definicje pod-
stawowych kategorii nie będą podważone, znaczące zmiany w odniesieniu
do podatku dochodowego odroczonego nie mają racji bytu. Z pewnością
zmieni się zakres jego stosowania, spowodowany zmianą innych szczegółowych
zasad wyceny i ustalania wyniku finansowego. Takie modyfikacje zaobser-
wowano już w praktyce. MSR 12 jest zmieniany od 1996 r., ale nie są to

48 W dokumencie dyskusyjnym (Discussion Paper) wydanym przez ASB w 1995 r. i później
w projekcie brytyjskiego standardu dyskontowanie było obowiązkiem, ale w rezultacie dyskusji
nad projektem oraz w związku z rozwiązaniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
przyjęto ostatecznie możliwość, a nie obowiązek dyskontowania. Por. ibidem oraz: FRED 19
"Deferred Tax", Exposure Draft, ASB, London 1999; FRS 19 "Deferred Tax", ASB, London
2000.
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zmiany podejścia, metody czy koncepcji. Mają one charakter szczegółowy
i rozszerzają zakres stosowania przepisów tego standardu49•

Można zatem powiedzieć, że docelowy model alokacji podatku do-
chodowego, który znajdzie zastosowanie w globalnej gospodarce, jest znany.
W następnej części pracy zostanie przedstawiona charakterystyka pod-
stawowych jego elementów oraz dyskusja środowiskowa w krajach, które
wywarły największy wpływ na jego dzisiejszy kształt.

2.2. M8R 12 jako wzorcowy model alokacji podatku dochodowego
w dobie globalizacji

Alokacja podatku dochodowego stanowiła przedmiot zainteresowania
regulacji międzynarodowych już w latach 70. XX w. W 1979 r. łASe
wydał MSR 12 "Rachunkowość podatków odroczonych". Stanowił on
wypadkową różnych głosów w dyskusji środowiskowej prowadzonej
w tym okresie na temat zasad, koncepcji i metod alokacji podatku do-
chodowego. Dlatego też był bardzo elastyczny. Po pierwsze, zezwalał
na wybór koncepcji - pełnej lub częściowej alokacji; po drugie, zezwalał
na wybór metody - metody odraczania lub metody zobowiązań wyni-
kowych. Jedyną kwestią nie pozostawioną wyborowi było podejście wy-
nikowe.

N a początku lat 80. powołano grupę badawczą, której celem było
wypracowanie jednej metody alokacji. Stwierdzono, że najlepsza byłaby
metoda zobowiązań wynikowych. Nie osiągnięto jednak konsensusu co do
koncepcji - pełnej czy częściowej alokacji 50.

W 1981 r. opublikowano projekt standardu E 33 (Exposure Dra/t).
Zebrane opinie doprowadziły jednak do przerwania prac nad standardem,
ponieważ jego projekt był krytykowany za wciąż zbyt dużą liczbę możliwych
rozwiązań. Prace wznowiono dopiero w 1992 r. 51 Ostatecznie standard

49 Od 1996 r. MSR 12 modyfikowano głównie wskutek zmian innych standardów.
Ostatnia istotna aktualizacja miała miejsce w 2000 r., wskutek wprowadzenia lub usunięcia
standardów (np. MSR 40, MSR 25) oraz w wyniku modyfikacji innych standardów (np. MSR 10).

50 Należy podkreślić, że ogromny wpływ na prace grupy badawczej mieli reprezentanci
Wielkiej Brytanii, w której w tym czasie stosowano częściową alokację.

51 W tym czasie FASB wydała FAS 109, w którym wprowadziła metodę zobowiązań
zamiast metody odraczania. Była to jednak metoda zobowiązań nie wynikowych Oak proponował
wcześniej lASC), ale bilansowych, co spowodowało, że propozycje zmian w MSR 12 musiały
być o wiele bardziej radykalne niż przewidywane wcześniej. Po pewnych modyfikacjach FAS
109 stał się wzorcem dla rozwiązań przyjętych przez lASC w wydanym w 1994 r. projekcie
standardu E 49. lAS C przyjął w nich - jako jedyną dopuszczalną - metodę zobowiązań
bilansowych (ba/ance sheet liability method) oraz koncepcję pełnej alokacji.
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został przyjęty w 1996 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1998 r. S2

W obecnie obowiązującym MSR 12 "Podatki dochodowe" przyjęto podejście
bilansowe, koncepcję pełnej alokacji oraz metodę zobowiązań bilansowych
(por. rys. 4.18).

PODEJŚCIE BILANSOWE
KONCEPCJA PEŁNEJ ALOKACJI

WARTOŚĆ BILANSOWA
AKTYWÓW

I ZOBOWIĄZAŃ

WARTOŚĆ PODATKO-
WAAKTYWÓW
I ZOBOWIĄZAŃ

I RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE
---

(
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

jako procent podatku dochodowego w roku
n + ... (w momencie realizacji wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań)

METODA
ZOBOWIĄ-

ZAŃ PODAT-
KOWYCH

Wskutek uznania aktywów i/lub zobowiązań
z tytulu odroczonego podatku dochodowego
powstaje: koszt! przychód z tytułu podatku
dochodowego odroczonego jako zmiana ich

stanu na początku i końcu okresu

PRZYCZYNA:
różnice przejściowe

między wartością
podatkową
i wartością

bilansową aktywów
i zobowiązań

SKUTEK:
Zarachowanie

obciążenia z tytuhl
odroczonego podatku

dochodowego
w rachunku zysków

i strat, w kapitale
własnym lub wartości

firmy

Zasady wyceny
BilansPunkt ciężkości modelu

Rys. 4.18. Istota modelu alokacji podatku dochodowego w MSR 12

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przedstawiony na rysunku 4.19 model alokacji podatku dochodowego
składa się z określonych elementów, dla których MSR 12 sprecyzował
definicje oraz procedury obliczeniowe.

52 Podaję za: D. C a i r n s, Applying International Accounting Standards, Butherworths,
London 1999, s. 599-604.



230

(l) Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

(2) Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań

(3) Różnice przejściowe
(A) Definicje
(B) Rodzaje
(C) Procedura ustalania

(4) Straty podatkowe

(5A) Skutki bilansowe różnic przejściowych

(5B) Zasady wyceny aktywów/zobowiązai1
z tytułu podatku dochodowego odroczonego

(6 A) Skutki wynikowe różnic przejściowych

(6 B) Zasady uznawania przychodów/kosztów
z tytułu odroczonych podatków dochodowych

(7) Zasady prezentacji w sprawozdaniach finansowych

Rys. 4.19. Podstawowe elementy modelu alokacji podatku dochodowego w MSR 12

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka podstawowych elementów
modelu, które można uznać za uniwersalne z punktu widzenia możliwości
ich wykorzystania w regulacjach narodowych. Stanowią one punkt wyjścia
do szczegółowych regulacji w danym kraju. Są więc swojego rodzaju
ramowym rozwiązaniem (wzorcem), które - w zależności od potrzeb,
w szczególności od przyjętych zasad szczegółowych rachunkowości w danym
kraju i obowiązującego w nim prawa podatkowego dotyczącego podatku
dochodowego - może być zmodyfikowane, jednak bez naruszenia definicji
oraz procedur obliczeniowych określonych przez MSR 12 "Podatki do-
chodowe".

(1) Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

Wartością bilansową aktywów i zobowiązań jest kwota przypisana im
zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli ustalona przy zastosowaniu in-
strumentów kształtowania wartości bilansowej przedsiębiorstwa.
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(2) Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań 53

Wartością podatkową danego składnika aktywów, jeżeli korzyści ekono-
miczne z nim związane są opodatkowane, jest kwota, która będzie od-
liczona od tych opodatkowanych korzyści. Jeśli korzyści nie będą podlegały
opodatkowaniu, wartością podatkową aktywów jest ich wartość bilansowa
(księgowa).

Wartość podatkowa składnika zobowiązań to jego wartość księgowa
pomniejszona o wszystkie kwoty, które w przyszłości stanowić będą koszt
uzyskania przychodu związanego z tym składnikiem zobowiązań.

(3 A) Definicja różnicy przejściowej 54 J r /
Różnice przejściowe to różnice wartości bilansowej i wartości podatkowej GV

aktywów i zobowiązań.

(3 B) Rodzaje różnic przejściowych 55 I rL----- J
Dodatnie (do opodatkowania) różnice przejściowe to różnice, które spo- X

wodują w przyszłości powstanie kwot do opodatkowania w toku ustalenia
wyniku podatkowego w momencie, gdy wartość księgowa składnika aktywów
lub zobowiązań zostanie zrealizowana (np. zapłacona, sprzedana). Oznaczają,
że w przyszłości powstanie obowiązek podatkowy.

Ujemne (do potrącenia) różnice przejściowe to różnice, które spowodują y
w przyszłości powstanie kwot podlegających odliczeniu w toku ustalania
wyniku podatkowego, w momencie, gdy wartość księgowa składnika aktywów
lub zobowiązań zostanie zrealizowana (np. zapłacona). Oznaczają, że w prze-
szłości już powstał obowiązek podatkowy, a odliczenie podatku nastąpi
w przyszłości.

(3 C) Procedura ustalania wartości różnic przejściowych 56

Dodatnie różnice przejściowe powstają wtedy, gdy wartość bilansowa
składnika aktywów jest wyższa od jego wartości podatkowej oraz wtedy,
gdy wartość podatkowa zobowiązań jest wyższa od ich wartości bilansowej.

53 MSR 12, par. 6-11. Zob. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, SKwP,
Warszawa 2001, s. 223-226.

54 MSR 12, par. 11. Ibidem, s. 226.
55 MSR 12, par. 5. Ibidem, s. 223.
56 MSR 12, par. 15-33. Ibidem, s. 227-236.
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Różnica przejściowa jest ujemna, jeżeli wartość bilansowa aktywów jest
mniejsza od wartości podatkowej oraz wartość bilansowa zobowiązań jest
wyższa od wartości podatkowej składnika zobowiązań.

(4) Straty podatkowe 57

Straty podatkowe (i nie wykorzystane ulgi podatkowe) są podstawą do
utworzenia należności z tytułu odroczonego podatku dochodowego do
wysokości, co do której jest prawdopodobne, że z przyszłego zysku podat-
kowego będzie można odpisać nie rozliczone straty podatkowe i nie wykorzys-
tane ulgi podatkowe. Warunkiem wykazania należności jest szacunek praw-
dopodobieństwa, w którym to szacunku należy uwzględnić:

a) czy jednostka posiada wystarczające dodatnie różnice przejściowe,
których odwrócenie pozwoli na wygenerowanie zysku podatkowego po-
krywającego straty podatkowe bądź ulgi przed okresem ich wygaśnięcia;

b) czy osiągnięcie tego zysku podatkowego jest możliwe zanim jednostka
utraci prawo do odliczeń podatkowych;

c) z jakich przyczyn poniesiono stratę i czy nie spowodują kolejnej straty;
d) planowanie podatków, co może pozwolić przyspieszyć zysk podatkowy,

aby można było nie utracić praw do odliczeń.

(5 A) Skutki bilansowe różn~c przejściowych SB
- .------------ .- - - --

Różnice przejściowe dodat~e powodują obowiązek utworzenia zobowią-
zania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obowiązek ten nie dotyczy:

a) wartości firmy, której amortyzacja nie stanowi kosztu podatkowego;
b) składników aktywów lub pasywów, wykazanych w księgach po raz

pierwszy, pochodzących z operacji nie polegających na połączeniu przedsię-
biorstw i nie wpływających w momencie przeprowadzenia operacji ani na
wynik finansowy, ani na wynik podatkowy.

Ujemne różnice przejściowe powodują obowiązek utworzenia należności
tytułu podatku dochodowego odroczonego. Obowiązek ten nie dotyczy:

a) ujemnej wartości firmy;
b) składników aktywów lub pasywów, wykazanych w księgach po raz

pierwszy, pochodzących z operacji nie polegających na połączeniu przedsię-
biorstw i nie wpływających w momencie przeprowadzenia operacji ani na

r
wynik finansowy ,ani na wynik podatkowy.

57 MSR 12, par. 36. Ibidem, s. 237-238.
58 MSR 12, par. 15 i 24. Ibidem, s. 227, 232-233.
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(5 B) Zasady wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego odroczonego 59

Zobowiązania i naleŻDości z tytułu podatku dochodowego odroczonego
wycenia się za pomocą stawek podatkowych, które będą obowiązywały
w okresie, w którym należność lub zobowiązanie będą realizowane. Przyjmuje
się jednak jako podstawę wyliczeń stawki i przepisy podatkowe, które są
obowiązujące na dzień bilansowy.

W przypadku gdy stawki podatkowe są zróżnicowane, dla poszczególnych
aktywów należy ustalić wartość należności lub zobowiązań z tytułu od-
roczonego podatku za pomocą średniej stawki podatku.

Zobowiązania i należności z tytułu odroczonego podatku dochodowego
nie mogą być dyskontowane.

(6 A) Skutki wynikowe różnic przejściowych

Skutkiem wynikowym różnic przejściowych jest przychód lub koszt
z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Przychody i koszty z tytułu
odroczonego podatku dochodowego ustala się jako zmianę stanu aktywów
i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego na koniec

początek okresu sprawozdawczego.

(6 B) Zasady uznawania przychodów/kosztów z tytułu
odroczonych podatków dochodowych60

Przychody/koszty z tytułu odroczonego podatku dochodowego uznaje się:
- w rachunku zysków i strat, jeżeli dotyczą operacji ujętych w wyniku

finansowym netto bieżącego okresu;
- w kapitale własnym, jeżeli dotyczą operacji wpływających bezpośrednio

na kapitał własny;
- w wartości firmy, jeśli dotyczą połączenia przedsiębiorstw drogą

nabycia jednego przedsiębiorstwa przez drugie.

(7) Zasady prezentacji w sprawozdaniach finansowych61

Bilans:
- aktywa (należności) z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

S9 MSR 12, par. 69-78. Ibidem, s. 250--252.
60 MSR 12, par. 58-68. Ibidem, s. 245--249.
61 MSR 12, par. 79-88. Ibidem, s. 252-256.
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W bilansie należy wykazać aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego odrębnie od aktywów i zobowiązań z tytułu bieżącego
podatku dochodowego, bez podziału na długo- i krótkoterminowe.

Rachunek zysków i strat:
- obciążenia z tytułu podatku dochodowego (w rachunku zysków i strat

podatek dochodowy odroczony wykazywany jest łącznie z podatkiem
dochodowym bieżącym jako obciążenie zysku brutto).

Informacja dodatkowa:
A. Podstawowe ujawnienia dotyczące kosztów/przychodów z tytułu

podatku dochodowego odroczonego uznane w rachunku zysków i strat:
l) koszty/przychody z tytułu odroczonego podatku dotyczące powstania

i zakończenia się różnic przejściowych;
2) koszty/przychody z tytułu podatku odroczonego dochodowego wyni-

kające ze zmiany stawek lub nałożenia nowych podatków;
3) przychody z tytułu podatku odroczonego dochodowego wynikające

z nie wykazanej poprzednio straty podatkowej, ulgi lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu, które zmniejszają bieżące obciążenie podatkowe;

4) przychody z tytułu podatku odroczonego dochodowego wynikające
z nie wykorzystanej poprzednio straty, ulgi podatkowej lub różnicy przej-
ściowej, które zmniejszają odroczony podatek dochodowy;

5) koszty/przychody z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które
są spowodowane odpisaniem lub przywróceniem poprzednich odpisów
należności z tytułu odroczonego podatku;

6) koszty/przychody z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące
tych zdarzeń (błędy podstawowe, zmiany zasad rachunkowości), które
wpłynęły na ustalenie zysku netto zgodnie z MSR 8;

7) wyjaśnienie relacji między wynikiem finansowym a obciążeniem
podatkowym:

a) jako liczbowe uzgodnienie obciążenia podatkowego i iloczynu wyniku
finansowego oraz stawki podatku ze wskazaniem podstawy opodatkowania,

b) jako liczbowe uzgodnienie przeciętnej rzeczywistej stawki i zastosowanej
stawki podatkowej ze wskazaniem podstawy obliczenia stawki podatkowej.

B. Dodatkowe informacje
I grupa - ujawnienia dotyczące kosztów/przychodów z tytułu podatku

dochodowego odroczonego uznanych w kapitale własnym:
1) łączna suma bieżącego i odroczonego podatku dochodowego doty-

czącego pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny;
2) koszty/przychody z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące

strat i zysków nadzwyczajnych powstałych w danym okresie;
3) wyjaśnienie zmian kosztów/przychodów z tytułu odroczonego podatku

dochodowego ze względu na zmianę stawki podatkowej w porównaniu
z poprzednim okresem;
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4) koszty/przychody z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące
zaniechanej działalności, zysku (straty) z tej działalności oraz zysku (straty)
z działalności operacyjnej za dany okres uzyskanego przez działalność nie
kontynuowaną (łącznie z danymi za poprzednie okresy).

II grupa - ujawnienia dotyczące różnic przejściowych:
1) kwota i data wygaśnięcia Geśli miało miejsce) ujemnych rozmc

przejściowych, nie rozliczonych strat i ulg podatkowych, dla których nie
wykazano w bilansie należności z tytułu odroczonego podatku;

2) łączna kwota różnic przejściowych związana z udziałem w jednostkach
powiązanych, dla których nie wykazano zobowiązań z tytułu odroczonych
podatków;

3) dla każdego rodzaju różnicy przejściowej, dla każdego rodzaju nie
rozliczonej straty i ulgi podatkowej:

- kwota należności i zobowiązań z tytułu odroczonych podatków
wykazanych w bilansie za każdy prezentowany okres,

- koszt/przychód z tytułu odroczonego podatku w rachunku zysków
i strat, jeśli nie wynika on w sposób oczywisty ze zmiany stanu kwot
należności i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie.

III grupa - ujawnienia dotyczące warunkowych zysków i strat zgodnie
z MSR 10 i MSR 37:

- podatki odroczone i bieżące wynikające z toczących się spraw z władzami
podatkowymi;

- ujawnienie wpływu zatwierdzonych po dacie bilansu nowych stawek
podatkowych na należności i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku.

Przedstawione elementy struktury modelu poddawane są określonym
działaniom w ramach procedury alokacji podatku dochodowego odroczonego
(por. rys. 4.20).

3. Krytyka alokacji i jej wpływ na przyjęte rozwiązania
w MSR 12

3.1. Przeciwnicy alokacji i ich wpływ na rozwój
koncepcji częściowej alokacji

Obecnie alokację podatku dochodowego przyjęły wszystkie kraje stosujące
model anglosaski rachunkowości, a także te, w których jeszcze kilkanaście
lat temu nikt nie brał pod uwagę takiej możliwości (np. Niemcy). Ostate.cznie
wybrano podejście bilansowe, koncepcję pełnej alokacji oraz metodę zobo-
wiązań.
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Alokacja podatku dochodowego długo torowała sobie drogę, a dyskusje
na jej temat trwały kilkadziesiąt lat. Dziś nadal nie cieszy się ani zbytnią
sympatią, ani pełną akceptacją nie tylko praktyków, ale również środowiska
naukowego rachunkowców. Wydaje się, że podstawową tego przyczyną jest
zakres zagadnień, których dotyczy. W przeciwieństwie do innych kategorii
rachunkowości (środki trwałe, zapasy itp.) alokacja podatku dochodowego
obejmuje wszystkie aspekty działalności jednostki, a ponadto jej zakres jest
uzależniony od często zmieniających się regulacji prawnych dotyczących
podatku dochodowego. Niepewność rozwiązań podatkowych powoduje
kolejną komplikację w praktyce stosowania alokacji. Częstotliwość wy-
stępowania alokacji jest z pewnością jednym z podstawowych czynników
skutecznie zniechęcających zarówno sporządzających sprawozdania, jak i ich
użytkowników do akceptacji tego instrumentu rachunkowości w praktyce.
Można powiedzieć, że współcześnie świat finansów jedynie toleruje alokację,
co oznacza, że niekoniecznie w pełni ją wykorzystuje i docenia.

Obowiązujący model alokacji podatku dochodowego - w zasadzie
zgodny w dwóch najważniejszych gospodarczo regionach świata, tj. na
rynku północnoamerykańskim oraz w Unii Europejskiej - jest modelem
uproszczonym, stanowiącym pewien konsensus środowiska rachunkowców,
co oznacza wybór określonych rozwiązań zdeterminowany w dużej mierze
względami praktycznymi.

Jak trudny był to wybór, świadczy kontrowersyjna debata nad podatkiem
odroczonym tocząca się w trzech krajach - w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie62, w których zapoczątkowano stosowanie
tego instrumentu w praktyce rachunkowości.

W tych właśnie krajach alokacja podatku dochodowego jest przedmiotem
rozważań teoretycznych i badań empirycznych od kilkudziesięciu lat. Pierwsze
publikacje na ten temat pojawiły się w literaturze przedmiotu w latach 20.
XX w. w Stanach Zjednoczonych, w kontekście dyskusji na temat istoty
podatku dochodoweg063.

Od tego momentu aż do ustanowienia Standardu APB 11 "Rachunkowość
podatków dochodowych" (w 1967 r.) na łamach amerykańskiej prasy
środowiskowej pojawiało się wiele artykułów rozważających istotę, metody

62 W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy organizacje środowiskowe rekomendowały
alokację podatku dochodowego w 1942 r. ("Accounting Research Bulletin" nr 18), w Kanadzie
w 1954 r. ("CICA Bulletin" nr 10), w Wielkiej Brytanii - w 1973 r. (ED 11). Por. T. Keller,
S. Zeff, Financial Accounting Theory - Issues and Controversies, Mc Graw-Hill, New York
1969, s. 399,437--438; M. Backer, Modern Accounting Theory, s. 384--410.

63 W specjalnym biuletynie nr l ze stycznia 1920 r. wydanym przez American Institute
of Accountants przedstawiono pogląd, że podatek dochodowy nie jest normalnym kosztem
działalności i nie powinien pomniejszać zysku dostępnego dla zarządu. Podaję za:
M. G. Winborne, D. L. Kleespie, Tax Allocation ..., s. 737-738. Od tego właśnie
momentu rozpoczęła się dyskusja środowiskowa dotycząca alokacji podatku dochodowego w USA.
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oraz zasady uznawania podatku odroczonego. Miały one charakter rozważań
teoretycznych i nawiązywały bezpośrednio do regulacji dotyczących podatku
dochodowego, wydawanych w tym okresie przez SEC i AAA.

Generalnie środowisko rachunkowców od kilkudziesięciu już lat jest
podzielone na kilka grup prezentujących odmienne stanowiska na temat
tego, czy i jak rozliczać skutki podatkowe różnic przejściowych64-. Jedna
grupa twierdzi, że nie należy alokować podatków w rachunkowości, inna
zgadza się, że jest to zasadne, ale nie jest przekonana co do wyboru
metody, a jeszcze inna zdecydowanie opowiada się za pełną alokacją
i metodą zobowiązań.

Jak widać, brak porozumienia dotyczy zarówno kwestii fundamentalnych,
jak i kwestii szczegółowych, np. stawki podatku wykorzystywanej do
ustalania podatku odroczonego czy kwestii dyskontowania wartości podatku
odroczonego do bieżącej wartości. Wreszcie nie ma zgodności co do tego,
czy alokacja powinna mieć miejsce w stosunku do wszystkich różnic, czy
tylko do tych, co do których oczekuje się, że zakończą się w przyszłości65

.

Alokacja podatku dochodowego doprowadziła do wyraźnego podziału
środowiska rachunkowców na dwie grupy - jej zwolenników i przeciwników66.

64 Zob. szerzej: R. Schroeder, L. Mc Culler, M. Clark, Accounting Theory - Text
and Reading, Wiley, New York 1987, s. 425--455.

65 Alokacja podatku dochodowego stanowiła przedmiot debat i kontrowersji przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Najistotniejszą kwestią było "alokować
czy nie alokować", a zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy skutek podatkowy
dotyczący transakcji, dla których prawo bilansowe i prawo podatkowe nakazują różne
regulacje, powinien być uznawany w okresie, w którym rzeczywiście mają one wpływ na zysk
podatkowy, czy też w okresach, w których transakcje są uznawane w sprawozdaniach
finansowych. Powyższe dwa rozwiązania prowadzą do odmiennych zasad pomiaru dzialalności
i dokonań jednostki, przez co oddziałują na ocenę działalności operacyjnej i jakość zysku.
Najbardziej ożywione dyskusje miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie od 1982 r.
FASB zbierała opinie na temat podatków odroczonych. Podstawowe obszary dyskusji dotyczyły
m.in. takich zagadnień, jak zobowiązania podatkowe z tytułu podatków odroczonych, częściowa
alokacja, pełna alokacja zgodnie z metodą odraczania, pełna alokacja zgodnie z metodą
zobowiązań. W Wielkiej Brytanii przyczyną podjęcia dyskusji przez środowisko rachunkowców
była zmiana prawa podatkowego; sprawozdania finansowe wskutek zmian prawa podatkowego
oraz narastania różnic między prawem bilansowym i prawem podatkowym przestały być
wiarygodne, ponieważ były nieporównywalne w następstwie stosowania różnych praktyk.
Chodziło głównie o to, aby w sposób zrozumiały przedstawić ekonomiczne konsekwencje
różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego w celu zapewnienia użyteczności informacji
dla użytkowników. Por. Ch. S. R. D r u m m o n d, S. L. W i g I e, Let's Stop Taking Comprehensive
Tax Allocation for Granted, "C.A. Magazine" 1981, październik, s. 56-61. Zob. także:
T. H ope, J. Briggs, Accounting Policy Making - Some Lessons from Deferred Taxation
Debate, "Accounting and Business Research" 1982, no. 46, s. 83-87.

66 Do zwolenników alokacji zaliczali się przede wszystkim: M. Moonitz, E. L. Hicks,
W. J. Graham, R. Jaedicke, C. Nelson, A. Johnson i J. E. Sands. Przeciwnikami alokacji byli
przede wszystkim: R. J. Chambers, J. D. Edward s, D. Drinkwater, T. M. Hill, H. A. Black,
A. D. Barton i W. Powel!.



239

Chociaż podział ten powstał kilkadziesiąt lat temu i pomimo że obecnie
kształt modelu alokacji został praktycznie przesądzony, to nadal pojawiają
się różne opinie na ten temat67•

Obrońcy alokacji twierdzą, że celem rachunkowości jest odpowiednie,
współmierne porównanie przychodów i kosztów, dlatego też podatek dochodo-
wy odroczony jako koszt ujawniony w sprawozdaniu finansowym powinien
bazować (i być współmierny) na zysku brutto ujętym w rachunkowości.

Fundamentem koncepcji alokacji są trzy podstawowe założenia6B:

1) podatek dochodowy to ko zt prowadzenia działalności (tak jak
wynagrodzenia, zużyte materiały it .);

2) współmierność rozpatrywana w kontekście memoriału i kontynuacji
działalności jest nadrzędną zasadą achunkowości;

3) podatek dochodowy jest zwią any z wynikiem danego okresu, dlatego
też obciążenie z tytułu podatku d chodowego powinno bazować na wy-
pracowanym w tym okresie wynik~ finansowym 69.

Zwolennicy alokacji podatku dochodowego podkreślają te właśnie zało-
żenia, natomiast przeciwnicy próbują podważyć ich zasadność. Dyskusje
dotyczą również innych, bardziej szczegółowych kwestii (metody alokacji,
zasad wyceny i prezentacji).

Na początek przedstawione zostanie stanowisko przeciwników pod-
stawowych założeń dotyczących alokacji podatku dochodowego, które
w efekcie doprowadziło do stosowania w praktyce przez pewien czas
koncepcji częściowej alokacji.

Przeciwnicy alokacjPO stali na stanowisku, że podatek dochodowy nie
jest kosztem prowadzenia działalności, lecz raczej specjalnym kosztem
ponoszonym przez jednostkę na rzecz rządu - kosztem reprezentującym
udział w podziale zysków akcjonariusza bez prawa głosu, ale mającego
zarazem specjalne przywileje; takim akcjonariuszem jest właśnie rząd 71.

67 W wielu krajach o gospodarce rynkowej (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania)
praktyka alokowania podatku dochodowego ma ponad kilkadziesiąt lat. Można zatem
powiedzieć, że kwestia alokacji została już przesądzona, ponieważ była ona stosowana zawsze.
Okazało się jednak, że wskutek przyjęcia takiego podejścia w praktyce kwoty wykazywane
w bilansach z tytułu podatku dochodowego odroczonego bardzo rosną i reprezentują istotny
procent sumy aktywów. Od dawna zadawano pytanie, co to jest alokacja, dokąd prowadzi
i czy rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem w stosunku do podatków dochodowych. Por.
J. B. W a u g h, The Interperiod Allocation of Corporate Income Taxes: A Proposal, "The
Accounting Review" 1968, lipiec, s. 539.

68 Por. T. Keller, S. Zeff, Financial Accounting Theory..., s. 437.
69 Co prawda podatki dochodowe są oceniane przez rząd na podstawie zysku podatkowego,

ale punktem wyjścia do jego obliczenia jest zysk bilansowy.
70 Por. R. J. Cham bers, Tax Allocation..., s. 99.
71 Jak wiadomo, istnieją dwa podejścia do traktowania podatku dochodowego w rachun-

kowości: l) podatek dochodowy jako koszt działalności - wówczas należy go traktować jak
opłatę za prowadzenie działalności w danym roku, opierając wysokość tej opłaty na bazie
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Kolejny argument przeciwników72 alokacji był następujący: podatek
dochodowy nie jest typowym kosztem i dlatego zasada współmierności nie
może mieć zastosowania. Twierdzili oni, że ma on związek z zyskiem
podatkowym, a nie z zyskiem księgowym, w związku z czym właściwie
stosowana zasada współmierności powinna porównywać współmierność
zysku podatkowego i obciążenia podatkowego. Podkreślali, że koszty są
ponoszone w nadziei na generowanie przychodów, co nie znajduje potwier-
dzenia w stosunku do obciążenia podatkowego, które jest ustalane i płacone
po procesie generowania przychodów73.

Przeciwnicy alokacji podważali zatem podstawowe założenie alokacji
podatku dochodowego, twierdząc, że nie ma związku między podatkiem
dochodowym a wynikiem finansowym okresu. Podkreślali, że podatek
dochodowy bieżący jest ustalany na podstawie zagregowanych kwot w po-
staci zysku podatkowego, a nie na podstawie indywidualnych pozycji
przychodów i kosztów składających się na pozycję wyniku finansowego.
Przeciwnicy alokacji podatku dochodowego uznawali ją za nielogiczną
z dwóch powodów:

1) alokacja bazuje na poszczególnych transakcjach74, a nie na wyniku
finansowym jednostki;

2) alokacja próbuje odnieść podatek dochodowy do wyniku finansowego,
podczas gdy faktycznie jest on funkcją zysku podatkowego.

W późniejszym okresie przeciwnicy alokacji75 przyznali, że obciążenie
podatkowe obliczane od zysku podatkowego jest kosztem działalności, ale
szczególnym. Ich generalny pogląd przedstawił R. S. Johns, stwierdzając,
że "podatek dochodowy jest kosztem działalności. Ale jest kosztem działal-
ności tylko do pewnych rozmiarów. Podatek dochodowy, który może być
oszacowany na przyszłe lata nie jest właściwą kwotą wyniku bieżącego
okresu"76.

kasowej; 2) podatek dochodowy jako element podziału zysku (a nie koszt), co oznacza, że
nie przyczynia się do jego kreowania i powinien być odjęty bezpośrednio z zysków zatrzymanych.
Traktowany jest zatem analogicznie jak dywidenda - jest płacony, ponieważ zysk został
wygenerowany. Takie podejście jest zgodne z teorią jednostki. Ibidem, s. 4-7.

72 T. K e II e r, S. Z e f f, Financial Accounting Theory ... , s. 439.
73 Przeciwnicy alokacji twierdzili, że nie ma powodu, aby koncepcja "wygładzania" zysku

była stosowana do obciążeń podatkowych. Zadawali pytanie: czy jeśli spółka realizuje program
inwestycji kapitałowych, to powinna pokazywać takie samo obciążenie, jak spółka, która
wypracowała zysk na identycznym poziomie, ale nie inwestowała. Podkreślali, że inwestorzy
lepiej uświadamiają sobie wpływ inwestycji kapitałowych na wynik kapitałowy, jeśli jest on
obciążony wyłącznie podatkiem dochodowym bieżącym, niż wtedy, gdy jest "wygładzony"
przez alokację podatku dochodowego. Por. A. D. B a r t o n, Company Income Tax and
Interperiod Allocation, "Abacus" 1970, wrzesień, s. 12-15.

74 Czyli stosuje podejście indywidualnych transakcji.
7S M. B acker, Modern Accounting Theory, s. 387-341.
76 R. S. J o h n s, Allocation oj Income Tax, "Journal of Accountancy" 1958, wrzesień, s. 49.
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Podstawowym zarzutem w stosunku do alokacji podatku dochodowego
było to, że przyjęte w niej postępowanie usiłuje znormalizować zysk netto.
Krytycy alokacji sprzeciwiali się jakiejkolwiek procedurze, która zastępuje
obiektywne fakty subiektywnym osądem i zgadzali się z podejściem realis-
tycznym (realistic approach) W. Powella: "Podatki dochodowe są kosztem
prowadzenia działalności, ale tak się zdarzyło, że kosztem mierzonym
przez zysk, ten zysk, który definiowany jest przez ustawy parlamentarne.
Powinienem zacząć od założenia, że podatek płacony lub należny do
zapłaty za bieżący okres powinien być pokazany jako obciążenie w okre-
sie, za który jest płacony. Mógłbym odstąpić tylko i wyłącznie wtedy od
tego założenia, gdyby miało to poprawić zniekształcenie zysku lub po-
zwolić na taką jego prezentację, która nie wprowadzałaby w błąd użyt-
kowników. Innymi słowy, sądzę, że powinniśmy przyjąć stanowisko prze-
ciwko alokacji"77.

D. S. Harwood popierał to stanowisko, argumentując, że zysk podatkowy
i zysk handlowy są nie dającymi się pogodzić kategoriami pomiaru zysku
netto. Podkreślał on, że obrona alokacji podatku dochodowego doprowadzi
do tego, że "nie mające podstawy prawnej założenie, iż istnieją nie dające
się pogodzić różnice między podstawą obliczania zysku podatkowego i bilan-
sowego"7B będzie funkcjonować w praktyce. Twierdził, że różnice te nie są
wynikiem uzgodnienia z rządem, gdyż rząd nie udziela żadnej pożyczki
podatnikom.

Przeciwnicy alokacji mocno podkreślali tezę, że zobowiązanie z tytułu
podatku dochodowego powoduje powstanie kosztu tego okresu, w którym
powstaje obowiązek zapłaty. Jeśli tak, to kwota ujawniona w pozycji
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego reprezentuje nie
to, co jednostka jest winna, ale to, co jednostka spodziewa się być winna
w przyszłych okresach79. Podobnie podważali oni zasadność uznawania
aktywów - nadpłaconych podatków, twierdząc, że jeśli jednostka płaci
podatek przed uznaniem pozycji przychodów w zysku brutto, nie daje to
jej prawa do uznawania ekonomicznych zasobów, gdyż rząd nie uznaje tej
płatności jako zaliczki do zwrotu BO.

Kolejne kwestie dyskusyjne dotyczyły skutków bilansowych alokacji
podatku: czym są aktywa i pasywa z tytułu podatku odroczonego - "praw-
dziwymi" aktywami i zobowiązaniami, czy też może po prostu kategorią

77 w. Powell, Accounting Principles and Income - Tax Allocation, "New York Certified
Public Accountant" 1959 (XXIX), styczeń, s. 28.

78 D. S. H a r woo d, Yet More on Tax Allocation, "Accounting Review" 1961, październik,
s.629.

79 Zob. T. M. H i11, Some Arguments Against The Inter-Period Allocation of Income Tax,
"Accounting Review" 1957, lipiec, s. 358; R. J. Chambers, Tax Allocation ..., s. 115-117.

80 T. M. H ill, Some Arguments ..., s. 359.
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memoriałową bez znaczenia dla przyszłych przepływów środków pIe-
niężnych.

Przeciwnicy alokacji twierdzili, że pozycje bilansowe powstałe w wyniku
alokacji podatku dochodowego nie są "prawdziwymi" aktywami/zobowią-
zaniami w świetle ich definicji. Podkreślali, że podatek dochodowy jako
pozycja zobowiązań nie jest bieżącym obowiązkiem zapłaty rządowi pieniędzy
przez jednostkę, a jako składnik aktywów nie oznacza otrzymania przez
jednostkę przyszłych korzyści od rząduB1.

Oprócz tego, że pozycje bilansowe z tytułu odroczonych podatków
nie spełniają definicji aktywów i zobowiązań, przeciwnicy alokacji kry-
tykowali założenie o stałej stopie podatku i kontynuowaniu zysków. Pod-
kreślali, że alokacja podatku dochodowego nawołuje do subiektywizmu
w mających być obiektywnymi sprawozdaniach, niszczy wartość w ra-
chunkowości i wprowadza w błąd inwestorów. T. M. Hill argumentował,
że alokacja jest skomplikowana i nieczytelna nawet dla dobrze poinfor-
mowanych użytkowników sprawozdania finansowegoB2. Według niego ba-
rdziej pożądanym rozwiązaniem byłoby ujawnienie zestawienia wszystkich
różnic między zyskiem brutto i zyskiem podatkowym, ze wskazaniem
w każdym przypadku spodziewanego okresu płatności. Twierdził on, że
koncepcja braku alokacji, czyli przyjęcie do rozliczania podatku docho-
dowego metody płatności podatkowych, jest zrozumiała, nie wymaga skom-
plikowanych procedur, a dodatkowe ujawnienia o możliwych przyszłych
płatnościach podatkowych powinny zaspokoić tych użytkowników spra-
wozdań finansowych, którzy oceniają przepływy pieniężne jednostki w przy-
szłości.

J ak widać, przeciwko alokacji podatku dochodowego były podnoszone
argumenty odnośnie do użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach
finansowych dla inwestorów. Twierdzono, że rejestrując podatki odroczone
system rachunkowości rejestruje hipotetyczne kwoty podatku, dla których
nie ma transakcji, a jedynie arytmetyczne wyliczenie. Skutkiem tego jest
uznanie pozycji bilansu i tu pojawia się zasadnicze pytanie o istotność tych
pozycji dla inwestorów: czy odroczone podatki będą płacone wkrótce,
później, czy może nigdy83.

81 Przeciwnicy alokacji uważali, że podatki odroczone będą zobowiązaniami tylko wtedy,
gdy jednostka osiągnie zysk podatkowy. Dopóki zysk podatkowy nie zaistnieje, jest wątpliwe
traktowanie podatku odroczonego jako bieżącej powinności jednostki, a na koniec okresu
jednostka nie ma żadnych innych prawnych zobowiązań podatkowych niż te, które wynikają
z jej zysku podatkowego. Podkreślali, że inne - odroczone - mają charakter zdecydowanie
warunkowy.

82 T. M. H iII, Some Arguments ..., s. 360-361.
83 M. Backer, Modern Accounting Theory, s. 409.
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Przeciwnicy alokacji podatku dochodowego84 wskazywali na rOZD1ce
między zobowiązaniem z tytułu odroczonego podatku a zobowiązaniem
handlowym. Zobowiązania handlowe pojawiają się z tytułu bieżących
transakcji, każda kwota jest przypisana konkretnej stronie, zastępują się, są
spłacane, a ich miejsce zajmują nowe. Natomiast zobowiązania z tytułu
podatków odroczonych nie są udokumentowane przez prawo podatkowe
(tak jak bieżący podatek), nie należą do nikogo (brak strony transakcji)
i nie są oparte na transakcji, ale na hipotezie.

Krytycy alokacji wykorzystywali w swojej argumentacji doświadczenia
praktyki rachunkowości. W wielu krajach prowadzono badania skutków
alokacji podatku dochodowego. Wykazały one wyraźnie różnice między
skutkiem aktywowania podatku odroczonego (aktywa z tytułu podatku
dochodowego odroczonego) a uznawaniem przyszłych zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.

Praktyka większości krajów potwierdziła, że zobowiązania z tytułu
podatku odroczonego z reguły były wyższe od aktywów z tytułu odroczonego
podatku. Te ostatnie, precyzyjnie nazywane nadpłaconym podatkiem, pojawiały
się zarówno z tytułu powtarzających się transakcji (takich jak gwarancje
udzielone, odszkodowania, wynagrodzenia zarządu, korzyści pracowników,
rezerwy kosztowe, złe długi), jak i z tytułu transakcji nie pojawiających się
regularnie (koszty restrukturyzacji, utrata wartości, zabezpieczenia na straty
z tytułu procesów sądowych). Oznaczało to, że wprawdzie uznawanie
aktywów z tytułu podatku odroczonego jest trudniejsze, ale ich interpretacja
łatwiejsza niż w przypadku zobowiązań z tytułu odroczonego podatku85.

Skutkiem praktycznym stosowania alokacji był wyraźny wzrost udziału
podatków odroczonych w bilansach, ale pod postacią zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku. Tego właśnie argumentu używali przeciwnicy dla
zakwestionowania zasadności wykorzystania alokacji.

W jednym z wielu badań przeprowadzonych w latach 1971-1976 w Wiel-
kiej Brytanii analizowano wpływ podatków odroczonych na sprawozdania
finansowe (por. tab. 4.1). Autorzy badań zadawali pytanie o rzeczywistą
użyteczność dla inwestora informacji, że przykładowo 21% kapitału własnego
nie jest niczym konkretnym - ani zobowiązaniem, ani kapitałem własnym
- i co się stanie za następne 10 lat.

84 R. J. Chambers, Tax Allocation..., s. 115-117.
8S Uznawanie aktywów z tytułu podatku odroczonego ma charakter bardziej uznaniowy.

Takie podejście wydaje się słuszne w kontekście nadrzędności zasady ostrożności, ale daje nie
zbilansowane spojrzenie na długoterminowe przepływy pieniężne, będące efektem różnic
przejściowych. W Stanach Zjednoczonych np. warunkiem uznawania aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest powyżej 50% szans (prawdopodobieństwa) realnej korzyści. MSR
12 stanowi, że nie powinny być uznawane aktywa z tytułu odroczonego podatku, dopóki nie
istnieje rozsądne oczekiwanie ich realizacji.
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Tabela 4.1. Udział zobowiązań z tytułu podatku odroczonego w kapitale własnym spółek
w Wielkiej Brytanii w latach 1971-1976 (w procentach)

1971 1972 1973 1974 1975 1976

Zobowiązania z tytułu odro-
czonego podatku w kapitale
własnym 4,4 6,1 9,1 14,1 19,1 21,6

Ź ród ł o: "Business Monitor" M3 (1978): Company Finance CSO.

Twierdzili oni ponadto, że konserwatywne podejście mogło być stosowane
w przeszłości, kiedy nie było jasne, czy odroczone podatki będą w przyszłości
płacone. Po kilkudziesięciu latach obserwacji praktyka ewidentnie wykazała,
że nie są płacone. Autorzy badań uważali, że jeśli nawet jednostka nie
rozwija się ekspansywnie, i tak musi zastępować swój majątek, by przetrwać.
Podkreślali, że rezultatem podatku dochodowego w rachunkowości jest to,
że zyski netto i zysk na akcję są zaniżane dla akcjonariusza, kapitał własny
źle oszacowany, a to wszystko z powodu nieodzwierciedlania przez podatek
odroczony realiów gospodarczychB6• Ich ostatecznym argumentem przeciwko
alokacji było stwierdzenie, że w jednostkach kontynuujących działalność
nowe różnice przejściowe nie tylko nie skompensują starych, ale będą
wyższe Oak wykazało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie)B7.

Konkludując, przeciwnicy alokacji podatku dochodowego uważali, że nie
można dopuścić do tego, aby część sprawozdań finansowych bazowała na
hipotezach. Podkreślali, że niesie to bowiem ze sobą ryzyko wprowadzenia
w błąd inwestora, który - interpretując podatki odroczone jako pozycję
pasywów bilansu - powinien myśleć o podatkach oszacowanych, ale płaconych
później. Twierdzili, że jeżeli alokować podatki, to jedynie z zastosowaniem
koncepcji częściowej alokacji. Zastanawiali się nawet, czy nie należałoby
dokonać rewolucji i uznać, że podatek dochodowy to podział zysku, co
oznaczałoby zmianę sposobu myślenia i oparcie oceny działalności jednostki
na zysku przed, a nie po opodatkowaniu.

W latach 70. :xx w. wskutek bardzo ostrej krytyki alokacji podatku
dochodowego coraz częściej pojawiały się głosy nawołujące do złagodzenia
skutków bilansowych pełnej alokacjiB8. Obrońcy alokacji wciąż mieli silną
pozycję, ale pod wpływem argumentów jej przeciwników zastanawiali się,
czy od niej nie odstąpić. Stąd też w tym okresie coraz częściej mówiło się

86 Twierdzili oni, że jeśli podatki dochodowe nie byłyby alokowane, omaczałoby to dla
wielu jednostek większe zyski netto. Podkreślali też, że alokacja podatku dochodowego jest
karą dla inwestorów, ponieważ pomniejsza ich dywidendę. Zob. T. H op e, J. B r i g g s,
Accounting Policy Making ..., s. 89.

87 Ibidem, s. 88.
88 Ibidem, s. 88-89.
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o metodzie częściowej alokacji podatku dochodowego. Było to rozwiązanie,
które miało usatysfakcjonować obie strony:

- obrońcy alokacji przyjęliby niektóre argumenty przeciwników, ale nie
do końca zrezygnowaliby ze swojego podejścia;

- przeciwnicy wygraliby spór przynajmniej w określonych kwestiach,
których po wprowadzeniu koncepcji częściowej alokacji nie mogliby już
wykorzystać jako argumentów przeciwko niej.

Podstawą krytyki pełnej alokacji były głównie rosnące w szybkim tempie
zobowiązania z tytułu podatków dochodowych odroczonych. Przeciwnicy
wykazali, że przez długi okres zamiast utrzymywać się na stałym poziomie
lub zanikać (co oznaczałoby ich realizację), ich udział w finansowaniu
majątku wzrasta. Rozwiązaniem problemu miała być zmiana stanowiska
w stosunku do ich charakteru.

Wskazywano, że podatki odroczone ujęte jako źródło finansowania mają
więcej z charakteru zobowiązań warunkowych, definiowanych jako "prawny
obowiązek, który może się pojawić w przyszłości jako skutek przeszłych
lub bieżących okoliczności, pod warunkiem, że zaistnieją"89. Uznano, że jest
to doskonała definicja, zrozumiała nawet dla osób nie będących księgowymi.
Również CICA Handbook stwierdzał, że zobowiązania warunkowe to "ak-
tualne okoliczności lub sytuacje powodujące niepewność, takie jak możliwy
zysk lub strata, które ewentualnie będzie uznane gdy jedno lub więcej
przyszłych zdarzeń nastąpi lub nie" 90. Obie przywołane definicje odpowiadały
zobowiązaniom z tytułu odroczonych podatków - kwocie, która nie jest
bieżącym zobowiązaniem, ale może nim być, jeśli pewne zdarzenia wystąpią
lub nie91.

Potraktowanie zobowiązań z tytułu podatków odroczonych jako zobo-
wiązań warunkowych oznaczałoby brak alokacji podatku dochodowego
i wpływu na wynik finansowy. Powstało tylko pytanie, czy można stosować
takie podejście do wszystkich różnic przejściowych powodujących powstawanie
zobowiązań z tytułu odroczonych podatków. Już wtedy wydawało, że nie
można, ponieważ niektóre z nich rzeczywiście w przyszłości stawały się
zobowiązaniami do zapłaty. Należało zatem przyjąć rozwiązanie polegające
na tym, że podatki odroczone są ustanawiane wyłącznie od tych różnic
przejściowych, w stosunku do których oczekuje się, że zakończą się w dającej
się przewidzieć przyszłości.

89 Zob. Terminology of Accountants, Iw:] CICA Handbook, CICA, Toronto 1976. Podaję
za: T. KelJer, S. Zeff, Financial Accounting Theory ... , s. 438.

90 Ibidem.
91 Dodatkowym argumentem za wykorzystaniem definicji zobowiązań warunkowych do

określenia podatku dochodowego odroczonego było to, że w sprawozdaniu finansowym można
uznać rezerwę na warunkowe straty, jeśli tylko jest prawdopodobne, że zobowiązanie powstanie
na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz kwota może być rozsądnie oszacowana.
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T o właśnie było istotą propozycji wprowadzenia do praktyki częściowej
alokacji podatku dochodowego. Podnoszono argumenty, że koncepcja ta92:

1) uznaje za prawidłowe zarachowanie tylko takich kwot, co do których
jest prawdopodobne, że "odwrócą się" w przyszłości (zgodnie z podejściem
rachunkowości do warunkowych zobowiązań);

2) wymaga dokonania oceny prawdopodobieństwa zakończenia się
różnicy, co nie jest niczym nowym i trudniejszym w stosunku do dotychczas
stosowanej estymacji przy sporządzaniu sprawozdań finansowych;

3) w pełni uznaje zasadę kontynuacji działania;
4) uznaje, iż tylko różnice przejściowe, które zakończą się, będą miały

wpływ na przyszłe przepływy pieniężne.
Koncepcja częściowej alokacji przyjęta została w rozwiązaniach wielu

krajów (m.in. Wielkiej Brytanii) oraz w Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości93.

3.2. Zwolennicy alokacji ich argumenty za koncepcją pełnej alokacji

Zwolennicy alokacji podatku dochodowego od początku posługiwali się
argumentem, że alokacja jest kompatybilna z całym systemem rachunkowości.
Punktem wyjścia były i są dla nich koncepcje nadrzędne tego system u
i definicje podstawowych kategorii stanowiących przedmiot pomiaru i wyceny
bilansowej rachunkowości. Twierdzili oni, że rozwiązanie stosowane dla
podatków dochodowych nie może naruszać ram konceptualnych rachun-
kowości. Alokacja podatków jest przez nich rozważana w świetle założeń
konceptualnych modelu kosztu historycznego i wspóhnierności oraz bazowych
definicji modelu - aktywów, zobowiązań, kosztów i przychodów94.

Pierwszym założeniem alokacji jest uznanie podatku dochodowego za
koszt działalności, co oznacza, że - tak jak inne koszty - powinien on być
przedmiotem pomiaru według zasad nadrzędnych. Chociaż jest obliczany
inaczej niż pozostałe koszty - na bazie zysku podatkowego - to jednak
jest do nich podobny, ponieważ reprezentuje specyficzne "zużycie usług".
Te usługi są dostarczane przez rząd i obejmują takie korzyści, jak obrona
przed inwazją zagraniczną, ustalanie relatywnie stabilnego otoczenia działal-

92 Por. M. D a v i e s, R. P a t e r s o n, A. W i I s o n, UK GAAP, McMillan, London 1997,
s. 1185 i nast.

93 Koncepcję częściowej alokacji przyjęto w Wielkiej Brytanii (SSAP 15 wydany w 1975 r.)
oraz w MSR 12 wydanym w 1979 r.

94 Wiadomo, że jest wielu krytyków modelu rachunkowości, niemniej należy przyjąć jakąś
stabilną podstawę do rozważań. Bazą, która musi stanowić punkt odniesienia, jest wlaśnie
system rachunkowości w takim kształcie, w jakim funkcjonuje, bez względu na jego pewne
wady. Por. A. D. B a r t o n, Company Income Tax ... , s. 3-6.
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ności gospodarczej itd. Podobnie jak inne koszty, podatki powinny być
rejestrowane w okresie, kiedy usługi są świadczone, a nie wtedy, gdy
płacona jest gotówka. Jeżeli podatki nie są rozliczane w czasie, czyli
alokowane na różne okresy sprawozdawcze, jest to sprzeczne z nadrzędnymi
zasadami rachunkowości95.

Drugie założenie alokacji dotyczy zasad nadrzędnych rachunkowości
- memoriału i współmierności w kontekście podstawowego założenia rachun-
kowości, czyli kontynuacji działalności, która zakłada, że wszystkie zdarzenia
zachodzące w jednostce powinny być rozpatrywane z punktu widzenia
długiego okresu. W związku z tym fakt, że podatek dochodowy będzie
"zrealizowany" - zapłacony w przyszłości lub dopiero w przyszłości będzie
można go odzyskać - powinien być odzwierciedlony w sprawozdaniach
finansowych96.

Zwolennicy alokacji, w przeciwieństwie do jej przeciwników, bardzo
mocno akcentowali zasadę współmierności, stanowiącą bazową koncepcję
procesu alokacji w ogóle, a nie tylko alokacji w stosunku do podatku
dochodoweg097. Podkreślali, że nie ma innego pojęcia współmierności jak
tylko to, którym posługuje się system rachunkowości, nie można zatem
mówić o współmierności podatku dochodowego i zysku podatkowego, gdyż
wtedy są rozpatrywane kategorie podatkowe. Współmierność w rachunkowości
podatków odroczonych jest rozumiana w sposób specyficzny, aczkolwiek
w zgodzie z jej ogólnym charakterem. Współmierny podatek dochodowy to
taka wielkość, która towarzyszy konkretnemu zdarzeniu i jest jego nie-
odłącznym elementem pojawiającym się w wyniku finansowym netto tylko
wtedy, gdy zdarzenie jest uznane właśnie w tym wyniku finansowym98.

95 Zwolennicy alokacji podatku dochodowego podkreślali, że jej brak nie rozwiązuje
problemu. W rzeczywistości miałaby ona nadal miejsce, tyle że jej stronami byłby rząd
i akcjonariusze. Nie byłoby właściwe płacenie dywidend aktualnym akcjonariuszom na bazie
zysku, który nie byłby zmniejszany z tytułu skutków trwających różnic przejściowych,
determinujących odpływ przyszłych zasobów. Przyszli akcjonariusze musieliby absorbować
koszty płacenia dodatkowych podatków lub zużywać ulgi podatkowe z nowych aktywów na
pokrycie odwracających się różnic przejściowych z lat poprzednich.

96 Fundamentalnym założeniem rachunkowości jest memoriał wymuszający rejestrację
zdarzeń - ich pomiar i wycenę w systemie rachunkowości - wtedy, gdy zdarzenie występuje
(zachodzi w działalności jednostki), bez względu na moment przepływu pieniężnego. Zaistnienie
zdarzenia jest nadrzędne w stosunku do skutków pieniężnych, które ze sobą niesie. Dlatego
też podatek dochodowy, który jest oczekiwany jako przepływ pieniężny w przyszłości,
powinien być liczony na bazie memoriałowej, co oznacza konieczność jego oszacowania i alokacji.

97 Por. M. Backer, Modern Accounting Theory, s. 394-398; M. Moonitz, Income
Tax ..., s. 177.

98 Oznacza to prostą zasadę - podatek dochodowy towarzyszy zdarzeniu od momentu
jego zaistnienia do momentu uznania go w wyniku finansowym. Zwolennicy alokacji podkreślali,
że to, czy zdarzenie ma skutek podatkowy w takiej samej wysokości w systemie rachunkowości
i według prawa podatkowego i kiedy zamieni się on na środki pieniężne, zależy nie od decyzji
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Trzecie założenie alokacji to związek podatku dochodowego z wynikiem
finansowym. Zwolennicy przyznawali, że chociaż jest on ustalany na bazie
zysku podatkowego, a nie na bazie indywidualnej transakcji, to ma bezpo-
średni związek z zarejestrowaną transakcją. Przekonywali, że nie jest ważna
metoda obliczenia, ważny jest związek ekonomiczny zdarzenia i jego skutku
podatkowego, przejawiający się w tym, że transakcja jest bezpośrednią
przyczyną powstania przychodu/kosztu, a ten z kolei jest bezpośrednią
przyczyną powstania podatku dochodoweg099.

Zwolennicy alokacji uważali więc, że jeśli pojedyncza transakcja i skutek
podatkowy nie będą uznane w tym samym okresie, to nie będzie zgodności
z nadrzędnymi zasadami pomiaru, a podejście kasowe zastąpi podejście
memoriałowe, co może spowodować, że kwota zysku netto będzie podatna
na zmiany i nie będzie reprezentować dokonań działalności jednostki, ale
przepływy pieniężne z tytułu pod atków 100.

Zasadniczym problemem - w świetle ataków przeciwników alokacji
z jednej strony oraz szczególnie trudnej sytuacji jej zwolenników z drugiej
- było oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji pieniężnej podatków
odroczonych występujących jako zobowiązania. Dyskusja koncentrowała się
na różnicach przejściowych, których skutkiem były zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, ponieważ one powodowały pojawianie
się znaczących kwot podatków odroczonych w bilansach.

Przeciwnicy alokacji twierdzili i wykazywali, że podatki odroczone nie są
legalnym zobowiązaniem i nie powinny być uznawane, zwłaszcza jeśli nowe
różnice przejściowe zastępują stare, gdyż wtedy nigdy nie stanowią wydatku
jednostki. Zwolennicy alokacji twierdzili z kolei, że gdyby przyjąć ten argu-
ment, oznaczałoby to, że rachunkowość uznaje koszty tylko do rozmiarów, do
jakich stanowią legalne (prawne) zobowiązania, co nie jest prawdąlOl.

jednostki, ale od przepisów prawa podatkowego. Nie oznacza to jednak, że należy zmienić
nadrzędne zasady rachunkowości w celu pomiaru rentowności i płynności jednostki. Zawsze
w sytuacjach, kiedy otoczenie zewnętrzne nie pozwala na dokonanie jednoznacznego pomiaru,
rachunkowość dzięki zasadzie memoriałowej może i wykorzystuje oszacowanie. Por. J. E. S a n d s,
Deferred Tax ... , s. 589-590.

99 Podkreślali, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przychodamijkosztami a podat-
kiem dochodowym jest nierozerwalny, a zatem podatek dochodowy jest nieodłącznym skutkiem
transakcji powodującej powstanie przychodujkosztu. Zob. M. M o o n i t z, Income Tax ... , s. 177.

100 Zwolennicy alokacji wskazywali na kolejną konsekwencję braku alokacji - wprowadzenie
w błąd użytkownika w kwestii przyszłych przepływów pieniężnych. Twierdzili, że bez alokacji
inwestorzy nie są świadomi, że zanikną w przyszłości różnice przejściowe, w związku z tym
nie mogą oszacować skutków finansowych zakończenia się tych różnic.

101 Przykładem mogą być chociażby koszty z tytułu gwarancji na sprzedane produkty,
koszty z tytułu planów emerytalnych, leasing itp. Mówiąc krótko, memoriałowa podstawa
rachunkowości nie jest uzależniona od formy prawnej, ale odzwierciedla treść ekonomiczną
obowiązku pojawiającego się z przeszłych zdarzeń. Por. M. M o o n i t z, The Changing Concept
of Liabilities, "Journal of Accountancy" 1960, maj, s. 42.
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Zwolennicyl02 rozważali wiele różnych defmicji zobowiązań i podkreślali,
że cechy, które posiadają odroczone podatki - jako składnik pasywów
- pozwalają uznać je za zobowiązania. Moonitz stwierdził, że "Odroczone
podatki, jeśli w ogóle zaistniały, oznaczają zaangażowanie przyszłego
odpływu korzyści, definitywnie są skutkiem transakcji w przeszłości, są
zgodne z zasadą kontynuacji działalności"lo3.

Podkreślał on, że argument przeciwników dotyczący nieustannego od-
raczania koncentruje się tylko na płatności wobec fiskusa, pomijając to, co
zdarzy się, kiedy nowe różnice przejściowe będą wykorzystywane jako
kompensata kończących się starych różnic. Twierdził, że odwrócenie różnic
przejściowych dotyczących istniejących aktywów jest "zaciemnione" przez
ulgi podatkowe z tytułu nowych wydatków inwestycyjnych, a to, że podatek
nie jest płacony, wynika wyłącznie z faktu, że utrata (odpływ) korzyści nie
odnosi się do płynności, ale do rozszerzenia zasobów - nowych aktywów
i poświęcenia ich części na obciążenia podatków1Q4..

Przeciwnicy alokacji twierdzili, że podatki odroczone nie mają wpływu
na bieżące przepływy pieniężne. Zwolennicy odpowiadali, że nie jest to
większy problem niż amortyzacja jako brak przepływu pieniężnego i - tak
długo, jak podatek dochodowy jest traktowany jako kategoria kosztu,
powinien być odraczany, ponieważ należy pokazywać nowe źródła pozyskania
gotówki. Uważali, że powinno to następować niezależnie od tego, czy
zobowiązania z tytułu odroczonego podatku będą spłacane czy też nie, gdyż
tylko takie podejście pozwala na ocenę skutków zmian kapitału pracującego
i zarządzania podatkiem dochodowym 105.

102 Por. P. G r a d y, Inventory of Generally Accepted Principles for Business Enterprises,
"Accounting Research Study" 1965, nr 7, s. 28-30; M. M oonitz, The Basic Postulates of
Accounting, "Accounting Research Study" 1961, no. l, s. 39-41.

103 M. M o o n i t z, The Changing Concept ... , s. 44.
104 Ibidem. Autor artykułu uważał, że błędem logicznym w argumencie za niekończącymi

się odroczeniami jest to, że koncentruje się on zbyt wąsko na płatności netto dla fiskusa.
Wygląda na to, że w sytuacji wzrostu lub stabilizacji aktywów różnice przejściowe są stałe
lub rosną. Nie jest uwzględniany fakt, że obowiązek jest realizowany - przez "płacenie"
zużyciem części wartości przyszłych aktywów. Jego zdaniem permanentny charakter odroczeń
może nie mieć wpływu na uznany zysk, podczas gdy w tym samym czasie może powodować
określone skutki w kapitale pracującym. Por. M. Moonitz, Income Tax ... , s. 181.

lOS M. Moonitz pisał: ,jeśli spółka zaciąga pożyczkę na długi okres, jej kapitał pracujący
polepsza się, ale zysk nie jest tym zdarzeniem dotknięty. Podwójny zapis wymaga odzwierciedlenia
długu tak samo, jak korzyści. Jeśli spółka w momencie wymagalnej spłaty pożyczki, zastąpi
ją nowym długiem, nie będzie to miało wpływu na jej zysk, ani na kapitał pracujący, ale
dług wciąż będzie istniał, a sprawozdanie byłoby fałszywe i mylące, jeśli dług zostałby
pominięty". Zob. ibidem, s. 181.
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Zwolennicy alokacji podatku dochodowego twierdzili, że problem tkwi
nie w tym, czy ją stosować, ale w jaki sposób rzetelnie odzwierciedlać
ekonomiczne konsekwencje podatku odroczonego.

Według nich najlepszym sposobem jest pełna alokacja, ponieważ tylko
ona pozwala na odzwierciedlenie skutków podatkowych przychodów i kosz-
tów, zysków i strat w okresie, w którym memoriałowa rachunkowość je
uznaje106. Twierdzili, że aktywa i zobowiązania są rezultatem przeszłych
i bieżących zdarzeń, a nie tych, które wystąpią; zatem nie jest właściwe
pominięcie ich skutków podatkowych tylko dlatego, że w przyszłości
powstaną nowe różnice z tytułu nabycia majątku trwałego i jego przyspieszonej
amortyzacji.

Zwolennicy alokacji są zdania, że istota dyskutowanego tak szeroko
obszaru rachunkowości tkwi nie w koncepcji - jest ona według nich
bezdyskusyjna - ale w metodzie alokacji, która powoduje niezrozumienie
przede wszystkim pozycji bilansowych powstałych z tytułu przyjęcia meto-
dy odraczania w praktyce alokacji podatku dochodowego107. Uważali oni,
że to właśnie metoda odraczania powoduje, że podatki odroczone są
traktowane w bilansie jako coś niezidentyfikowanego - swoisty "człowiek
bez lądu" - ani zobowiązanie, ani kapitał własny. Argumentowali, że
wynika to ze sposobu pomiaru - wykorzystania stawki obowiązującej
w momencie powstania różnicy. Uważali, że należy zrezygnować z metody
odraczania, co pozwoli na rozwój koncepcji pełnej alokacji, a ponadto
umożliwi wprowadzenie do wyceny podatków odroczonych metody dys-
kontowania 108.

106 E. L. H i ck s, Income Tax Allocation, "Financial Executive" 1963, pażdziernik, s. 48.
107 Przyjęcie i postulowanie metody częściowej alokacji jest rozwiązaniem arbitralnym,

opartym na błędnym założeniu, że róźnice przejściowe nie powodują przyszłych odpływów
korzyści innych niż takie, które oznaczają bezpośredni odpływ gotówki w ciągu trzech
następnych lat. Por. H. A. B lack, Interperiod Allocation of Corporate Income Tax, AICPA,
New York 1966.

108 Dyskontowanie oznacza wykazywanie podatku odroczonego w wartości bieżącej
przyszłych oczekiwanych wydatków z tytułu tych róźnic. Aby taką wartość skalkulować,
należałoby przyjąć określoną stopę dyskontową, stopę podatku i moment, w którym różnica
przejściowa się odwróci. W pierwszym przypadku powstaje pytanie, czy powinna to być
indywidualna stopa ustalana dla jednostki i pozycji bilansowej; jeśli tak, to czym powinna
być ona ograniczona (stopą krańcową oprocentowania pożyczek, stopą średnią, czy też może
należy ją odnieść do kosztów całego kapitału łącznie z kapitałem własnym) i jak ją obliczyć.
W drugim przypadku pojawia się wątpliwość, czy estymować stopę podatku, czy też używać
bieżącej stopy podatkowej oraz czy aktualizować obowiązek podatkowy wraz ze zmianą stopy
podatkowej? Trzeci warunek dyskontowania nie jest niczym nowym w rachunkowości.
Podobne szacunki dokonywane są od dawna (por. ibidem, s. 84). Należy podkreślić, że
dyskontowanie jest kontrowersyjne, zwłaszcza przy założeniu, że rachunkowość wycenia
i mierzy za pomocą kosztu historycznego. Propozycje dyskontowania, jak wiadomo, pojawiły
się dość dawno w teorii rachunkowości, ale praktyka do dziś ich w pełni nie zaakceptowała.
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Reasumując, stanowisko zwolenników alokacji było od dawna jedno-
znaczne - propagowali oni pełną alokację, a w późniejszym okresie opowiadali
się za metodą zobowiązań, wykorzystującą dyskontowanie do wyceny
pozycji bilansowych z tytułu odroczonego podatku dochodowegoloo.

W podsumowaniu rozważań na temat alokacji podatku dochodowego
zamieszczono rysunek 4.21, w którym wskazano różne etapy omawianej
dyskusji w płaszczyźnie międzynarodowej. Pokazano również moment włą-
czenia się do niej Polski - kraju, który stał się nią zainteresowany dopiero
w końcowej fazie kształtowania się obecnego modelu alokacji podatku
dochodowego.

_____ I_o_kr_e_s 11 II okres I I III okres I 1__ I.....:~..:c~:..:cko....lr:-'-'-so.....-_---'
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V
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Rys. 4.21. Etapy rozwoju alokacji podatku dochodowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wskazane etapy rozwoju alokacji podatku dochodowego znalazły od-
zwierciedlenie w regulacjach rachunkowości w krajach, w których debata
na ten temat trwała już od początku lat 40. :xx w. - w Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii. Pod wpływem rozwiązań przyjętych w tych
krajach ukształtowały się regulacje międzynarodowe - Międzynarodowy
Standard Rachunkowości nr 12 "Podatki dochodowe".

109 Por. R. E. P err y, Comprehensive Income Tax Allocation, "The Journal of Accountancy"
1996, styczeń, s. 26-31.
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Tabela 4.2. Podstawowe regulacje rachunkowości w zakresie
alokacji podatku dochodowego

Obszar stosowania Regulacje (rok)

APB (1967)
USA (AICPAjFASB) SFAS 96 (1987)

SFAS 109 (1992)

Wielka Brytania SSAP 15 (1985)
FRS 19 (2000)

lAS 12 (1979)
lASB lAS 12 (1996)

lAS 12 (2000)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W Stanach Zjednoczonych AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants) wydał standard 11 (APB 11) już w 1967 r. Wprowadził
wówczas - jako obowiązującą - koncepcję pełnej alokacji podatku do-
chodowego oraz metodę odraczania, która oznaczała zakaz korekty wartości
aktywów/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego wskutek
zmiany stawki podatku.

W odpowiedzi na APB 11 FASB (Financial Accounting Standards
Board) wydała SFAS 96 Accounting for Income TaxesllO (w 1987 r.) oraz
SFAS 109 (w 1992 r.). Regulacje te wprowadziły metodę zobowiązań bilan-
sowych, obowiązek korekty pozycji bilansowych ze względu na zmianę
prawa i stopy podatkowej. SFAS 109 uszczegółowił ponadto zasady ustalania
aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego. W sto-
sunku do aktywów wprowadzono obowiązek dokonywania odpisów ak-
tualizujących wartość, wskazując okoliczności, które należy w takim przypadku
rozważyć (pozytywne i negatywne). Zmienił również zasady prezentacji,
wymagając podziału aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na długo- i krótkoterminowe.

Innym ważnym dokumentem dla rozwoju alokacji podatku dochodowego
był SSAP 15 Accounting for Deferred Taxation, wydany w Wielkiej Brytanii
przez ASC (Accounting Standards Committee) w 1985 r. Podstawową
różnicę - w stosunku do regulacji amerykańskich - stanowiła metoda
alokacji. SSAP 15 przyjął częściową metodę alokacji oznaczającą obowiązek
oszacowania prawdopodobieństwa odwrócenia się różnic przejściowych
w rozsądnej przyszłości. Od stycznia 2002 r. został zastąpiony przez FRS 19111,

110 SFAS - Statement of Financial Accounting Standards.
111 FRS - Financial Reporting Standard.
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którego rozwiązania są zbliżone do MSR 12. Wprowadził on pełną alokację
podatku dochodowego oraz metodę zobowiązań bilansowych.

MSR 12 początkowo dopuszczał wszystkie koncepcje oraz metody
alokacji - koncepcję pełną i częściową oraz zarówno metodę zobowiązań,
jak i odraczania. Rewizja standardu w 1996 r. wprowadziła obowiązek
stosowania metody zobowiązań bilansowych. W 2000 r. dokonano aktualizacji
standardu wskutek zmian innych standardów międzynarodowych.

Przedstawione w tabeli 4.2 regulacje w zakresie alokacji podatku do-
chodowego z jednej strony były skutkiem dyskusji teoretycznej prezentowanej
w tej części pracy, z drugiej stanowiły inspirację do podejmowania badań
empirycznych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Przegląd najistotniejszych
badań alokacji podatku dochodowego zamieszczono w następnym punkcie
niniejszego rozdziału.

4. Alokacja podatku dochodowego jako przedmiot badań empirycznych

Pierwsze badania empiryczne alokacji podatku dochodowego przeprowa-
dzono w latach 70. XX wieku, po wprowadzeniu obowiązku jej stosowania
w praktyce amerykańskiej sprawozdawczości finansowej. Początkowo dotyczyły
one skali i zakresu wykorzystania, ujawnień oraz metody zastosowanej przy
ustalaniu odroczonego podatku dochodowego. Kolejnym obszarem badań był
wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość rynkową przedsiębiorstw.

Odmienny nurt prac badawczych stanowiły próby opracowania szczegó-
łowych modeli wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. W ramach tego nurtu prowadzono badania dotyczące:
klasyfikacji skutków bilansowych alokacji (podział na długo- i krótkookresowe
aktywa/rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego), zakresu
ujawnień dotyczących podatku dochodowego odroczonego w informacji
dodatkowej (notach do bilansu i rachunku zysków i strat), parametru
wyceny (wartość nominalna, wartość zdyskontowana) oraz odpisów ak-
tualizujących wartość aktywów z tytułu podatków odroczonych.

Jednym z naj nowszych kierunków badań w zakresie alokacji podatku
dochodowego są badania dotyczące szczególnych zdarzeń i transakcji oraz
szczególnych podmiotów. Do tego nurtu należy zaliczyć badania nad
podatkami odroczonymi w przypadku przejęć i fuzji, a także badania
porównawcze w ramach specyficznych grup podmiotów, takich jak instytucje
finansowe, firmy leasingowe czy grupy kapitałowe. W ostatnich latach
intensywnie rozwijają się także badania w zakresie wykorzystania podatków
odroczonych jako narzędzia zarządzania zyskiem.
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Na podstawie studiów literaturowych dokonano analizy i wyboru naj-
ważniejszych badań empirycznych oraz przedstawiono ich krótką charak-
terystykę. Zestawienie badań - sporządzone według kryterium przedmiotowego
- zawiera tabela 4.3 zamieszczona na końcu niniejszego rozdziału.

W 1967 r. Financial Executive Institute (FEl) przeprowadził badania
ankietowe dotyczące zakresu wykorzystania w praktyce podatku dochodowego
odroczonego1l2. Badaniu poddano 706 spółek. Odpowiedzi na pytania
o alokację podatku dochodowego pozwoliły na stwierdzenie, że 52% próby
stosowało częściową metodę alokacji, 25% - pełną, a 23% badanych spółek
nie stosowało alokacji podatku dochodowego w ogóle.

W 1972 r. W. H. Beaver i R. E. Dukes opublikowali wyniki badań
statystycznych, w których wykazali, że cena rynkowa akcji jest bardziej
skorelowana z zyskiem obliczonym z uwzględnieniem podatków odroczonych
niż z tym, który jest ustalany bez alokacji podatku dochodowego1l3.

Badania obejmowały 123 spółki notowane na NYSE w latach 1963-1967,
w których stwierdzono najwyższe kwoty podatków odroczonych wykazanych
w sprawozdaniach finansowych za ten okres. Rezultaty badań potwierdziły
jednoznacznie, że alokacja stanowi lepszą metodę pomiaru zysków - w porów-
naniu z metodą płatności podatkowych - z punktu widzenia szacowania
ceny rynkowej akcji na podstawie prognozowanych przyszłych zysków.

W następnych latach badania koncentrowały się na metodach alokacji
podatku dochodowego. W 1975 r. D. J. Moore analizował wpływ pełnej
i częściowej koncepcji alokacji na sprawozdania finansowe spółek114. Konkluzją
badań było stwierdzenie, że pełna metoda alokacji powoduje zbyt dużą
liczbę pozycji bilansowych (aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego), dla których często nie istnieje racjonalnie określona data
rozliczenia. Autor badań opowiedział się za stosowaniem koncepcji częściowej
alokacji, argumentując swoje stanowisko tym, że koncepcja pełnej alokacji
prowadzi do uznawania pozycji bilansowych, które nigdy nie będą zreali-
zowane i które w ten sposób fałszują obraz sytuacji finansowej prezentowany
w bilansie spółki.

Podobne zdanie wyraził T.H. Beechy na podstawie badań przeprowa-
dzonych w 1983 r.115 Potwierdził on, że stosowanie koncepcji pełnej alokacji
prowadzi raczej do deformacji, a nie do uzyskania przejrzystych informacji

112 Financial Executive Institute, Survey of Current Practices in Accounting for Investment
Tax Credit, "Financial Executive" 1967, wrzesień, s. 79--88.

113 W. H. Beaver, R. E. Dukes, Interperiod Tax Allocation, Earnings Expectations and
the Behavior of Security Prices, "The Accounting Review" 1972, kwiecień, s. 320-32.

114 D. J. M o o r e, Tax Allocation: Is the Deferral Method Still Appropriate?, "C.A.
Magazine" 1975, kwiecień, s. 53-55.

115 T. H: B.eechy, Accounting for Corporate Income Taxes: Conceptual Considerations
and Empirical Analysis, CICA, Toronto 1983.
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niezbędnych do oceny możliwości generowania przez firmę przyszłych
zysków. Podstawowy wniosek wynikający z jego badań sprowadzał się do
stwierdzenia, że alokacja powinna być stosowana jedynie w odniesieniu do
tych różnic przejściowych, dla których jest możliwe wskazanie momentu ich
odwrócenia się i określenie skutków w postaci płatności z tytułu podatku
dochodowego w przyszłości.

W 1988 r. P. C. Ritchie opracował model koncepcji częściowej alokacji
różnic przejściowych 116. Podkreślał on, że podstawowymi jego parametrami
są przyszłe transakcje, które powinny podlegać oszacowaniu nie tylko
w okresie, w którym zostaną zidentyfikowane, ale również w każdym innym
okresie aż do momentu realizacji. Postulował także, aby przedmiotem
oszacowania były zarówno kwota, jak i czas rozliczenia. Ponadto sugerował,
aby wyniki oszacowania były ujawniane w danych prognozowanych, zawartych
w sprawozdaniach finansowych.

Innym badaniem popierającym częściową alokacją było badanie prze-
prowadzone przez D. Givoly i C. Haynall7 w 1987 r., a opublikowane
w 1992 r. Badana próba liczyła 1348 firm, w których analizowano zmiany
ceny rynkowej w związku z nowymi ujawnieniami dotyczącymi podatku
dochodowego zreformowanego w 1986 r. Testowano hipotezę, że obniżenie
stopy podatku dochodowego od spółek z 46% do 34% spowoduje wzrost
wartości kapitału własnego proporcjonalnie do obniżenia wartości zobowiązań
(rezerw) z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Badanie nie potwierdziło jednak powyższej hipotezy. Okazało się, że
wzrost wartości kapitału w poszczególnych firmach zależy od tego, w jakim
stopniu rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego są dyskontowane
przez inwestorów. Badania wykazały, że inwestorzy traktują rezerwy z tytułu
podatku dochodowego odroczonego tak jak "prawdziwe" zobowiązania
i dyskontują je do wartości bieżącej zgodnie z prawdopodobieństwem
i okresem ich realizacji.

Autorzy badania sugerowali, że uzyskane wyniki dla użytkowników
sprawozdań finansowych oznaczają, iż część rezerw z tytułu podatku
dochodowego odroczonego powinna być traktowana jako kapitał własny,
a nie zobowiązanie. Dla organów stanowiących regulacje sprawozdawczości
finansowej uzyskane rezultaty badania wykazały, że podatki odroczone
wynikające z przyjęcia koncepcji pełnej alokacji są transformowane przez
inwestorów do wartości, którą uzyskaliby w przypadku zastosowania częś-
ciowej alokacji. Innym, bardzo interesującym, efektem badań była wycena
zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na rynku amerykańskim w 1986 r.

116 P. C. Ritchie, J. E. Rowcroft, B. A. Trenholm, An Analytical Basisfor the
Treatment of Corporate Income Tax, "Accounting Horizons" 1988, grudzień, s. 29--40.

ll7 D. G iv o 1y, C. H a yn, The Valuation of the Deferred Tax Liability: Evidence from
the Stock Market, "Accounting Review" 1992, vo!. 12, no 12, s. 394--410.
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- ustalono ją na poziomie około 56 centów za dolara, co świadczyło
o przeszacowaniu tej pozycji bilansowej, wynikającym - jak twierdzili
autorzy - ze stosowania w praktyce pełnej metody alokacji.

W 1992 r. L. G. Tas opublikował wyniki badania stopnia harmonizacji
polityki rachunkowości odroczonych podatków w 154 europejskich spółkach
publicznych w okresie od 1978 od 1988 r.llB Spółki wybrano z dziewięciu
krajów Unii Europejskiej, które wdrożyły IV Dyrektywę przed 1989 r.
Analizowano zarówno sprawozdania jednostkowe, jak i skonsolidowane
sprawozdania podstawowe - bilans i rachunek zysków i strat, a także dane
zawarte w notach do sprawozdań, pozwalające na przekształcenia raportów
finansowych za pomocą innych niż zastosowane przez daną spółkę metod
alokacji podatku dochodowego.

Ponieważ celem badania był pomiar stopnia harmonizacji w poszczególnych
latach oraz określenie rozmiarów i wpływu dążeń harmonizacyjnych Unii
Europejskiej w całym badanym okresie, przyjęto dziewięć metod alokacji
podatku dochodowego i w ten sposó b dokonano klasyfikacji wszystkich
badanych spółek. Dla każdej metody ustalono stopień zgodności z roz-
wiązaniem IV Dyrektywy, co pozwoliło na pomiar indeksu harmonizacji.

Wyniki badań w odniesieniu do sprawozdań jednostkowych wskazały na
niski poziom harmonizacji podstawowych sprawozdań finansowych oraz
brak znaczących zmian w całym badanym okresie. Po przekształceniu
danych - na podstawie not do sprawozdań - stopień harmonizacji gwahownie
zwiększył się, co świadczyło o pozytywnym wpływie danych przekształconych
na harmonizację.

W przypadku sprawozdań skonsolidowanych uzyskano lepsze rezultaty.
W ostatnim badanym okresie poziom harmonizacji podstawowych skon-
solidowanych sprawozdań finansowych (bez przekształcenia danych) znacząco
zwiększył się, czego nie zaobserwowano w jednostkowych sprawozdań
finansowych.

W 1996 r. S. Archer, P. Delevaille i S. McLeay opublikowali wyniki
badań przeprowadzonych w ośmiu krajach (Belgii, Francji, Niemczech,
Irlandii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) w dwóch różnych
okresach: 1986-1987 i 1990-1991119. Ich celem było wskazanie metod
alokacji podatku dochodowego wykorzystywanych w praktyce różnych
krajów. W każdym okresie badano 81 spółek, które podzielono według
rodzajów stosowanych przez nie metod rozliczania podatku dochodowego
na pięć grup: 1) spółki stosujące metodę płatności podatkowych (bez
alokacji); 2) spółki stosujące pełną alokację; 3) spółki stosujące częściową

118 L. G. T a s, Evidence of EC Financial Reporting Practice Harmonization: The Case of
Deferred Taxation, "The European Accounting Review" 1992, VD!. 1, nr 1, s. 69-104.

119 S. Archer, P. Delevaille, S. McLeay, A Statistical Model of International
Accounting Harmonization, "Abacus" 1996, marzec, s. 1-29.
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alokację; 4) spółki stosujące alokację, ale bez określenia metody; 5) spółki
nie stosujące podatku odroczonego, bez określenia przyczyn braku alo-
kacji.

Wyniki badań potwierdziły wzrost liczby spółek wykazujących alokację
podatku dochodowego, zarówno pełną, jak i częściową oraz znaczne
obniżenie liczby spółek stosujących metodę płatności podatkowych. Ponadto,
znacząca część firm ujawniała podatek dochodowy odroczony nie specyfikując
metody alokacji. Autorzy stwierdzili, że w drugim badanym okresie znacząco
poprawiła się jakość ujawnianych informacji na temat odroczonych podatków
dochodowych.

W latach 90. ubiegłego wieku badania były prowadzone przede wszystkim
w krajach europejskich, w których zmieniano przepisy prawa bilansowego
wskutek dostosowywania ich do prawa Unii Europejskiej120. W krajach,
które stosowały alokację podatku dochodowego, podejmowano natomiast
badania dotyczące zasad wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. W 1998 r. B. K. Behn zbadał związek między odpisem
aktualizującym wartość aktywów z tytułu odroczonych podatków dochodo-
wych a regulacjami SFAS 109121.Za pomocą metod statystycznych określił
podstawowe czynniki mające wpływ na poziom odpisów z tytułu aktualizacji
aktywów podatkowych. Badania wykazały, że należą do nich: 1) zysk
podatkowy z poprzedniego roku; 2) moment rozliczenia się różnic przejś-
ciowych; 3) prognozowany wynik finansowy; 4) źródło pochodzenia różnic
przejściowych; 5) strategia podatkowa.

120 W 1995 r. I. Gallego i J. Galende opublikowali wyniki analizy różnic przejściowych
i trwałych w kontekście zmienianych w tym okresie regulacji podatkowych i bilansowych.
Przebadano 440 spółek hiszpańskich z różnych branż i regionów. Wyniki badań wskazały, że
najbardziej istotną różnicą przejściową w tym okresie były transakcje leasingowe; dodatkowo
zaobserwowano istotny przyrost dodatnich różnic przejściowych i będący ich skutkiem wzrost
rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kolejne badanie przeprowadzone w Hiszpanii
w latach 1996-1998 dotyczyło rodzaju różnic przejściowych i trwałych oraz zakresu ich
wykorzystania. W każdym roku przebadano średnio 300 spółek. Otrzymane wyniki wykazały,
że liczba spółek stosujących podatek dochodowy odroczony była większa niż tych, które nie
stosowały alokacji podatku dochodowego. Podkreślano, że firmy nie zawsze ujawniały
informacje o przyczynach rozbieżności. W szczególności odnotowano brak informacji dotyczących
różnic trwałych ujemnych. Jakość ujawnień oceniono raczej jako niską, chociaż stwierdzono
jej wzrost w badanym okresie. Najczęściej ujawnianymi pozycjami były: świadczenia pracownicze,
transakcje pieniężne oraz przyspieszona amortyzacja. Również w Hiszpanii C. Zamora (2000 r.)
prowadził badania dotyczące stopnia wykorzystania alokacji podatku dochodowego wśród
instytucji finansowych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdził, że sektor bankowy
stosuje pełną metodę alokacji, podczas gdy ubezpieczyciele nie stosują alokacji podatku
dochodowego. Podaję za: I. G a II e g o, Evidence on the Relationship Between Accounting and
Taxation in Spanish Quoted Firms, referat na kongresie European Accounting Association,
Sevilla 2003.

121 B. K. B e h n, The Determinants of the Deferred Tax Allowance Account under SF AS
109, "Accounting Horizons" 1998, marzec, s. 63-79.
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W roku 1998 R. C. Sansing122 opracował model wyceny długoterminowych
rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Stwierdził on, że
podatki dochodowe są realnym obciążeniem, którego wartość jest w sprawo-
zdaniach finansowych zawyżana z powodu niezastosowania do ich wyceny
metody dyskontowania. W modelu określił zasady ustalania wartości rynkowej
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego (za pomocą
czynnika dyskonta uwzględniającego koszt kapitału), wartość ekonomiczną
podatków odroczonych oraz przeciętną stopę amortyzacji przyspieszonej
środków trwałych obliczanych dla okresu opracowania modelu.

Badaniem o odmiennym charakterze niż prezentowane dotychczas były
studia literaturowe M. Lamb i A. Lymer123 w 1999 r. Autorzy dokonali
analizy 18 anglojęzycznych czasopism z lat 1995-1999 pod kątem publikacji
poświęconych badaniom nad podatkami. Wyniki studiów literaturowych
wykazały, że badań tego rodzaju jest bardzo niewiele, co ogranicza ich
rozwój nie tylko w skali krajowej, ale również w skali międzynarodowej.
Stwierdzono, że podstawowe obszary badań autorów brytyjskich i europejskich
dotyczyły wpływu podatku na sprawozdania finansowe, relacji rachunkowości
i podatków w szerszym kontekście politycznym i praktycznym, między-
narodowych standardów sprawozdawczych w zakresie wpływu podatku na
sprawozdanie finansowe oraz wpływu prawa podatkowego na zarządzanie.
W czasopismach amerykańskich opracowania dotyczące podatków koncen-
trowały się przede wszystkim na podejściu analitycznym i empiryczno-
-statystycznym - badano wpływ podatków na zachowanie inwestora i rynku
kapitałowego oraz na sprawozdania finansowe.

W 2000 r. D. A. Guenther i R. C. Sansing124 przeanalizowali wpływ
informacji o różnicach przejściowych na wartość rynkową firmy. Opracowali
oni analityczny model do badania wartości przedsiębiorstwa w przypadku
występowania przejściowych różnic między przychodami a kosztami bilan-
sowymi i kosztami podatkowymi. Analiza wykazała, że jeśli korekty są
związane z zasadą kasową (np. przychody księgowe są uznane dla celów
podatkowych dopiero w momencie wpływu gotówki), to odpowiadające im
aktywa/rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają taką
samą wartość rynkową jak wartość księgowa. Jeżeli natomiast korekty
dokonywane są na bazie memoriałowej (np. amortyzacja) lub związane są
z pozycjami wycenianymi w wartości bieżącej (np. rezerwy na świadczenia
pracownicze), to wartość rynkowa odpowiadających im aktywów/rezerw
z tytułu odroczonych podatków dochodowych jest niższa od wartości
księgowej.

122 R. C. Sa n s in g, Valuing the Deferred Tax , s. 357-364.
123 M. Lamb, A. Lymer, Taxation Research , s. 749-777.
124 D. A. G u en t h er, R. C. S a n s in g, Valuation of the Firm..., s. 1-12.
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Wyniki analizy potwierdziły, że wartość aktywów/rezerw z tytułu podatków
odroczonych nie zależy od tego, kiedy różnice przejściowe zakończą się.
Oznacza to, że przewidywany moment rozliczenia aktywów/rezerw z tytułu
podatku dochodowego odroczonego nie ma wpływu na wartość rynkową
przedsiębiorstwa. W konkluzji autorzy podkreślili, że wyniki badania po-
twierdzają słuszność przyjętego przez SFAS 109 rozwiązania polegającego
na zakazie dyskontowania aktywów/rezerw z tytułu podatku dochodowego
odroczonego.

W 2002 r. A. Dotan opublikował model analityczny wyceny aktywów
i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego, nawiązujący do
modelu R. C. Sansinga, w którym wskazał na konieczność dokonania ich
podziału na dwa rodzaje125• Pierwszy obejmuje pozycje, które w przyszłości
w momencie ich rozliczenia nie spowodują przepływu pieniężnego. Takie
pozycje - według autora modelu - nie mają wartości. Drugi rodzaj ak-
tywów/rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego to pozycje,
które w momencie rozliczenia spowodują przepływ pieniężny. Tego rodzaju
aktywa i rezerwy mają wartość i powinny podlegać wycenie. Autor potwierdził,
że dla obu kategorii moment rozliczenia nie jest istotny z punktu widzenia
ich wartości.

Odrębnym nurtem badań nad podatkami odroczonymi są badania
w kontekście zarządzania zyskiem. K. Holland i R. H. G. Jackson wykazali
na przykładzie 58 firm w latach 1991-1992, że zarządy ujawniają poziom
rezerw/aktywów z tytułu podatków odroczonych bardziej na poziomie
wymaganym przez oczekiwany zysk, niż koncentrują się na poszczególnych
różnicach przejściowych126• Badania potwierdziły, że firmy utrzymują rezerwy
z tytułu podatku dochodowego odroczonego na poziomie przeciętnie o około
20% zawyżonym w stosunku do maksymalnych realnych zobowiązań z tytułu
podatku dochodowego.

Prowadzone w tym obszarze badania innych autorów wykazały, że
podatki odroczone, podobnie jak inne kategorie memoriałowe, stanowią
istotne narzędzie zarządzania zyskiem127• Jedna z ostatnich publikacji na
ten temat zawiera nowe wyniki badań nad wpływem odroczonych podatków

125 A. D o t a n, On The Value of Deferred Taxes, Tel Aviv University - Department of
Accounting, "Working Paper Series", październik 2002.

126 K. H o 11a n d, R. H. G. J a c k s o n, Earnings Management and Deferred Tax,
University of Wales, Aberystwyth - School of Management and Business at University of
Wales, "Working Paper Series", listopad 2002.

127 Por. G. V i s van a t h a n, Deferred Tax Valuation Allowances and Earnings Management,
"The Journal of Financial Statements Analysis" 1998, vo!. 3, s. 112-134; P. D e ch o v,
Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting
Accruals, "Journal of Accounting and Economics" 1994, vo!. 18, nr l, s. 3-24; K. R.
K u m ar, G. V i s van a t h a n, The Information Content of the Deferred Tax Valuation
Allowance, "The Accounting Review" 2003, vo!. 78, no 2, s. 471-490.
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na zarządzanie zyskiem 128. Autorzy założyli, że odroczone podatki stanowią
nie tylko użyteczne narzędzie zarządzania zyskiem, ale że są one również
najbardziej przydatne ze wszystkich kategorii memoriałowych. Zarządzanie
zyskiem samo w sobie generuje różnice przejściowe powodujące powstawanie
znaczących kwot rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
Autorzy badania oszacowali wpływ tych rezerw w: spółkach, które wykazywały
zyski; spółkach, które nie wykazywały zysku; spółkach, które wykazywały
dużą zgodność rzeczywistych wyników z prognozowanymi. Uzyskane rezultaty
potwierdziły, że podatek dochodowy odroczony jest najbardziej użytecznym
narzędziem w zarządzaniu zyskiem zarówno w spółkach, które osiągają
zyski, jak i w tych, które generują stratę. Jednocześnie wykazały, że
niekoniecznie są one użyteczne w zarządzaniu zyskiem mającym na celu
zrealizowanie prognozowanych wyników.

Reasumując, badania empiryczne dotyczące alokacji podatku dochodowego
prowadzone w krajach, w których regulacje w tym obszarze obowiązują od
kilkudziesięciu lub kilkunastu lat, są liczne i bardzo zróżnicowane przedmioto-
wo. Ich charakter, zakres i cele były determinowane przez zmiany regulacji
prawa bilansowego i prawa podatkowego. Początkowo koncentrowały się one
na zakresie wykorzystania alokacji podatku dochodowego w praktyce oraz na
jej metodach. Kolejny etap badań to próby skonstruowania modelu wyceny
aktywów/rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego najlepiej dopaso-
wanego do rynku kapitałowego oraz badania wpływu alokacji na wartość
rynkową firmy. Najnowszy nurt badań nad podatkiem odroczonym dotyczy
analizy wpływu kategorii memoriałowej na zarządzanie zyskiem. W świetle
rozwoju koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariuszy (shareholder value)
podatki odroczone będą niewątpliwie obszarem dalszych badań, ponieważ
stanowią znaczącą korektę determinującą wartość dla akcjonariuszy.

Przedstawiony powyżej przegląd najistotniejszych - z punktu widzenia
celów niniejszej pracy - badań empirycznych (por. tab. 4.3) pokazuje
z jednej strony zakres problemu alokacji w praktyce krajów o rozwiniętej
gospodarce rynkowej, z drugiej - potencjalne etapy badań w polskiej
praktyce gospodarczej. Dotychczas tego rodzaju badania empiryczne nie
były w Polsce powszechnie prowadzone, ze względu na brak doświadczenia,
zrozumienia oraz niechęć do alokacji podatku dochodowego. Jednak pod-
stawowym czynnikiem ograniczającym badania zjawiska alokacji na dużą
skalę był niewątpliwie brak dostępu do danych finansowych podmiotów.
Nawet obecnie, mimo rozwoju technologii informatycznej, dostęp do informacji
finansowych jest nadal trudny129.

128 J. Philips, M. Pincus, S. O. Rego, Earnings Management, New Evidence Based
on Deferred Tax Expense, "The Accounting Review" 2003, vol. 78, no. 2, s. 491-521.

129 Przykładowo, uzyskanie informacji zawartych w notach objaśniających nawet dla
spółek publicznych nie jest możliwe i wymaga dotarcia do papierowej lub elektronicznej wersji
raportu każdej spółki indywidualnie.
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Analizując problematykę badań alokacji podatku dochodowego można
stwierdzić, że w Polsce znajdują się one na etapie badań początkowych.
Niewątpliwie będzie on miał charakter odmienny niż w innych krajach, np.
wiele aspektów nie będzie poddawanych analizie Oak chociażby metoda
alokacji).

Badania empiryczne dotyczące alokacji podatku dochodowego powinny
koncentrować się na analizie skali i zakresu jej wykorzystania w polskiej
praktyce. Właśnie taki cel badawczy, jako nadrzędny, przyjęto w prezentowa-
nych w niniejszej rozprawie badaniach empirycznych za lata 1996-2000.

Tabela 4.3. Badania empiryczne alokacji podatku dochodowego

Autor Przedmiot badania

Financial Executive Institute FEl (1967) Zakres wykorzystania alokacji podatku do-
I. Gallego, J. Galende (1995) chodowego w praktyce
I. Gallego (2002)

T. H. Beechy (1983) Zakres wykorzystania różnych metod alokacji
L. G. Tas (1992)
S. Archer, P. Delevaille, S. McLeay (1996)
D. J. Moore (1995)
P. C. Ritchie, J. E. Rowcroft, B. A. Tren-

holm (1998)

W. H. Beaver, R. E. Dukes (1972) Wpływ alokacji na wartość frrmy
D. Givoly, C. Hayn (1992)
D. A. Guenther, R. C. Sansing (2000)

B. K. Behn (1998) Szczegółowe zasady wyceny aktywów/rezerw
R. e. Sansing (1998) z tytułu odroczonego podatku dochodo-
D. A. Guenther, R. C. Sansing (2000) wego
A. Dotan (2003)
K. R. Kumar, G. Visvanathan (2003)

K. Holland, R. H. G. Jackson (2002) Wpływ alokacji podatku dochodowego na
J. Philips, M. Pincus, S. o. Rego (2003) zarządzanie zyskiem

F. David, R. Abreu, P. Marques (2002) Zakres wykorzystania alokacji podatku do-
e. Zamora (2000) chodowego w przypadku szczególnych zda-

rzeń i transakcji oraz szczególnych pod-
miotów

M. Lamb, A. Lymer (1999) Inne - przegląd badań nad alokacją podatku
dochodowego w literaturze anglojęzycznej

Ź ród ł o: opracowanie własne.



Rozdział V

ALOKACJA PODATKU DOCHODOWEGO W POLSCE

1. Relacje między prawem podatkowym i prawem bilansowym
jako przyczyna alokacji podatku dochodowego

1.1. Regulacje prawne podatku dochodowego od osób prywatnych

Podatek dochodowy spełniał rozne funkcje w poszczególnych okresach
państwa polskiego. Pierwsze próby ujednolicenia systemu podatkowego
podjęto w 1918 r., kiedy to pierwszoplanowym zadaniem odrodzonego
państwa było scalenie różnych systemów podatkowych.

Podstawowe znaczenie w unifikacji podatków bezpośrednich miała ustawa
z 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym, wzorowana na
podatku pruskim!. Objęła ona osoby fizyczne, prawne oraz spadki. Ustawa,
nowelizowana w kolejnych latach i znana naj szerzej w brzmieniu z 1934 r.2,

wprowadziła jednolity podatek dochodowy, który miał duże znaczenie dla
rachunkowości z dwóch powodów:

1) podatek dla osób prawnych był wymierzony na podstawie danych
księgowych (musiały być one dostosowane do wymagań postępowania
wymiarowego );

2) skarb państwa stał się stroną biorącą bezpośredni udział w procesie
rozliczeniowym ("udziałowcem o szczególnych prawach"Y

l Za wzorzec przyjęto stosunki prawne panujące na ziemiach byłego zaboru pruskiego,
gdzie podstawowym podatkiem był ogólny podatek dochodowy, a podatki pośrednie odgrywały
nieznaczącą rolę (w porównaniu z innymi zaborami). Por. A. G o m u ł o w i c z, J. M a ł e c ki,
Podatki i prawo podatkowe, Ars Boni et Aequi, Poznań 2000, s. 213.

2 Ustawa o państwowym podatku dochodowym (Dz. u., nr 76, poz. 715). Podaję za:
J. W o ł k o w s k i, Normatywne uwarunkowania rozwoju rachunkowości, nie publikowana praca
doktorska, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988, s. 91.

J Ibidem.
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Dużym sukcesem polskiego ustawodawstwa podatkowego w okresie
międzywojennym była ordynacja podatkowa z 15 marca 1934 r.4, która
nie tylko uporządkowała system prawny, ale również wywarła duży
wpływ na ówczesną relację między prawem podatkowym i rachunkowo-
ścią, sankcjonując wiele rozwiązań wypracowanych przez naukę księgo-
wościS.

Po wojnie, tylko przez krótki czas korzystano z nowoczesnych rozwiązań
przedwojennych, gdyż w 1948 r. zerwano z zasadą równości podatników
wobec prawa i zróżnicowano ich status podatkowy, w zależności od
przynależności podatników do określonego sektora własności, branży czy
przyporządkowania szczeblowi centralnemu lub terenowemu6. Poprzez ulgi,
zwolnienia i inne przywileje podatkowe preferowano przede wszystkim
jednostki sektora uspołecznionego, co było możliwe dzięki dekodyfikacji
prawa podatkowego, polegającej na uchyleniu ordynacji podatkowej z 1934 r.
i jej parcelacji na dekrety: z 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym?,
z 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych8 i z 11 kwietnia 1947 r.
"Prawo karno-skarbowe"9.

Rząd odebrał Sejmowi prawo stanowienia o podatkach, a Rada Ministrów
dekretem z 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw uspołecz-
nionychlO przyznała sobie wyłączne prawo stanowienia podatku dla tego
sektora gospodarczego. Przez czterdzieści lat system podatkowy w Polsce
obsługiwał cele tzw. realnego socjalizmu, różnicując opodatkowanie w zależ-
ności od przynależności sektorowej 11. W ramach tego systemu występowały
trzy grupy podatków. Były to:

a) podatki ciążące na gospodarce uspołecznionej (podmioty państwowe
spółdzielcze);

b) podatki ciążące na gospodarce nieuspołecznionej;
c) podatki ciążące na ludnoścp2.

4 Ustawa z 15 marca 1934 r. o ordynacji podatkowej (Dz. U., nr 39, poz. 346).
s Zob. szerzej J. Wołkowski, Normatywne uwarunkowania ... , s. 87-96.
6 Dekret z 25 października 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U., nr 52, poz. 414),

gdzie zróżnicowano opodatkowanie dochodu nieuspołecznionego i uspołecznionego sektora
gospodarki. Zob. A. G o m u low i c z, J. M a ł e c k i, Podatki i prawo ... , s. 231.

7 Dz. U. 1946, nr 11, poz. 60.
8 Dz. U. 1946, nr 27, poz. 173.
9 Dz. U. 1947, nr 32, poz. 140.

10 Dz. U. 1950, nr 44, poz. 399.
11 Również niejednorodne były stawki podatkowe. Na początku lat 80. był to podatek

progresywny - udział podatku w zysku kształtował się od 0% (przy rentowności 5%) do 90%
(przy rentowności większej niż 30%). Następnie wprowadzono liniową stawkę 65% i 60%
zysku bilansowego.

12 R. M a s t a l s k i, Prawo podatkowe II. Część szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 1998,
s. 31-32.
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Przyczyną zmiany systemu podatkowego stały się przeobrażenia społeczno-
-polityczne na początku lat 80. :xx w. W 1980 r. promulgowano dwa akty
prawne: ustawę z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych13,

odbierającą rządowi prawo stanowienia podatków, które od tego momentu
mogły być ustanawiane jedynie w drodze ustaw (dotyczyło to także opodat-
kowania jednostek gospodarki uspołecznionej) oraz ustawę o działalności
gospodarczej z 23 grudnia 1988 r.14

Szczególnym jednak momentem w rozwoju podatków dochodowych
w Polsce był 1989 r. Datę tę przyjmuje się jako początek reformy systemowej
obejmującej również prawo podatkowe15.

Zmiany systemu wynikające z procesu przystosowania go do potrzeb
gospodarki rynkowej, dokonywane w latach 90. w znacznym stopniu
upodobniły podatek dochodowy do innych, współcześnie obowiązujących
w krajach europejskich, systemów podatkowych. Rozpoczęto je od wpro-
wadzenia jednolitego dla wszystkich form własności - a zatem opartego na
zasadzie równości opodatkowania - podatku dochodowego od osób pra-
wnych16. Podatek ten w pewnym stopniu był wzorowany na rozwiązaniach
występujących w państwach o gospodarce rynkowej, w tym na unormowaniach
państw będących członkami Wspólnoty Europejskiej17. Kontynuacją reformy
tego podatku było uchwalenie obecnie obowiązującej ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych18. Do najważniejszych
zmian z zakresu podatku dochodowego w tym czasie należy zaliczyć
dodatkowo19:

13 Dz. U. 1980, nr 27, poz. Ill.
14 Dz. U. 1998, nr 41, poz. 324. Zob. szerzej A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki

i prawo ..., s. 232.
15 Reforma podatkowa od początku lat 90. miała charakter kompleksowy i zakładała dwa

podstawowe etapy: pierwszy, mający na celu dostosowanie przepisów materialnego prawa
podatkowego do warunków gospodarki rynkowej; drugi, dotyczący zobowiązań podatkowych
i postępowania podatkowego, objętych kompleksowynl dokumentem ordynacji podatkowej.
W systemie podatkowym po zmianach dokonanych na początku lat 90. można wyróżnić dwa
podstawowe subsystemy: subsystem opodatkowania działalności gospodarczej; subsystem
opodatkowania ludności. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił niewątpliwie jeden
z fundamentalnych elementów reformy subsystemu opodatkowania podmiotów gospodarczych,
Por. J. S z a ł n 0- K o g u c, Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990-1995, Wyd.
Uniw. Lubelskiego, Lublin 2000, s. 90 i nast.

16 Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1989,
nr 3, poz. 12 z późniejszymi zmiananll). Należy podkreślić, że wprowadzenie w 1989 r.
podatku dochodowego od osób prawnych zakończyło trwający od 1950 r. podział na jednostki
gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej.

17 R. Mastalski, Prawo podatkowe ... , s. 33.
, 18 Dz. U. 1993, nr 106, poz. 482 z póżniejszymi zmiananll.

10 Por. S. D o l a t a, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniw.
Opolski, Opole 1999, s. 309.
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- zmiany konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych i podatku
dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
które znacznie zbliżyły te podatki;

- przyjęcie 1 stycznia 1998 roku ordynacji podatkowej, która spowodowała
zmiany również w ustawie, z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych.

W latach 90. kluczowe zmiany nie doprowadziły jednak do przekształcenia
podatku dochodowego od osób prawnych w podatek dochodowy od spółek,
nawiązujący do zysku przedsiębiorstwa, uwzględniający zapobieganie po-
dwójnemu opodatkowaniu zysku20.

Od połowy lat 90. w Polsce trwa ożywiona dyskusja na temat kierunków
zmian podatku dochodowego, której źródłem jest niewątpliwie Biała Księga
Podatków21, ale do chwili obecnej nie podjęto zdecydowanych działań
mających na celu gruntowną przebudowę podatku dochodowego od osób
prawnych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę opodatkowania
dochodów osób prawnych w Polsce jest nadal ustawa z 15 lutego 1992 r.,
która co prawda nie reguluje jej w sposób wyczerpujący22, ale stanowi
swego rodzaju ramy prawne podatku dochodowego od osób prawnych. Od
momentu jej uchwalenia była wielokrotnie zmieniana, co jednak nie naruszyło
zasadniczych elementów konstrukcji podatku i fundamentalnych zasad jego
funkcjonowania 23.

Podatnikami w podatku dochodowym od osób prawnych są w zasadzie
wszystkie jednostki organizacyjne (nie tylko podmioty gospodarcze), z wyjąt-
kiem spółek nie mających osobowości prawnej24. Istnieje jednocześnie wiele

20 Mimo zmian, polski system podatlcowy posiada wiele wad, wśród których za najpoważ-
niejsze są uznawane: wysokie obciążenie zysków przedsiębiorców, duża złożoność systemu
i brak stabilności przepisów, skomplikowana procedura podatków, niejasność przepisów, brak
skoordynowania polityki podatkowej z pozostałymi elementami polityki społeczno-gospodarczej.
Zob. szerzej S. D o I a t a, Podstawy wiedzy ... , s. 200.

21 Zapowiadała ona m.in. obniżenie stawek podatkowych, a przede wszystkim uproszczenie
konstrukcji podatku. Zob. szerzej J. Szałno-Koguc, Reforma polskiego systemu ..., s. 200.

22 Zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych są przedmiotem
regulacji innych ustaw i przepisów wykonawczych, głównie Ministra Finansów. Por.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo ... , s. 504.

23 Szczegółowe omówienie zasad opodatkowania podatlciem dochodowym od osób prawnych
można znaleźć m.in. w: B. B r z e z i ń s k i, M. K a I i n o w s k i, Podatek dochodowy od osób
prawnych, C. H. Beck, Warszawa 1997; A. H u c h I a, Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych, PWN, Warszawa 1999. Por. także: H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, KiK,
Warszawa 1995, s. 161-238; K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróś-
cielewski, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2003, s. 172-186; J. Głuchowski,
Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 1996, s. 155-179.

24 Podatnicy, mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podlegają nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu (od całości osiągniętych dochodów), pozostali podatnicy podlegają
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tytułów zwolnień podatkowych, zgodnie z którymi zwolnieni od opodat-
kowania podatkiem dochodowym są m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostki budżetowe i fundusze celowe.

Przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł
przychodów, z jakich został osiągnięty25. Należy podkreślić, że prawo
podatkowe w 1992 r. odeszło od zysku bilansowego skorygowanego jako
podstawy opodatkowania zastępując go kategorią stricte podatkową - do-
chodem zdefiniowanym jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich
uzyskania.

Oznaczało to, że księgi rachunkowe mają jedynie dostarczać danych
up10żliwiających ustalenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i nale-
. ego podatku, co w konsekwencji spowodowało, iż zasadniczo zmieniła się
oncepcja relacji między prawem podatkowym i prawem bilansowym26.

Ze względu na przyjęcie dochodu jako podstawowego elementu konstrukcji
odatku dochodowego istotną kwestią jest zdefiniowanie pojęć: "przychody"

i "koszty" (określanych mianem przychodów podatkowych i kosztów
podatkowych).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje kategorii
przychodu podatkoweg027. Jej uregulowania w obszarze przychodów dotyczą
m.in.:

- zakresu przychodów podatkowych (ustawodawca wymienia obok
przychodów podatkowych przychody, które nie podlegają opodatkowaniu);

- pozycji wyłączonych z przychodów podatkowych poprzez sformułowanie
"do przychodów nie zalicza się";

- przychodów wolnych od opodatkowania.
Przychodem podatkowym są zatem wszystkie pozycje wymienione w usta-

wie podatkowej, oprócz tych, które nie podlegają opodatkowaniu (wymienione
obok przychodów podatkowych).

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli płacą podatek tylko od dochodów osiąg-
niętych w RP.

25 Podatek dochodowy od osób prawnych ma charakter powszechny, nie podlegają
opodatkowaniu jedynie dochody uzyskane z dwóch źródeł przychodów: z działalności rolnej
i z działalności leśnej. Ponadto nie podlegają opodatkowaniu te dochody, które wynikają
z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

26 Zysk bilansowy stał się kategorią definiowaną i stosowaną jedynie w obszarze prawa
bilansowego, natomiast dochód - kategorią akceptowaną jedynie w prawie podatkowym.
Warto podkreślić, że prawo bilansowe nie używa terminu dochód, tak jak prawo podatkowe
nie odwołuje się do pojęcia "zysk bilansowy". Problem ten jest opisywany szeroko w polskiej
literaturze przedmiotu. Zob. szerzej m.in. H. L it w i ń c z u k, Prawo bilansowe, s. 165-172;
E. Wal i ń s k a, Rachunkowość podatków odroczonych, FRR wP, Warszawa 2003, s. 27-53;
I. O l c h o w i c z, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2000, s. 47-57.

27 zawiera jedynie otwarty katalog przychodów. Zob. art. 12 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
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Ponadto, do przychodów podatkowych nie zalicza się określonych,
wymienionych w ustawie kategoriF8. Poza przychodami nie stanowiącymi
przychodu z punktu widzenia przepisów podatkowych, kolejną pozycją
kalkulacji dochodu podatkowego są przychody wolne od opodatkowania.
W tej grupie mamy do czynienia z dwoma ich rodzajami - pozycje, do
których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej29 oraz pozycje wolne
od podatku 30.

Przedstawione zasady ustalania przychodów podatkowych są różnie
postrzegane przez różnych autorów. Autorytety z dziedziny prawa podat-
kowego uważają31, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
definiuje przychody jako wszystkie otrzymane przez podatnika pieniądze,
wartości pieniężne (w tym również różnice kursowe walut), wartości otrzy-
manych nieodpłatnie świadczeń, wartości przychodów w naturze, wartości
umorzonych zobowiązań, wartości zwróconych wierzytelności. Za przychody
uważa się przychody należne, a nie osiągnięte. Powyższa definicja jest
traktowana jako ogólna definicja przychodu podatkowego.

Wydaje się, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych podają raczej przykładowe rodzaje przychodów podlegających
opodatkowaniu niż ich definicję, tym bardziej że są korygowane w wielu
innych miejscach ustawy, a używane określenia są zbyt nieprecyzyjne, aby
mogły stanowić trwały element definicyjny.

Drugim elementem dochodu są koszty podatkowe, czyli koszty uzyskania
przychodu. Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są

28 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do przychodów
podatkowych m.in. następujących pozycji: pobranych wpłat lub zarachowanych należności na
poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdaw-
czych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek (kredytów); kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od
należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów), przychodów otrzymanych na
utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego), funduszu udziałowego lub
funduszu założycielskiego; zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat
stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów gmin, nie zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów; odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy
podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

29 Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się m.in. do:
przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji
rolnej; przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

30 Do tego typu zwolnień ustawa podatkowa zalicza m.in.: dochody z tytułu sprzedaży
nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania. na podstawie przepisów o ochronie
i kształtowaniu środowiska; dochody podatników, których celem statutowym jest działalność
naukowa, naukowo-technicma, oświatowa.

31 Por. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo ..., s. 507; K. Koperkiewicz-
- M o rd e l, W. N yk i el, W. Ch r ó ś ci ej ew sk i, Polskie prawo podatkowe, s. 176;
H. L i t w iń c z u k, Prawo bilansowe, s. 179.
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to koszty pomeSlOne w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów
nie uznanych przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów.

Powszechnie uważa się, że koszty podatkowe zostały zdefiniowane przez
określenie zasadniczych warunków, jakie muszą spełniać, aby stanowić
koszty uzyskania przychodów32. Warunki te można sformułować w na-
stępujący sposób:

1) poniesienie (koszt musi być rzeczywiście poniesiony);
2) celowość poniesienia (koszt musi być poniesiony w celu osiągnięcia

przychodu);
3) potrącalność (koszty uzyskania przychodu są co do zasady potrącalne

w roku, którego dotyczą);
4) brak wyłączenia (koszt nie może być wymieniony jako nie stanowiący

kosztu uzyskania przychodów).
Podstawowe elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób pra-

wnych, jakimi są przychody i koszty, budzą wiele kontrowersji w praktyce,
gdyż muszą być rozpatrywane w kontekście przychodów i kosztów określonych
w prawie bilansowym. Analiza tego zagadnienia prezentowana jest w dalszej
części niniejszego rozdziału.

Innym obszarem regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych jest podstawa opodatkowania, stawki podatkowe oraz technika
pobierania podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o szereg odliczeń,
stanowiących formę ulgi podatkowej33. Należą do nich m.in. darowizny na
cele naukowe, oświatowe, kulturalne, obronę narodową34.

Zasadnicza stawka podstawowa wynosiła początkowo 40% podstawy
opodatkowania i ulegała zmniejszeniom od 1999 r.3S W stosunku do wy-
mienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych do-
chodów stosuje się stawki preferencyjne (20%, 15%, 10%) - dotyczy to
m.in. dochodów z dywidend, dochodów z szeroko rozumianych praw
autorskich.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do
samoobliczania zarówno należnych zaliczek na podatek, jak i samego
podatku. Ostateczne rozliczenie podatku następuje po zakończeniu roku

32 Por. K. Koperkiewicz-MordeI, W. NykieI, W. ChróścieIewski, Polskie
prawo podatkowe, s. 180-181.

33 Szczególnym odliczeniem była ulga inwestycyjna, związana z ponoszeniem wydatków
na majątek trwały, której zasady były ściśle określone pierwotnie odrębnym rozporządzeniem,
a następnie przeniesione do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Por.
H. Litwińczuk, Prawo bilansowe, s. 321-328.

34 Zob. szerzej W. N y k i e l, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.

3S Wynosiła ona odpowiednio: rok 1996 - 40%; rok 1997 - 38%; rok 1998 - 36%, rok
1999 - 34%, rok 2000 - 30%, lata 2001-2002 - 28% oraz rok 2003 - 27%.
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podatkowego36• Podatek wynikający ze złożonego zeznania podatkowego
jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy.

Przedstawione elementy konstrukcji podatku dochodowego można trak-
tować jako fundament tego podatku, obowiązujący od 1992 r. do chwili
obecnej. W ciągu tego okresu co prawda miały miejsce zmiany regulacji,
nie naruszyły one jednak zasadniczo koncepcji opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych37.

1.2. Prawo bilansowe - istota i etapy rozwoju

Prawo bilansowe - rozumiane jako ogół norm prawnych regulujących
rachunkowość handlową, a więc zarówno zasady prowadzenia ksiąg rachun-
kowych, jak i sporządzania sprawozdań finansowych - ma w Polsce
długoletnią historię, której korzenie tkwią w okresie międzywojennym.
Podstawowym źródłem regulacji rachunkowości w okresie międzywojennym
były następujące akty prawne:

- rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r. - kodeks hand-
lowy3B, oparty w znacznej części na rozwiązaniach przyjętych w prawie
niemieckim, co w szczególności dotyczyło rozdziału poświęconego spółkom
z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnym;

- rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 r. o zasadach
sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych,
obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych39;

- rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z 20 kwie-
tnia 1934 r. w sprawie wykonania wcześniejszego Rozporządzenia Prezy-
denta Rp.w.

Fundamentem prawa bilansowego był kodeks handlowy, nadający rachun-
kowości kupieckiej wysoką rangę i znaczenie praktyczne.

W okresie powojennym aż do 1991 r. nie można mówić o spójnym
polskim prawie bilansowym, które - podobnie jak prawo podatkowe - nie
miało jednorodnego charakteru i było zróżnicowane w odniesieniu do
gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej.

36 Zeznanie o ostatecznej wysokości dochodu podatnicy są zobowiązani złożyć w terminie
10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż 9 miesięcy
od zakończenia roku podatkowego.

37 Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych istotne z punktu widzenia tematu
pracy przedstawiono w rozdz. V, cz. 2.2 rozprawy (zob. str. 300-302).

38 Dz. U. 1934, nr 57, poz. 502.
39 Dz. U. 1933, nr 84, poz. 623.
40 Dz. U. 1934, nr 37, poz. 337.
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Do najważniejszych aktów prawnych w obszarze prawa bilansowego
w okresie powojennym należy zaliczyć41:

- uchwałę Rady Ministrów z 21 sierpnia 1947 r. w sprawie zasad
systemu finansowego42;

- zarządzenie Ministra Finansów z 23 listopada 1972 r. w sprawie
ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej43;

- zarządzenie Ministra Finansów z 16 listopada 1983 r. w sprawie
ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki
uspołecznionej44;

- zarządzenie Ministra Finansów z 9 kwietnia 1985 r. w sprawie planów
kont jednostek gospodarki uspołecznionej4S;

- rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 1989 r. w sprawie
prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników4ó.

Dominującą rolę w tym okresie odgrywało prawo podatkowe47, co
pozwalało na przyjęcie jako podstawy podatku zweryfikowanego zysku
bilansowego. Korekty polegały na zwiększeniu go o straty i koszty uznane
przez prawo podatkowe za nie uzasadnione, ale było ich stosunkowo niewiele.

Szczególne znaczenie dla rozwoju rachunkowości w Polsce miała Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie. Wznowienie jej działania w 1991 r.
było bezpośrednią przyczyną :zmian prawa bilansowego. Po pierwsze, niezbędne
stały się regulacje określające handlowe zasady sporządzania sprawozdań
finansowych; po drugie, konieczne okazało się usankcjonowanie prawne
zawodu biegłego rewidenta oraz określenie zasad badania sprawozdania
finansowego - handlowego, a nie podatkowego. W związku z tym w 1991 r.
wydano dwa akty prawne, których z perspektywy czasu nie można nie docenić:

41 Por. R. Ignatowski, Rachunkowość polska w dobie przemian systemowych, [w:)
Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, red. M. Walczak, Absolwent, Łódź
2002, s. 78-93.

42 MP, nr 120, poz. 762.
43 MP, nr 56, poz. 300, z późniejszymi zmianami.
44 MP, nr 40, poz. 233, z późniejszymi zmianami.
45 MP, nr 12, poz. 95, z późniejszymi zmianami.
46 Dz. D., nr 43, poz. 238, z późniejszymi zmianami.
47 Mimo funkcjonowania od 1989 r. otoczenia instytucjonalnego sprzyjającego rozwojowi

finansów przedsiębiorstwa (od 1991 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), wciąż
brakowało handlowego narzędzia pomiaru zdarzeń gospodarczych w postaci prawa bilansowego.
Co prawda w 1991 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej
jednostki, ale nadal charakteryzowały się one dużym fiskalizmem. Aktem prawnym regulującym
rachunkowość w tym okresie wciąż było rozporządzenie podatkowe. Dopiero w 1995 r.
nastąpiła fundamentalna zmiana relacji miedzy prawem bilansowym i prawem podatkowym,
a jej podstawową przyczyną była ustawa o rachunkowości. Od tego roku mamy do czynienia
z równorzędnymi aktami prawnymi regulującymi z jednej strony prawo bilansowe, z drugiej
- prawo podatku dochodowego, co powodowało, że problem określenia relacji między nimi
stał się szczególnie istotny dJa praktyki.
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- rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie
zasad prowadzenia rachunkowości48;

- ustawę z 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań
finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie49.

Ustawa o biegłych rewidentach nie kolidowała z interesem fiskusa,
natomiast regulacje dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości stanowiły
zagrożenie dla podatku dochodowego. Dlatego też nie zdecydowano się
w tym czasie na ich wprowadzenie w randze ustawy, pozostawiając regulacje
rachunkowości w randze rozporządzenia wydanego na mocy delegacji do
ustawy o zobowiązaniach podatkowych 50.

Uregulowanie zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych
było konieczne, gdyż warunkowało wydanie aktów prawnych dla spółek
giełdowych - ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi"
oraz rozporządzenia w sprawie prospektu. Już wtedy było wiadomo, że
rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości jest tymczasową
regulacją prawną i w niedługim czasie musi być zastąpione albo przez
ustawę, albo przez rozszerzenie przepisów dotyczących rachunkowości
w kodeksie handlowym z 1934 r.

N owe regulacje rachunkowości finansowej, poprzedzone trwającą po-
nad rok dyskusją w środowisku zawodowym i naukowym, miały służyć
wyeliminowaniu różnic między polską a zachodnią praktyką rachunkowo-
ści. W rozporządzeniu uwzględniono postanowienia IV Dyrektywy EWG
w sprawie rocznych zamknięć spółek51. Generalnie, koncepcje rachun-
kowości finansowej i zasady sporządzania sprawozdań finansowych zawa-
rte w IV Dyrektywie EWG (art. 31) zostały przeniesione w rozporządze-
niu do polskiej rachunkowości (par. 3)52. Do rozporządzenia włączono
podstawowe koncepcje rachunkowości: zasadę kosztu historycznego, kon-
tynuacji działania, współmierności kosztów i dochodów, zasadę memoria-
łową, ostrożności, odrębnego ujmowania pozycji w sprawozdaniach oraz
koncepcję rzetelnego i jasnego obrazu stanu i sytuacji finansowej pod-
miotu true and fair view (par. 41.1, par. 3.1). Rozporządzenie zawierało
także wzory bilansu i rachunku wyników oraz noty wyjaśniające do tych
sprawozdań.

48 Dz. D. 1991, nr 10, poz. 35, oraz zmiany z 23 grudnia 1991 r., Dz. D., nr 124, poz.
554 i z 10 grudnia 1992 r., Dz. D., nr 96, poz. 476.

49 Dz. D. 1991, nr Ill, poz. 480, oraz Dz. D. 1992, nr 4, poz. 85.
50 Należy pamiętać, że w tym czasie obowiązywał kodeks handlowy z 1934 r., w którym

były regulowane ogólne zasady prowadzenia rachunkowości. Jednak bez aktów szczegółowych
nie mogły być stosowane w praktyce gospodarczej.

51 IV Dyrektywa Rady z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek
o określonych formach prawnych (78/660/EEC), z dalszymi zmianami.

52 Nie oznacza to, że wcześniej nie funkcjonowały one w polskiej rachunkowości, były
jedynie nie skodyfikowane.
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W przeciwieństwie do kodeksu handlowego, rozporządzenie nie stawiało
interesów właścicieli kapitału na pierwszym miejscu, ale raczej było nastawione
na model decyzyjny jednej grupy odbiorców, czyli organów podatkowych,
która to grupa w szczególności mogła mówić o użyteczności informacji
dostarczonych przez rachunkowość w ówczesnych sprawozdaniach finan-
sowych.

Taki stan rzeczy wymagał zmiany, ponieważ rachunkowość wskutek
zmiany systemu społeczno-gospodarczego musiała uwolnić się od podatkowego
postrzegania rzeczywistości i stać się źródłem generowania informacji
ekonomicznej niezbędnej do zarządzania jednostką i podejmowania decyzji
dotyczących alokacji kapitału. Problem jedynie polegał na tym, jakie wzorce
przyjąć i w jakiej formie wprowadzić je do praktyki. Okazało się, że
wybrano regulacje ustawowe oparte na dyrektywach UE, wdrażając je
w życie 1 stycznia 1995 r. 53

53 Przez ponad pół wieku Polska nie miała możliwości i potrzeby praktykowania rachun-
kowości finansowej odpowiadającej warunkom gospodarki rynkowej. Dlatego też "po załamaniu
się socjalizmu organy rządowe i praktycy już choćby z samego braku doświadczenia mieli
trudności z ustaleniem nowych norm". Problem polegał na tym, jaki wzorzec przyjąć. Do
wyboru pozostawały: normy obowiązujące w innych krajach; normy zawarte w dyrektywach
UE; międzynarodowe standardy IASC. Mimo że tradycja prawa polskiego jest związana
z kontynentalną Europą, Polska miała ograniczony wybór ze względu na umowę o stowarzyszeniu
z Unią Europejską, która określała szczegółowo ramy integracyjne również w zakresie
przepisów rachunkowości. Ponadto, możliwe było także dostosowanie prawa bilansowego do
rozwiązań międzynarodowych standardów. Zob. Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce.
Elementy porównawcze z prawem niemieckim i standardami międzynarodowymi, red. S. Kudert,
J. Nabiałek, PWN, Warszawa 2000, s. 323. Każdy wybór pociągał za sobą określone
konsekwencje, a zależał przede wszystkim od stanu, w jakim była polska rachunkowość
w momencie zmiany prawa bilansowego. Istotnym kryterium wyboru była forma regulacji. Do
1995 r. miały one charakter rozwiązań prawnych, pozostających pod silnym wpływem regulacji
podatkowych (należy przypomnieć, że rachunkowość była regulowana rozporządzeniem Ministra
Finansów wydanym na mocy delegacji do ustawy o zobowiązaniach podatkowych; ponadto,
regulacje dotyczące majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych miały charakter
stricte podatkowy). W takim stanie regulacji rachunkowości trudno było w 1995 r. przyjąć
rozwiązanie polegające na adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które,
po pierwsze stanowiły zupełnie odmienny system regulacji - regulacji środowiskowych; po
drugie, ich niepodatkowa fIlozofia bez okresu przejściowego nie była możliwa do przeniesienia
na grunt polskich przepisów. Pozostawało właściwie jedno rozwiązanie - dostosowanie
regulacji polskiego prawa bilansowego do dyrektyw Unii Europejskiej, które co prawda
charakteryzują się - podobnie jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - autonomią
względem prawa podatkowego, ale w przeciwieństwie do Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości są regulacją prawną o charakterze ogólnym. W czasie, w którym wprowadzano
nowe regulacje rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie mogły stać się
pierwszoplanowym wzorcem przede wszystkim dlatego, że w Polsce brakowało uporządkowanych
regulacji o charakterze ogólnym, które Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mogłyby
uzupełnić. Ponadto, rozwiązania dyrektyw, ze względu na wolę wejścia Polski do Unii, miały
charakter nadrzędny w stosunku do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nie
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Konieczność wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej spowodowała przełom
w przepisach polskiej rachunkowości. Z systemu podporządkowanego podat-
kom przerodziła się ona w autonomiczny system regulacji działalności
gospodarczej, co prawda nadal pozostający w gestii regulacji prawnych,
których źródłem nie były już jednak przepisy podatkowe, ale akt prawny
najwyższej rangi - ustawa parlamentarna. Należy stwierdzić, że był to
ogromny sukces polskich rachunkowców wspieranych przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd, która miała dodatkowy argument - promowanie
rozwoju polskiego rynku kapitałowego 54.

Bez względu na niedociągnięcia i pozostałości wpływów prawa podat-
kowego nie sposób nie docenić ustawy o rachunkowości z 1994 r. Przywróciła
ona do oficjalnego języka biznesu takie kategorie ekonomiczno-finansowe,
jak kapitał, dywidenda, wartość rynkowa, leasing, lokaty kapitałowe,
papiery wartościowe, znane polskiemu prawu handlowemu z okresu między-
wojennego. Określiła po raz pierwszy w okresie powojennym szczegółowe
definicje kategorii finansowo-księgowych, zasady ich wyceny i prezentacji
w sprawozdaniach finansowych. Wyraźnie zdefiniowała cel sprawozdań
finansowych jako prezentację prawdziwej i rzetelnej sytuacji finansowej,
rentowności i wyniku finansowego, rozumianego jako zysk bilansowy przed
opodatkowaniem, a więc obliczanego niezależnie od regulacji podatkowych55.

Wprowadziła obowiązek porównania zysku brutto z zyskiem podatkowym,
zwracając uwagę użytkowników na to, że obie te kategorie są liczone
według odmiennych regulacji: zysk brutto zgodnie z ustawą o rachunkowości,
a zysk podatkowy zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Oznaczało to,
że regulacje rachunkowości zaczęły być równie ważne, jak wymagania
podatkowe. Rozdzielenie rachunkowości od podatków, bardzo trudne po

przywiązywano wówczas tak dużej uwagi do zgodności rozwiązań dyrektyw z rozwiązaniami
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości będących już wtedy w trakcie zmian.

54 Jeśli na gruncie stanowienia prawa sukces był niepodważalny, to w praktyce trudno
mówić o pełnym sukcesie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wprowadzenie ustawy w życie
odbyło się w bardzo krótkim czasie, zmiany miały charakter fundamentalny i wymagały
w wielu jednostkach zmiany podejścia do roli rachunkowości w działalności gospodarczej, to
ogólna ocena wdrożenia ustawy o rachunkowości jest pozytywna.

ss Ustawa o rachunkowości ze względu na elastyczność i ogólność wymagań dala możliwość
indywidualnego kształtowania polityki finansowej, zwłaszcza w zakresie polityki kosztowej.
Oznaczało to również dowolność struktury podmiotowej i podmiotowego rachunku kosztów,
co przekładało się na swobodę rozliczeń między podmiotami w ramach jednostki. Ponadto,
po raz pierwszy w okresie powojennym ustawa umożliwiła liczenie amortyzacji handlowej, czyli
odzwierciedlającej rzeczywiste, a nie podatkowe zużycie majątku trwałego. Ustawa o rachun-
kowości zdefiniowała i przedstawiła także zasady ujmowania w działalności jednostki przychodów
i kosztów różnych rodzajów działalności, dokonując ich handlowej, a nie podatkowej klasyfikacji.
Dopiero od 1995 r. wprowadzono prawny obowiązek wyceny kredytu kupieckiego. Obowiązek
naliczania odsetek karnych na dzień bilansowy zdopingował jednostki do zarządzania roz-
rachunkami, traktując je nie tylko jako podatkowe elementy bilansu, ale jako realne żródło/wy-
korzystanie gotówki.
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kilkudziesięciu latach dążenia do ich unifikacji, stało się faktem. Była to
swoista rewolucja w polskiej praktyce gospodarczej, ponieważ po raz
pierwszy w okresie powojennym dokonano na gruncie prawa tak wyraźnego
rozgraniczenia dwóch aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
- handlowego i podatkowego. W związku z tym stało się konieczne
usankcjonowanie prawne instytucji podatku dochodowego odroczonego.

Reasumując, prawo bilansowe obowiązujące od 1995 r.:
1) zdefiniowało nowe kategorie ekonomiczne właściwe gospodarce ryn-

kowej, których ani prawo cywilne, ani prawo handlowe nie definiowało;
2) rozszerzyło zakres obowiązywania i szczegółowość kategorii zdefinio-

wanych w kodeksie handlowym z 1934 r., który w okresie powojennym był
stosowany w minimalnym zakresie, ponieważ dotyczył tylko spółek prawa
handlowego (a tych było niewiele), natomiast nie dotyczył dominującej
części polskich podmiotów, czyli przedsiębiorstw państwowych;

3) zmieniło definicje tych kategorii, które były opisane wyłącznie w prawie
podatkowym (bardzo często podatkowe definicje nie oddawały ich sensu
handlowego );

4) wprowadziło obowiązek badania sprawozdań finansowych dla pod-
miotów, które do 1995 r. takiego obowiązku nie miały, regulując jednocześnie
zasady badania i wykonywanie zawodu niezależnego biegłego rewidenta56.

Wszystkie powyższe zmiany miały na celu umożliwienie stosowania
w praktyce instrumentów i kategorii zgodnie z ich ekonomiczną, a nie tylko
podatkową treścią. Można zatem stwierdzić, że nowe prawo bilansowe było
elementem wieńczącym dzieło transformacji polskiej gospodarki w procesie
przejścia do gospodarki rynkowej, nie oznaczało jednak końca reformy
polskiej rachunkowości.

Podjęte na arenie międzynarodowej działania zmierzające do harmonizacji
przepisów Dyrektyw i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości były
zapowiedzią kolejnych zmian polskiej rachunkowości. Konieczne stało się
wykonanie następnego kroku, polegającego na dostosowaniu polskiej rachun-
kowości do rozwiązań Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 57.

56 Instytucja biegłego rewidenta pojawiła się w polskich regulacjach prawa już w 1991 r.,
co było konieczne ze względu na wznowienie działalności polskiej giełdy i obowiązek badania
spółek notowanych na giełdzie; w 1995 r. miała miejsce modyfikacja prawa dotyczącego

. biegłych rewidentów.
57 Wcześniej taki krok wykonała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ale jedynie

w zakresie, w jakim pozwalało na to obowiązujące w Polsce prawo bilansowe. Zmiany
dotyczyły głównie zasad prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych w odniesieniu
do spółek giełdowych. Od 1999 r. prawo giełdowe nałożyło obowiązek ujawniania znaczących
różnic między sprawozdaniami sporządzanymi według polskich regulacji i regulacji MSR lub
US GAAP. Oznaczało to obowiązek statystycznego przeliczenia wyników i zaprezentowania
ich w informacji dodatkowej wymaganej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Po
raz kolejny w rozwoju polskiej rachunkowości podstawową rolę odegrał polski rynek kapitałowy,
którego potrzeby coraz bardziej przerastały możliwości oferowane przez prawo bilansowe.
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Problem polegał jedynie na określeniu zakresu oraz terminu weJSCla
w życie nowych przepisów. Zostały one wprowadzone do ustawy o rachun-
kowości w postaci nowelizacji. Ogłoszone już w roku 2000, weszły w życie
w 2002 r. Znowelizowana ustawa o rachunkowości stanowi kolejny etap
rozwoju prawa bilansowego, które w okresie 10 lat diametralnie zmieniło
swoje oblicze - z podatkowego na ekonomiczne. Rozwój prawa bilan-
sowego i prawa podatkowego w Polsce prezentuje rysunek 5.1, na którym
pokazano kluczowe daty z punktu widzenia dzisiejszego kształtu polskiej
rachunkowości.

1.3. Relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym

Relacje między prawem bilansowym i podatkowym w Polsce kształtowały
się pod wpływem warunków społeczno-gospodarczych i na przestrzeni
kilkudziesięciu lat miały różny charakter.

W okresie międzywojennym - obok przepisów prawa handlowego - prawo
podatkowe było bodaj decydującym źródłem zasad rachunkowości. Dla
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w tym czasie najistotniejsze
w tym względzie były akty normatywne dotyczące podatku przemysłowego
i dochodowego 58.

Zgodnie z art. 21 ustawy o państwowym podatku dochodowym za
podlegający opodatkowaniu dochód osób prawnych, zarówno obowiązanych,
jak i nie obowiązanych do publicznego składania rachunków, lecz prowa-
dzących prawidłowe księgi handlowe, uważało się zyski bilansowe, wykazane
w zatwierdzonym zamknięciu rachunkowym, sporządzonym zgodnie z po-
stanowieniami ustawy, nie wyłączając kwot rozdzielonych między członków,
wspólników, udziałowców itp. tytułem udziału w zyskach w postaci dywidend
lub procentów.

M. Scheffs pisał: ,,0 ile zatem określone wpływy i wydatki zostały
w księgowości przedsiębiorstwa, a tym samym w zamknięciach rachun-
kowych, zakwalifikowane inaczej niż to wynika z postanowień ustawy
o państwowym podatku dochodowym i przepisów wykonawczych, to spra-
wozdania wynikowe (bilans handlowy) musiały ulec sprostowaniu. Spros-
towany bilans handlowy (kupiecki) określony był w związku z tym »bilan-
sem podatkowym «" 59.

S' Podaję za: J. W o ł k o w s k i, Normatywne uwarunkowania ... , s. 82.
59 Por.: M. Scheffs, Bilans kupiecki i podatkowy, t. l, Związek Księgowych w Polsce,

Warszawa 1936 oraz t e n ż e, Tendencje podatkowe i gospodarcze w bilansie, "Czasopismo
Księgowych w Polsce" 1938, nr 3, s. 3; nr 4, s. 105; nr 5, s. 149. Podaję za: J. Wo ł k o w s k i,
Normatywne uwarunkowania ... , s. 92.
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W okresie międzywojennym - mimo nadania prawidłowym i rzetelnym
księgom handlowym mocy dowodowej przy wymiarze podatku - zysk
bilansowy był pojęciem różnym od dochodu podatkowego, niemniej w myśl
art. 37 rozporządzenia wykonawczego60 ustalano go na podstawie bilansu,
rachunku zysków i strat oraz uchwały walnego zgromadzenia, zatwierdzającej
zamknięcie roczne. Należało jednak dokonać sprostowania wartości zysku,
zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym, co polegało
m.in. na doliczeniu wydatków, odpisów i odliczeń, które zgodnie z wymie-
nionymi przepisami ustawy podatkowej nie były potrącalne przy ustalaniu
dochodu podatkowego61.

Przepisy podatkowe wkraczały w dziedzinę księgowości przede wszystkim
w odniesieniu do bilansów i sprawozdań rocznych. Wymagały one dla
wymiaru podatku ujmowania pewnych pozycji w sposób odmienny niż
nakazywały zasady prawidłowej rachunkowości.

Jak pisał M. Scheffs, "rachunkowość i ustawy podatkowe dążyły do
innego celu i wobec tego inną miały drogę rozwoju. Podczas gdy przepisy
praw handlowych szły naturalnym trybem w kierunku jak największej
gospodarności przedsiębiorstw, założeniem przepisów podatkowych była
jak najsilniejsza eksploatacja wyników gospodarczych dla celów skarbo-
wych"62.

60 Rozporządzenie Ministra Skarbu z 19 września 1934 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej,
Dz. U., nr 91, poz. 821.

61 Wprowadzenie na wzór niemiecki nowelizacji z 18 marca 1935 r. do ustawy o podatku
dochodowym (Dz. U., nr 24, poz. 162) służyło zbliżeniu bilansów kupieckiego i podatkowego.
Dopuszczono bowiem możliwość jednorazowego odpisania całkowitej wartości przedmiotów,
jeżeli ich zwykły okres zużycia nie przekraczał pięciu lat (art. 6 pkt 2 ordynacji podatkowej),
co odpowiadało stosowanym zwyczajom handlowym, jakkolwiek nadal istniały różnice między
przepisami handlowymi i podatkowymi, spośród których czołowe miejsce zajmował problem
odpisów z tytułu zużycia składników majątku. Przykładem były koszty organizacji poniesione
przy założeniu spółki akcyjnej, które zgodnie z art. 422 ust. 2 k.h., można było wykazać
w aktywach pod warunkiem umorzenia ich w ciągu najwyżej pięciu lat. Urzędy skarbowe
natomiast nie uznawały rozłożenia w czasie tych wydatków, które były dla nich niepotrącalne
nawet w razie ich odpisywania w terminie przewidzianym w kodeksie handlowym (wyrok NT A
z 4 maja 1933 r., L.Rej. 4878/30, s. 110-118). Odmiennie natomiast przedstawiała się sytuacja
majątku obrotowego, który miał być wyceniany według ceny nabycia, lecz nie powyżej ceny
rynkowej względnie giełdowej. Uznając w pełni przepisy handlowe, w prawie podatkowym
przyjęto to rozwiązanie, mimo że w efekcie następowało zmniejszenie podstawy opodatkowania.
Por. M. S c h e ffs, Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku
Księgowych w Polsce, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1938, s. 104-118.

62 Rachunkowość była ukierunkowana na działalnoŚĆ długookresową, a więc planowanie
na przyszłość i dlatego zachowanie oszczędności miało dla niej zasadnicze znaczenie. Związane
z tym było tworzenie rezerw oraz chęć zatrzymania w przedsiębiorstwie jak najwięcej
wypracowanego kapitału (zysku), aby zabezpieczyć się na wypadek zmiany koniunktury
i sytuacji kryzysowych w następnych latach. Ibidem, s. 86.
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Mimo krytyki ówczesnych przedstawicieli praktyki i nauki rachunkowości,
z perspektywy lat relację między przepisami handlowymi i przepisami
podatkowymi oraz stosunek tych ostatnich do roli ksiąg rachunkowych
w postępowaniu wymiarowym podatków należy uznać za duży sukces
okresu międzywojennego. Ustawa o podatku dochodowym przyjmowała
ówcześnie za dochód, stanowiący podstawę opodatkowania, zysk ustalony
zgodnie z kodeksem handlowym, zasadami księgowości i zwyczajami han-
dlowymi, który był korygowany o nieliczne przypadki kosztów niepotrącalnych
oraz odpisy z tytułu zużycia i straty, odliczenia kosztów, jak renty, świadczenia
socjalne, a także podatki bezpośrednie. Wszystkie inne pozycje musiały być
przyjęte w tych samych kwotach. Przepisy podatkowe przyjmowały handlowe
zasady wyceny bilansowej, a jeżeli kodeks handlowy nie regulował pewnych
zagadnień, należało przyjąć zasady zgodne ze zwyczajem kupieckim w ramach
prawidłowej księgowości. Była to daleko idąca akceptacja prawa bilansowego
przez prawo podatkowe, zwłaszcza że tak samo postępowano przy od-
pisywaniu niepewnych wierzytelności oraz przy tworzeniu rezerw na pokrycie
dających się przewidzieć i konkretnie ustalić strat63•

Reasumując, w okresie międzywojennym między przepisami podatkowymi
i handlowymi istniały rozbieżności, ale zmiany prawa podążały w kierunku
ich ujednolicenia i dostosowania zasad podatkowych do handlowych.

Największe zbliżenie obu dziedzin prawa nastąpiło w okresie powojennym,
z tym tylko, że osiągnięto je kosztem całkowitego poświęcenia zasad
prawidłowej rachunkowości i wprowadzenia obowiązku prowadzenia ksiąg
rachunkowych w sposób przewidziany w przepisach podatkowych. Zmiana
tej relacji rozpoczęła się dopiero na początku lat 90. XX w.

Od 1992 r. nastąpiły zmiany zarówno podstawy opodatkowania - z zysku
bilansowego na dochód, jak i stawki podatku - obowiązująca stała się
jedna stawka na poziomie 40% 64. Zmiana definicji dochodu podatkowego
była oznaką zabezpieczenia prawa podatkowego przed skutkami rozwiązań
rachunkowości, o których już wtedy zaczęto mówić w kategoriach narzędzia
wspomagającego podejmowanie decyzji ekonomicznych, a nie narzędzia
polityki fiskalnej. Zaczął się zl;ltem nowy etap relacji między prawem
bilansowym i podatkowym w polskiej praktyce65.

63 Nieliczne występujące rozbieżności dotyczyły w szczególności limitów wysokości odpisów
z tytułu zużycia środków trwałych, ale i tutaj władza wymiarowa za priorytet uznawała
odzwierciedlenie w wyniku finansowym rzeczywistego zużycia. Ibidem, s. 147.

64 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1998,
s. 105.

65 Przed zmianami w polskiej gospodarce zapoczątkowanymi pod koniec lat 80. XX w.
głównym odbiorcą informacji o działalności jednostki były organy fiskalne. Zmiany w sposobie
funkcjonowania przedsiębiorstw związane ze zmianami ustrojowymi w gospodarce spowodowały
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Obowiązująca w Polsce od 1992 r. do chwili obecnej ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jaka
koncepcja relacji między prawem bilansowym i prawem podatku dochodowego
znalazła zastosowanie w polskiej gospodarce66. Z jednej strony wydaje się,
że relacja ta zakłada autonomię obu dziedzin prawa, za czym przemawia
fakt, że dochód jest zdefiniowany przez ustawę podatkową jako różnica
przychodów i kosztów podatkowych. Dodatkowo podane są warunki
podatkowe pozwalające uznać koszty księgowe w dochodzie podatkowym.
Z drugiej strony art. 9 ustawy podatkowej zobowiązuje jednostki do
odrębnej ewidencji rachunkowej, przyznając pierwszeństwo przepisom bilan-
sowym, co sugeruje, że rozwiązanie bazuje na współzależności obu dziedzin
prawa.

Polskie autorytety w dziedzinie prawa podatkowego opowiadają się
jednak za stwierdzeniem, że od 1995 r. w Polsce funkcjonuje model pełnej
autonomii regulacji podatkowych oraz prawa bilansowego67• Potwierdze-
niem tej tezy jest według nich przede wszystkim definicja dochodu zawarta
w ustawie podatkowej, oznaczająca, że kwota dochodów, chociaż w prak-
tyce wyprowadzana z zapisów dokonywanych w ewidencji księgowej, musi

potrzebę posiadania innych, nowych jakościowo informacji gwarantujących sprawne zarządzanie
finansami jednostek. Do 1995 r. polskie prawo nie pozwalało na uzyskanie takich informacji
z powodu podporządkowania rachunkowości - jako system opisu rzeczywistości gospodarczej
- regulacjom podatkowym.

66 Z praktycznego punktu widzenia bardzo potrzebne jest zajęcie przez ustawodawcę
jednoznacznego stanowiska odnośnie do relacji między obiema dziedzinami prawa. Autonomia
regulacji prawnych i bilansowych zobowiązuje przede wszystkim do czytelnych definicji pojęć
przychodów i kosztów dla celów podatkowych oraz wskazania ich zakresu. Odrębność
regulacji obu dziedzin prawa nie pozwala również na obecnie obowiązujący sposób definiowania
kosztów podatkowych poprzez wskazanie kosztów wyłączanych (powstaje problem z czego
- dochodu, czy zysku bilansowego) przy ustalaniu zobowiązania podatkowego. Błąd w księgach
rachunkowych polegający na nieprawidłowym ujęciu kosztu lub przychodu przekłada się na
błąd w obliczeniu podatku dochodowego. W wielu przypadkach organy skarbowe w trakcie
kontroli znajdują uzasadnienie dla zakwestionowania wielkości podatku dochodowego nie
w regulacjach podatkowych, ale właśnie w regulacjach ustawy o rachunkowości. Jeśli stwierdzą,
że koszt lub przychód został ustalony niezgodnie z ustawą o rachunkowości, uznają, że nie
jest on elementem dochodu podatkowego. Z perspektywy wejścia Polski do Unii Europejskiej,
zmiany ustawy podatkowej powinny uwzględniać kierunki harmonizacji podatków dochodowych
w ramach Unii, która dąży do możliwie najszerszego respektowania przez prawo podatkowe
rozwiązań prawnych przyjętych w prawie bilansowym. Nie musi to oznaczać rezygnacji z celu
prawa podatkowego, którym jest "ustalenie lub ujawnienie zobowiązania podatkowego
w wysokości przewidzianej przez przepis prawa podatkowego". Zob. J. K ulicki; Ocena ksiąg
podatkowych z punktu widzenia prawa podatkowego i bilansowego, "Monitor Rachunkowości
i Finansów" 1999, nr 6.

67 Por. H. L i t w i ń cz u k, Prawo bilansowe, s. 169, w badaniach zagranicznych dotyczących
krajów europejskich Polska została zaliczona do państw, w których rachunkowość jest
formalnie niezależna od podatków, por. M. Hoogendoorn, Accounting and texation in
Europe - a comparative overview, "The European Accounting Review" 1996, s. 783-794.
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zostać skalkulowana przy uwzględnieniu zasad podatkowych, a nie bilan-
sowych.

W praktyce trudno jednoznacznie określić rzeczywiste relacje między
prawem bilansowym i podatkowym, ponieważ w dużej mierze są one
kształtowane pozaustawowo - poprzez orzecznictwo i praktykę organów
podatkowych. Niewątpliwie jest to koncepcja autonomii, ale z wyjątkami.

W pewnych obszarach prawa podatku dochodowego zaobserwować
można współzależność z prawem bilansowym, w innych dominację prawa
podatkowego, ale w większości przypadków mamy do czynienia z autonomią
obu dziedzin prawa.

Podstawową przyczyną takiej relacji jest niewątpliwie definicja dochodu,
stanowiącego pochodną przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania
uznawanych z mocy przepisów prawa podatkowego za takie koszty. Nor-
matywne ujęcie kosztu uzyskania przychodu odbiega od ekonomicznej
kategorii kosztów, a dochód jest rezultatem określonych zabiegów ob-
liczeniowych6B• Różnice między wynikami (bilansowymi i podatkowymi) są
wynikiem świadomego wyboru ustawodawcy i odmiennej interpretacji norm
prawa podatkowego, które tworzy definicje i pojęcia jedynie na własny
użytek. Uważa się, że naturalną przeszkodą w ujednoliceniu przepisów jest
dążenie fiskusa do uszczelniania systemu podatkowego i realizacji celów
pozafiskalnych69.

Obowiązujące ustawodawstwo podatkowe wprowadziło samodzielną
terminologię, która nie uwzględnia definicji sformułowanych w ustawie
o rachunkowości, przecząc jednej z podstawowych zasad systemu prawa,
jaką jest spójność.

Zagadnienie rozbieżności wyniku w ujęciu rachunkowym i ujęciu podat-
kowym ma bardzo duże znaczenie dla praktyki prowadzenia księgowości,
nie tylko ze względu na trudności ewidencyjne, ale przede wszystkim
z uwagi na pełnione przez wynik finansowy funkcje. Oprócz tego, że
stanowi on źródło pokrycia obciążeń podatkowych na rzecz państwa, w tym
przede wszystkim podatku dochodowego, jego wartość informuje o opłacal-
ności prowadzonej przez podmiot gospodarczy działalności, czyli rentowności
zaangażowanego kapitału, a także o jego sytuacji finansowej i płynności.
W związku z tym wynik finansowy powinien być ustalany wyłącznie na
podstawie zasad prawidłowej rachunkowości, gdyż w przeciwnym przypadku
może to zagrozić upadłością przedsiębiorstwa. Między innymi dlatego

68 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo ... , s. 105.
69 M. P o s zw a, Wynik bilansowy a wynik podatkowy d/a potrzeb podatku dochodowego,

przyczyny powstawania różnic i ich prezentacja, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP"
1995, t. 32, s. 171.
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wprowadzono instrument łagodzący wpływ prawa podatkowego na informację
ekonomiczną generowaną przez rachunkowość, czyli podatek dochodowy
odroczony. Jego stosowanie sprawdza się w praktyce tych krajów, które
funkcję stymulacyjną podatku dochodowego wykorzystują w rozsądnych
granicach, nie powodujących zagrożenia dla egzystencji podatników. Ozna-
cza to, że podatek dochodowy jest przede wszystkim wykorzystywany
jako narzędzie czasowego odraczania płatności podatkowych, a nie narzę-
dzie trwałej utraty korzyści podatkowych, mającej na celu zgromadzenie
środków w budżecie na realizację celów społecznych. O ile bowiem zro-
zumiałe mogą być dla podatnika opóźnienia w momencie realizacji przez
niego korzyści podatkowych, o tyle trudno przekonać go do akceptacji
całkowitej ich utraty uzasadnianej potrzebami budżetu. Wyłączenie na
określony czas z dochodu podatkowego kosztu poniesionego skutkuje
opóźnieniem realizacji korzyści dla podatnika, natomiast w przypadku
trwałego wyłączenia oznacza nieodwracalną, trwałą utratę oszczędności
podatkowych.

W Polsce wskutek obecnej relacji między prawem bilansowym i prawem
podatkowym oraz dynamicznych zmian zasad rachunkowości podatki od-
roczone będą miały coraz większe znaczenie. Polska rachunkowość ewoluuje
bowiem w kierunku rozwiązań anglosaskich. Dalszy rozwój instytucji
podatków odroczonych zależeć będzie ponadto od prawa podatkowego,
przed którym stoi wyzwanie dostosowania się do przepisów krajów Unii
Europejskiej w celu harmonizacji z systemami podatkowymi krajów człon-
kowskich. Wiadomo jednak, że problem nie dotyczy szczegółów, gdyż te
muszą być pozostawione w gestii każdego kraju, ale ogólnych zasad
systemu podatkowego.

W przypadku podatku dochodowego problemem natury ogólnej jest
koncepcja obliczania dochodu podatkowego i relacje między nim a wy-
nikiem finansowym obliczonym w rachunkowości, czyli odpowiedź na
pytanie, czy prawo podatkowe zaakceptuje określone rozwiązania sto-
sowane w rachunkowości, czy też nadal będzie kierować się zasadą od-
rębności w stosunku do kategorii rachunkowości, jakimi są przychody
i koszty.

Należy przyznać, że akceptacja zasad rachunkowości przez prawo podat-
kowe staje się coraz trudniejsza, a przez to coraz mniej prawdopodobna.
Jest to skutkiem ewolucji polskiej rachunkowości - od modelu kontynental-
nego, charakteryzującego się dominacją prawa podatkowego, do modelu
anglosaskiego - którego nieodłączną cechą jest autonomia prawa bilansowego
i prawa podatkowego (por. rys. 5.2).
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Analizując relację między polskim prawem bilansowego i prawem podat-
kowym można wskazać trzy podstawowe etapy jej rozwoju.

Rachunkowość -
system kredytowo-

podatkowy
(przykład - Niemcy)

Rachunkowość polska
(regulacje prawne od

1991 r.;
rachunkowosć

podatkowa do 1995 c)

Rachunkowość -
system anglosaski

(przykład -
Wielka

Brytania)

I etap

UNIA
EUROPEJSKA

II cIap

System mieszany (sprzeczności). ale wyraźnie ewoluujący
w kierunku anglosaskiej rachunkowości rynkowej ----o I lASH I

>m/ /
III etap

Rys. 5.3. Ewolucja modelu polskiej rachunkowości w latach 1991-2002
Ź ród ł o: opracowanie własne.

Do 1995 r. (z etapem przejściowym w latach 1991-1994) polski system
rachunkowości pozostawał pod wpływem prawa podatkowego i można go
było zaliczyć do systemu kredytowo-podatkowego, czyli do modelu kon-
tynentalnego. W tym czasie duży wpływ na regulacje wywarła Unia Europejska
(głównie IV i VIII Dyrektywa).

Lata 1995-2001 to etap funkcjonowania systemu mieszanego, pozostającego'
już pod znaczącym wpływem dyrektyw UE i niewielkim jeszcze wpływem
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W tym okresie nastąpiło
rozdzielenie rachunkowości i podatku dochodowego. Ostatni etap to dominacja
wpływów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pogłębienie
autonomii prawa bilansowego i prawa podatkowego. Polski system rachun-
kowości uzyskał (przynajmniej z punktu widzenia regulacji) cechy modelu
rachunkowości krajów o rozwiniętym rynku kapitałowym.
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2. Krytyczna analiza modelu alokacji podatku dochodowego
w polskiej praktyce w latach 1995-2001

2.1. Historia alokacji podatku dochodowego

Podatki dochodowe odroczone w praktyce rachunkowości krajów o gos-
podarce rynkowej pojawiły się już na początku XX w. (ich przyczyną były
regulacje podatkowe w zakresie amortyzacji).

W Polsce alokacja podatku dochodowego jest relatywnie nowym ob-
szarem rozwoju rachunkowości jednostek. Podatek dochodowy odroczony
jako kategoria prawa bilansowego pojawił się dopiero w 1995 r., chociaż
rozbieżności między zasadami ustalania wyniku finansowego i podatkowe-
go występowały w praktyce gospodarczej dużo wcześniej. Odmiennie niż
w innych krajach podstawową przyczyną podatków odroczonych nie była
jednak amortyzacja, ale inne koszty/przychody działalności jednostki.
W ustawie o rachunkowości z 1994 r.pojęcie "podatek dochodowy od-
roczony" nie zostało zdefiniowane, a obowiązek jego stosowania skutecz-
nie ograniczono przez zasadę nadrzędną polskiej rachunkowości, jaką
była zasada ostrożności. W znowelizowanej ustawie o rachunkowoścPo
wprowadzono nowe zasady jego ustalania oraz zdefiniowano podstawowe
pojęcia z nim związane. Można powiedzieć, że od 2002 roku podatek
dochodowy odroczony stał się pełnoprawną kategorią sprawozdań finan-
sowych polskich jednostek, coraz bardziej istotną w ocenie ich rentowno-
ści i sytuacji finansowej. Stał się on "przypieczętowaniem" zmian sys-
temowych zachodzących od połowy lat 90. ubiegłego wieku, którego pier-
wszą zapowiedzią była zmiana prawa bilansowego w 1991 r. W odpowie-
dzi na nowe zasady rachunkowości prawo podatkowe przyjęło nową defi-
nicję dochodu podatkowego - nie jako skorygowanego zysku bilansowe-
go, ale jako różnicę dwóch kategorii podatkowych - przychodu i kosztu.
Chociaż rozwój alokacji podatku dochodowego zależy od obu dziedzin
prawa, to w Polsce kierunek ich zmian był w większym stopniu uwarun-
kowany prawem bilansowym, o którym zadecydowały wydarzenia począt-
ku lat 90.

To właśnie zmiany polskiej rachunkowości zapoczątkowały alokację
podatku dochodowego i przyczyniły się do jej dynamicznego rozwoju.
W alokacji podatku dochodowego w Polsce można wyróżnić trzy zasadnicze
okresy:

70 Zob. nowelę ustawy o rachunkowości: Dz. U. 2001, nr 102, poz. 1117.



285

1995-1998 } podejście wynikowe, obowiązek tworzenia rezerw i moż-

1999-2001 liwość ujawniania aktywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego,

}
podejście bilansowe, obowiązek tworzenia aktywów i re-

2002 do dziś
zerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

W pierwszym okresie - mimo obowiązku tworzenia rezerw na odroczony
podatek dochodowy, zwłaszcza w latach 1995-1996 - zainteresowanie
praktyki stosowaniem alokacji podatku dochodowego było znikome. Powodem
takiego stanu były przede wszystkim nieprecyzyjne przepisy ustawy o rachun-
kowości, brak doświadczeń oraz obowiązku wprowadzenia korekty na
1 stycznia 1995 r., pozwalającej ustalić stan różnic przejściowych z lat
ubiegłych 71.

Następny etap rozwoju regulacji podatku dochodowego odroczonego
- lata 1999-2001 - wyznaczyła praktyka rachunkowości polskich spółek
publicznych. Od 1999 r. zmieniły się obowiązki sprawozdawcze spółek
publicznych, w wyniku których aktywa i rezerwy z tytułu podatku docho-
dowego odroczonego stały się odrębną pozycją ujawnianą w bilansie
(w praktyce już od 1997 r.); ponadto rozszerzył się zakres ujawnień w notach72•

W rezultacie spółki publiczne w dużo szerszym zakresie niż inne podmioty
gospodarcze ujawniały skutki finansowe ujemnych różnic przejściowych,
tworząc aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Mimo braku
przepisów w ustawie o rachunkowości ustalały one zarówno aktywa, jak
i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, korzystając z regulacji
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Od 2002 r. zmieniło się podejście prawa bilansowego do ujawniania
i prezentacji podatku dochodowego odroczonego. Wprowadzenie podejścia
bilansowego spowodowało zapotrzebowanie na informację dotyczącą tej
kategorii rachunkowości zupełnie inną niż w podejściu wynikowym. W związku
z tym zmieniły się obowiązki sprawozdawcze spółek publicznych w zakresie
ujawniania w notach do bilansu i rachunku zysków i strat, a podstawową
informacją stała się wartość podatkowa aktywów i zobowiązań na dzień
bilansowy 73.

71 Należy przypomnieć, że powstająca w tych okresach istotna różnica przejściowa z tytułu
ulgi inwestycyjnej do 1996 r. nie była ujawniana ze względu na nieprawidłowe ujmowanie jej
w księgach rachunkowych. Stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie spowodowało
korektę zapisów w księgach rachunkowych, ale skutek tej korekty w większości jednostek
został uwidoczniony w sprawozdaniach finansowych dopiero od 1997 r.

12 Por. Załącznik nr 5 do niniejszej rozprawy.
73 Problem ten szczegółowo został przedstawiony w: E. Wal i ń s k a, Rachunkowość

podatków ... , s. 187-201.
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Jak widać podatki odroczone w polskiej praktyce mają krótką historię.
Ich rozwój jest jednak bardzo dynamiczny, a wpływ na sprawozdania
finansowe coraz bardziej istotny. Od 2002 r. wskutek nowelizacji ustawy
o rachunkowości kategoria odroczonego podatku dochodowego, podobnie
jak inne kategorie ekonomiczne, uzyskała ramy konceptualne, co pozwoliło
uporządkować zarówno terminologię stosowaną w tym obszarze, jak i określić
metodologię wyceny i ustalania skutków finansowych aktywów i rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por. tab. 5.1).

Tabela 5.1. Rozwój podatków odroczonych w polskich regulacjach i praktyce

Etapy Uwagi

I etap
do 1995

II etap
1995-
-2001

Źródła regulacji
rachunkowości

Rozporządzenie
Ministra Fi-
nansów w spra-
wie prowadze-
nia rachunko-
wości na mo-
cy . delegacji
do ustawy
o zobowiąza-
niach podat-
kowych

Ustawa o ra-
chunkowości
- art. 37

Rozwiązania prawne

Brak podatków
odroczonych

Koncepcja płat-
ności podat-
kowych

Podejście wyni-
kowe

Koncepcja częś-
ciowej aloka-
cji

Obowiązek two-
rzenia rezerwy
na podatek
dochodowy

Możliwość two-
rzenia rozli-
czeń między-
okresowych
czynnych, o
ile są uzasad-
nione

Metoda odracza-
nia lub zobo-
wiązań wyni-
kowych (brak
precyzyjnej
regulacji)

Praktyka

Obciążenie wyni-
ku finansowe-
go równe pła-
tnościom z ty-
tułu podatku
dochodowego

Tworzenie rezerw
na podatek
dochodowy głó-
wnie w przy-
padku ulg in-
westycyjnych

Kompensata do-
datnich i uje-
mnych różnic
przejściowych

Niewielki zakres
wykorzystania
aktywów z ty-
tułu odroczo-
nego podatku
dochodowego

Różne praktyki
w przypadku
metody (me-
toda odracza-
nia i metoda
zobowiązań
wynikowych)

Dominacja ostroż-
nej wyceny

Regulacje bardzo
ogólne - brak
możliwości
przyporządko-
wania polskie-
go rozwiąza-
nia do uzna-
nych w ra-
chunkowości
modeli aloka-
cji

Można stwierdzić,
że była to me-
toda częściowej
alokacji, ogra-
niczona ostro-
żną wyceną
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Tabela 5.1. (cd.)

Etapy
źródła regulacji

Rozwiązania prawne Praktyka Uwagirachunkowości

III etap Znowelizowana Podejście bilan- ? Szczegółowe re-
2002-? ustawa o ra- sowe gul acj e doty-

chunkowości Koncepcja pełnej czące podat-
- art. 37 alokacji - oho- ków odroczo-

wiązek two- nych - zasady
nenia zarów- ustalania róż-
no rezerw, jak nic przejścio-
i aktywów wych, wartości
z tytułu odro- podatkowych
czonych poda- aktywów i pa-
tków sywów, zasady

Metoda zobowią- wyceny bilan-
zań bilanso- sowej aktywów
wych i rezerw z ty-

tułu odroczo-
nego podatku

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Rozwój alokacji podatku dochodowego od samego początku, zarówno
w regulacjach, jak i w praktyce, pozostawał pod wpływem rozwiązań
przyjętych w MSR 12. W momencie wejścia w życie ustawy o rachunkowości
(w 1995 r.) ustanowiono rozwiązania bazujące na MSR 12 przed jego
zmianą, która miała miejsce dopiero w 1996 r. Nowe podejście, koncepcja
i metoda alokacji podatku dochodowego mogła być zatem wdrożona do
polskich regulacji rachunkowości dopiero w znowelizowanej ustawie o rachun-
kowości.

W latach 1995-2001 przepisy polskiego prawa bilansowego w odniesieniu
do podatku dochodowego odroczonego były znikome, nieprecyzyjne i wy-
wołały burzliwą dyskusję środowiska rachunkowców, zarówno akademickiego,
jak i praktyków.

W tamtym okresie publikacje na temat alokacji podatku dochodowego
pojawiały się w dwóch ujęciach - podatkowym i rachunkowym. Autorami,
którzy poruszali zagadnienie różnic między prawem bilansowym i prawem
podatkowym, były przede wszystkim G. Świderska, H. Litwińczuk, L 01-
chowicz, B. Gierusz74. Największym zainteresowaniem praktyków cieszyły

74 W aspekcie bilansowym na temat podatku dochodowego odroczonego pisała autorka
niniejszej rozprawy, która jako jedna z pierwszych opublikowała kompleksowe ujęcie problematyki
alokacji podatku dochodowego, w książce Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego,
FRRwP, Warszawa 1987.
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się komentarze dotyczące zasad ewidencji podatku odroczonego, pojawiające
się głównie z okazji rocznych zamknięć rachunkowych.

Drugi okres rozwoju piśmiennictwa w zakresie podatku dochodowego
odroczonego przypada na lata 2001-2003, a jego bezpośrednim impulsem
była nowelizacja w tym okresie ustawy o rachunkowości. Pojawiły się nie
tylko okazjonalne artykuły, ale również głębsze analizy porównawcze.

Na przestrzeni lat obowiązywania alokacji podatku dochodowego w Polsce
w literaturze przedmiotu jest bardzo widoczna ewolucja treści publikacji
z tego zakresu. Początkowo koncentrowały się one na technice księgowej,
zyskując w miarę upływu czasu "wydźwięk" sprawozdawczy, eksponując
problematykę wyceny.

Opracowania z zakresu podatku dochodowego odroczonego z punktu
widzenia ich formy można podzielić na następujące grupy:

1) materiały dla księgowych - głównie rozwiązania ewidencyjne ilustrowane
przykładami liczbowymF5;

2) omówienia zasad wyceny i prezentacji podatku dochodowego w kon-
tekście rocznych zamknięć76;

3) artykuły dyskusyjne77;

4) artykuły publicystyczne 78;

7S T. W a ś I i c k i, Odroczony podatek dochodowy, zasady ewidencji i prezentacji w świetle
ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 1998, nr 12; E. B a r t o s z e k, Odroczony podatek
dochodowy w przepisach rachunkowości, "Buchalter" 2002, nr 44, 45 i 46; A. T ł a c z a ł a,
Korekta stawki odroczonego podatku dochodowego, "Monitor Rachunkowości i Finansów"
2003, nr 1; H. K al o t a, Rezerwy na podatek odroczony, "Prawo Przedsiębiorcy" 2001, nr 36;
Z. Kozłowski, Odroczony podatek dochodowy, "Gazeta Prawna" 2003, nr 16; M. Mazur,
Odroczony podatek dochodowy, "Gazeta Prawna" 2002, nr 47; S. K o c, Odroczony podatek
dochodowy. Rozwiązania aktualne i projekt zmian, "Rachunkowość" 2000, nr 2; E. K o wal -
czu k - D o b o s z, Rezerwa z ty tulu odroczonego podatku dochodowego, http://www.ey.com.pl/
jgcrdownloadjPodatekodroczony.

16 S. K o c, Odroczony podatek dochodowy. Rozwiązania ...; E. R u t k o w s k a, Wyliczenie
wielkości odroczonego podatku dochodowego za 2002 rok (cz. l, II), "Doradca Podatnika"
2003, nr 4, 5.

11 E. Wal i ń s k a, Odroczony podatek dochodowy wedlug znowelizowanej ustawy, "Rachun-
kowość" 2001, nr 12; E. Wal i ńs k a, Odroczony podatek dochodowy wedlug znowelizowanej
ustawy, "Rachunkowość" 2002, nr I; D. K r z ywd a, Odroczony podatek dochodowy przed
i po nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 9;
H. D u c h, Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych w 2002 roku, "Problemy
Rachunkowości" 2002, styczeń-luty.

18 E. Wal i ń s k a, A. Wen c e I, Odroczony podatek dochodowy - różnice między metodą
wynikową a bilansową, "Rzeczpospolita" 2002, nr 184; E. Wal i ń s k a, A. Wen c e I, Odroczony
podatek dochodowy, "Rzeczpospolita" 2002, nr 178; T. W a ś I i ck i, Ustalanie rezerw i aktywów
metodą bilansową, "Rzeczpospolita" 2002, nr 178; G. K. Świderska, Problemy podatkowe,
"Rzeczpospolita" 1995, nr 137.

http://www.ey.com.pl/
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5) artykuły przygotowywane na konferencje· naukowe?9;
6) zwarte opracowania (książki) ujmujące problem w szerszym kontekście 80;

7) opracowania ujęte w różnego rodzaju komentarzach do nowelizacji
ustawy o rachunkowości81;

8) opracowania dotyczące podatku dochodowego odroczonego związan~go
z wybranymi zagadnieniami82;

9) opracowania prezentujące badania empiryczne83.

79 E. Wal i ń s k a, E. Ś n i e że k, Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru
systemu rachunkowości - aspekt memorialowy i kasowy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"
2002, t. 8 (64), numer specjalny; E. Walińska, P. Urbanek, Ocena ustawy o rachunkowości
na tle rozbieżno.fci jej zapisów z regulacjami prawa podatkowego. Badania ankietowe - czę.fć II,
"Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 4; L. P o n i a t o w s k a, Metody rozliczania
podatków odroczonych w regulacjach polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowo.fci,
"Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2000, t. 56; L. P o n i a t o w s k a, Rezerwy
i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w świetle polskiego i międzynarodowego
prawa rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2000, t. 1 (57); A. D y h d a I e w i c z,
Ogólne zasady odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości" 2002, t.8 (64); I. Olchowicz, Metoda zobowiązań bilansowych ustalania
odroczonego podatku dochodowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2002, t. 8 (64);
L O I c h o w ic z, Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego w zakresie opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1995,
t. 32; M. P o s z w a, Wynik bilansowy ...; K. S c h n e id e r, Zysk bilansowy a dochód podatkowy,
[w:] Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka. Cz. l, red. B. Cebo, materiały
konferencyjne, Katowice 1997.

80 E. Wal i ń s k a, Rachunkowość finansowa ...; E. Wal i ń s k a, Rachunkowość podatków ... ;
B. G i e r u s z, Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowo.fei, ODDK,
Gdańsk 2002; G. K. Świderska, J. Kaźmierczak, J. Nowakowska, Podatek
dochodowy, Poltex, Warszawa 1996; L O I c h o w i c z, Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa
2000; E. Jakubczyk-Cały, M. Szymańska, M. Jackowska, G. Kotar, Podatek
dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości, Difin, Warszawa 2000; Z. G r z e s i k i e w i c z,
Odroczony podatek dochodowy, SKwP, Warszawa 2002.

81 E. Wal i ń s k a, Odroczony podatek dochodowy, [w:] Komentarz do znowelizowanej
ustawy o rachunkowości, red. B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk, FRRwP, Warszawa
2002; Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachun-
kowo.fci, red. E. Walińska, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych, Łódź 2002;
J. H r y n iu k, A. S ir o c k a, Odroczony podatek dochodowy, [w:] Znowelizowana ustawa
o rachunkowości. Komentarze - wyjaśnienia - ujednolicony tekst ustawy, "Rachunkowość" 2001,
wydanie specjalne; J. Krynicki, J. Trzemźalski, Rachunkowość 2002: wdrażanie zmian,
leasing, różnice kursowe, podatek odroczony, kontrakty dlugoterm inowe, ODDK, Gdańsk 2001;
M. G m y t r a s i e w i c z, A. Kar m a ń s k a, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.

82 B. G i e r u s z, Podatek odroczony a długoterminowe umowy o roboty, "Rachunkowość"
2002, nr 12; M. Turzyński, Umowy leasingu: rachunkowość a podatki, "Rachunkowość"
2002, nr 7; M. T u r z y ń s k i, Umowy leasingu: rachunkowość a podatki (dokończenie),
"Rachunkowość" 2002, nr 8; R. K a m i ń s k i, Przyspieszona amortyzacja a podatek odroczony,
"Serwis Finansowo-Księgowy" 2002, nr 12.

83 E. Walińska, P. Urbanek, Ocena ustawy ...; E. Walińska, P. Skarżyński,
Odroczony podatek dochodowy. Rozwiązania ustawowe a praktyka gospodarcza, "Monitor
Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 12.
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Podatek dochodowy odroczony był omawiany w polskich publikacjach
w różnych aspektach. Z przedmiotowego punktu widzenia można je podzielić
w szczególności na następujące grupy:

- komentarze do art. 37 ustawy o rachunkowości;
- publikacje dotyczące przyjętej do alokacji podatku dochodowego stopy

podatkowej;
- publikacje dotyczące problemu uznawania aktywów w kontekście

zasady ostrożności;
- publikacje odnośnie do zasad ujmowania podatku dochodowego od

straty podatkowej:
- komentarze na temat sposobu ujawniania (kompensata czy oddziel-

ne ujmowanie) aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego oraz podatku dochodowego odroczonego w rachunku zysków
i strat;

- publikacje dotyczące ulg inwestycyjnych i związanych z nimi rezerw
z tytułu podatku dochodowego.

W ostatnich kilku latach pojawiły się całościowe opracowania związane
z podatkiem dochodowym odroczonym. Do najbardziej znaczących należy
zaliczyć następujące publikacje: Bieżący i odroczony podatek dochodowy
a zmiany w rachunkowości B. Gierusz84, Rachunkowość podatkową I. 01-
chowiczB5, Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości
E. Jakubczyk-Cały, M. Szymańskiej, M. Jackowskiej i G. KotaraB6, Odroczony

84 Autorka porusza problemy związane z rozbieżnościami, jakie występują między prawem
bilansowym a podatkowym, w konsekwencji których podstawa opodatkowania podatkiem
dochodowym różni się od wyniku finansowego brutto. Nie tylko wymienia ona podstawowe
różnice, ale również podaje przyczyny ich powstawania. Prezentowane przez autorkę zagadnienia
poparte są licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki księgowej, które akcentują znaczenie
prawidłowo prowadzonej ewidencji.

85 Przedstawienie problemów prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych
stanowiło zasadniczy cel niniejszej publikacji. Książka składa się z dwóch podstawowych części.
W części pierwszej autorka podejmuje problem wzajemnych relacji prawa bilansowego i prawa
podatkowego. Omawia problemy ujmowania przychodów i kosztów według prawa podatkowego
i zasad rachunkowości oraz ustalania wyniku podatkowego i finansowego. W tej części pracy
szczególny akcent położony został na odroczony podatek dochodowy, ze wskazaniem głównych
tytułów różnic trwałych i przejściowych. W części drugiej autorka omawia szczególne obszary
zastosowania podatku dochodowego odroczonego, a mianowicie: amortyzację, ulgi inwestycyjne,
rezerwy, różnice kursowe, wyniki nadzwyczajne i wartość firmy.

86 Autorzy przedstawiają podstawowe procedury ustalania podatku odroczonego po-
parte kompleksowymi przykładami liczbowymi, zawierającymi stosowne wyliczenia i księ-
gowania na kontach. Analizie zostały poddane szczególne problemy unormowań prawa
bilansowego i podatkowego w takich obszarach, jak: leasing, kontrakty długoterminowe czy
łączenie spółek.
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podatek dochodowy Z. Grzesikiewicza 87 oraz Rachunkowość podatków od-
roczonych E. Wa1ińskiej88.

2.2. Podstawowe przyczyąy alokacji podatku dochodowego

Dualizm prawa bilansowego i podatkowego nie jest probJemem tylko
polskim, niemniej po kilkudziesięciu latach ujednolicania przepisów podat-
kowych i handlowych jest on w Polsce szczególnie dotkliwy dla prak-
tyków.

Rachunkowość stanowi podsta ę do wyznaczania wielkości podatkowych,
które jednak ulegają modyfikaoji ze względu na regulacje podatkowe.
Przepisy podatkowe w praktyce bardzo sil-nie oddziałują_na rachunkowość
i spraw-ozdania finansowe.

Zasadniczą kwestią sporu obu dziedzin prawa jest podstawowy element
konstrukcji podatku dochodoweg<i>, czyJ! podstawa opodatkowania, a w za-
sadzie jej fundament - dochód podatkowy. Chociaż jest on zdefiniowany
jako-różnica między przychodami i kosztami, w praktyce oblicza się go
wychodząc od zysku bilansewego (por. rys. 5.4).

W celu ustalenia dochodu, na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych,
należy poczynić następujące kroki89:

1) od księgowych przychodew i zysków nadzwyczajnych dojść do
przychodów podatkowych;

2) księgowe koszty uzyskania przychodów i straty nadzwyczajne skory-
gować do wysokości podatkowych kosztów osiągnięcia przychodów;

3) wyliczyć dochód będący różnicą między przychodami i kosztami
uzyskania; w przypadku, gdy ta różnica jest ujemna, to mamy do czynienia

87 W części pierwszej autor omawia istotę podejścia wynikowego do ustalania aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, przyjmując obowiązujące przed nowelizacją
ustawy o rachunkowości rozwiązania w tym zakresie. Część druga publikacji poświęcona jest
obecnym regulacjom na temat podatku dochodowego. Autor wyjaśnia i ilustruje przykładami
wartość podatkową i różnice przejściowe ustalane zgodnie z podejściem bilansowym, sposób
ustalania podatku odroczonego obciążającego rachunek zysków i strat oraz kapitał własny.
Dodatkową część opracowania stanowią całościowe przykłady liczbowe z rozwiązaniami,
w których pokazano funkcjonowanie instytucji podatku odroczonego w bieżącym okresie
sprawozdawczym oraz podatek dochodowy odroczony będący skutkiem dokonania korekty
bilansu otwarcia 2002 r.

88 Publikacja ta jest swego rodzaju kompendium wiedzy w tym zakresie i może stać się
przewodnikiem metodycznym dla wielu osób w ich codziennej pracy. Prezentuje zasady
ustalania i wyceny podatku dochodowego, jak również daje księgowym (i nie tylko) praktyczne
wskazówki, które mogą w znaczny sposób ułatwić przygotowanie dokumentacji polityki
rachunkowości_

89 B. G ie r u s z, Bieżący i odroczony podatek ..., s. 36.
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ze stratą podatkową i nie odprowadzamy podatku, ponieważ, zgodnie
z ustawą, przedmiotem opodatkowania jest dochód.

Bez względu na sposób obliczania i rodzaj relacji dochodu podatkowego
do wyniku finansowego, jest on punktem wyjścia do obliczania zobowiązania
podatkowego 90, którego wysokość determinowana jest przez przychody
i koszty.

ZYSK BILANSOWY BRUTTO
(WYNIKFINANSOWY)

minus PRZYCHODY (DOCHODY) NIE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
LUB ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA

plus PRZYCHODY NIE UZNANE W DANYM OKRESIE W ZYSKU BRUTTO,
ALE UZNANE PRZEZ PRAWO PODATKOWE

plus KOSZTY I STRATY NIE UZNANE PRZEZ PRZEPISY PODATKOWE ZA KOSZTY
UZYSKANIA PRZYCHODU

minus KOSZTY I STRATY NIE UZNANE W DANYM OKRESIE W ZYSKU BRUTTO,
ALE UZNANE PRZEZ PRAWO PODATKOWE

= DOCHÓD PODATKOWY

Rys. 5.4. Ustalanie dochodu podatkowego (rozwiązania polskie)

Ź ród ł o: E. Wal i ń s k a; Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego,
FRRwP, Warszawa 1997, s. 100.

Problematyka rozbieżności przychodów i kosztów jest szeroko_9mawiąQ~
w literaturze. Nie stanQwi ona zasadniczego- celu pracy,siąlteż nie będzie
w niej szczegółowo prezentowa~a91.

. Poniżej skoncentrowano się na -ogólnych charakterystycznych cechach
systemu podatku dochodowego odnośnie do tych przychodów i kosztów,
które traktowane są odmiennie niż w prawie bilansowym.

Generalnie, można wskazać na trzy podstawowe cechy polskiego systemu
podatku dochodowego decydujące o skali rozbieżności między wynikiem
księgowym i wynikiem podatkowym:

~~chodów i niejednoznaczna definicja kosztów podat-
~------ - ---------------_.---- - .---- '-' •..

90 Dochód podatkowy może być pomniejszony o określone w prawie podatkowym
odliczenia. W ten sposób jest ustalana podstawa opodatkowania, od której są liczone
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

91 Autorka rozprawy podejmowała problematykę różnic między prawem bilansowym
i podatkowym wielokrotnie, dokonując szczegółowej analizy ich żródeł i skutków. Zob. szerzej
E. Wal i ń s k a, Rachunkowo.fć finansowa ...; E. Wal i ń s k a, Rachunkowo.fć podatków ...
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2) brak pełnej akceptacji zasady memoriałowej i zupełny brak akceptacji
zasadyl5SfiOfiiości; -------

3) obsz ma--łista--wyłączeń kosztów zawarta w słynnym art. 16. ust.
1 ustawy. o--podatku- d'6GBooewymod- 'osób- prawnych 92.

Z punktu widzenia odroczonego podatku dochodowego najbardziej
istotne są dwie pierwsze cechy, które stanowią decydujące źródło powstawania
różnic przejściowych. Mają one charakter ogólny, w przeciwieństwie do
trzeciego przypadku, który wymienia konkretne pozycje podlegające wyłączeniu
z kalkulacji dochodu podatkowego.

Przychody podatkowe różnią się od przychodów w rachunkowości
w niew~ Wynika to z kilku przyczyn:

1yUznane na bazie memonałowej przychody w rachunkowości nie
stanowią przychodu podatkowego, dopóki nie zostaną zapłacone (jest to
zatem odstępstwo od zasady memoriałowej na rzecz zasady kasowej);
przykład stanowią m.in. naliczone odsetki od należności, udzielonych
pożyczek, nie zrealizowane różnice kursowe;

2) przychody uznane w rachunkowości, które w poprzednich okresach
stanowiły koszty nie uznane w dochodzie podatkowym, są wyłączone
z dochodu93;

3) przychody uznane w rachunkowości, które ze względu na określony,
specyficzny charakter mogą być nie uznane przez prawo podatkowe94

;

4) szczególne przychody, których wartość jest ustalona w drodze szacunku
mogą być uznawane w dochodzie podatkowym w innej wielkości niż
ustalonej dla celów rachunkowości.

Należy podkreślić, że pewne pozycje nie uznane przez prawo podatkowe
za przychody nie stanowią również przychodów w rozumieniu prawa
bilansowego (np. przychody otrzymane na utworzenie kapitału zakładowego).

Z wymienionych różnic w przychodach bilansowych i podatkowych
większość ma charakter trwały, oznaczający trwałą korzyść podatkową (lub
utratę korzyści) dla jednostki. Różnicą przejściową jest jedynie pierwszy
przypadek, polegający na czasowym odroczeniu płatności z tytułu opodat-
kowania memoriałowo uznanego w rachunkowości przychodu - do momentu
jego pieniężnej realizacji. Pozostałe przypadki nie rodzą skutków w postaci
podatku dochodowego odroczonego.

92 Przedstawione w tej części pracy rozważania dotyczące regulacji podatku dochodowego
od osób prawnych opracowano na podstawie przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000, nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami).

93 Przykład stanowią m.in: przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na naleźności, jeśli
koszty z tytułu utworzenia rezerwy nie uznano za koszt uzyskania przychodu; zwrócone inne
wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

94 Na przykład: umorzone zobowiązania, jeżeli umorzenie jest związane z postępowaniem
bankowym lub układowym; odsetki otrzymane w związku z nadpłatą zobowiązań podatkowych.
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O wiele bardziej skomplikowana jest kwestia kosztów podatkowych.
Definicja kosztu podatkowego jest nieprecyzyjna. Ekonomiczna definicja

wiąże pojęcie kosztów ze zużyciem zasobów wyrażonym w pieniądzu, które
przyczynia się do powstania w danym okresie w przedsiębiorstwie efektu
użyteczneg095. W rachunkowości jednak koszt ma szersze znaczenie, wyni-
ka z zasady ostrożności i wówczas trudno określić rzeczywiste zużycie
majątku96.

Koncepcja kosztu podatkowego jest zbudowana na innych założeniach,
choć generalnie chodzi tu także o ustalenie rzeczywistych kosztów działalności
podatnika97. R. Mastalski pisze, że uregulowanie kosztu podatkowego
zostało oparte na "ekonomicznym pojęciu kosztów"9B (a więc bardzo
pojemnym i szerokim). Z definicji podatkowej kosztu wynika, że - aby
mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu - musi spełniać łącznie trzy
warunki99; musi być koszem poniesionym, musi być kosztem uzyskania
przychodu, nie może być wymieniony w katalogu kosztów wyłączonych
z dochodu.

Najwięcej kontrowersji i dyskusji rodzi warunek pierwszy. Zdaniem
R. Mastalskiego "koszty poniesione" to koszty w szerokim znaczeniu
"ekonomicznym "100. I. Olchowicz sugeruje, że określenie "poniesiono"
oznacza "opłacono"IOI, co prowadziłoby do zbliżenia pojęć "wydatek"
i "koszt". I. Ożóg proponuje uznawać koszt za poniesiony w przypadku,
kiedy nastąpiło "obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale
w znaczeniu realnym"102, a więc dokonano wydatku lub odpisu, któremu
towarzyszyło określone zdarzenie gospodarcze. B. Brzeziński pisze, że
"koszt musi być poniesiony, a nie wynikać wyłącznie z operacji rachunkowych,
chyba że ustawa wyjątkowo wiąże poniesienie kosztu z taką operacją"103.

Przytoczone opinie świadczą o potrzebie zdefiniowania pojęcia "poniesiony
koszt", co wcale nie jest takie proste, nie tylko w prawie podatkowym.
W rachunkowości przysparza ono nie mniejsze problemyl04.

Zważywszy jednak na cel prawa podatku dochodowego, nie należy
spodziewać się ujednolicenia definicji poniesionego kosztu w obu dziedzinach.

95 E. B u r z y rn, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s. 177.
96 Por. I. Gór o w s k i, Koszty w rachunkowości i prawie podatkowym na tle orzecznictwa

Naczelnego Sądu Administracyjnego, http://www.crrif.ckl.com.pl/Biblioteka/arCkoszty.htrn.
97 Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce ... , s. 77-78.
98 R. M a s t a I s k i, Prawo podatkowe ... , s. 94.
99 B. B r z e z i ń s k i, Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2000, s. 308-309.

lOO R. M a s t a I s k i, Prawo podatkowe ... , s. 94.
101 I. O 1c h o w ic z, Rachunkowość podatkowa, s. 45.
102 I. O ż ó g, Ogólne zasady ustalania kosztów podatkowych. Koszty podatkowe i niepodatkowe

u przed5iębiorców (1), "Przegląd Podatkowy" 1988, nr 8, s. 6.
103 B. B r z e z i ń s k i, Prawo podatkowe, s. 308-309.
104 Rozważania na ten temat są prowadzone w rozdz. IV niniejszej pracy.

http://www.crrif.ckl.com.pl/Biblioteka/arCkoszty.htrn.


295

Definicja podatkowa z natury rzeczy chronić będzie interesy budżetu i nie
pozwoli na uznawanie w dochodz!e "planowanych" kosztów powstających
w rachunkowości z tytułu zasady ostrożności (np. kosztów z tytułu rezerw
na świadczenia pracownicze, kosztów z tytułu odpisów aktualizujących
wartość majątku). W tym obszarze jest bardzo widoczna autonomia prawa
bilansowego i prawa podatkowego.

Kolejnym warunkiem uznania kosztu podatkowego jest jego związek
z przychodem podatkowym. Określenie "koszty uzyskania przychodu"
(koszty poniesione w celu uzyskania przychodu) stanowi swego rodzaju
odpowiednik pojęcia "koszt wspóhnierny do przychodów" stosowanego
w rachunkowości. Niegdyś kwestia ta była przedmiotem licznych kont-
rowersji, ale w ostatnich latach prawo podatkowe w coraz większym
stopniu akceptuje rozwiązania rachunkowości105. Ten właśnie obszar stano-
wi przykład' współzależności obu dziedzin prawa, z dominacją prawa
bilansowego. '

Ostatnim warunkiem potrącenia kosztu jest to, że nie może on być
wymieniony w katalogu kosztów106 zawartym wart. 16 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych. Katalog ten jest nie tylko
obszerny (w poszczególnych latach obejmował od 50 do 60 i więcej po-
zycji), ale bardzo zróżnicowany. Może być analizowany według różnych
kryteriów.

Jednym z najważniejszych kryteriów jest kryterium związane z istotą
ekonomiczną wymienionych w nim pozycji - czy jest to koszt, czy wydatek,
czy też pozycja nie stanowiąca ani kosztu, ani wydatku.

Z tego punktu widzenia pozycje art. 16 ust. 1 ustawy można podzielić
na cztery grupy:

1) pozycje precyzyjnie określone jako wydatki podatnika (pozycje kasowe);
2) pozycje precyzyjnie określone co do tytułu, które nie stanowią

wydatku, a są jedynie naliczone (pozycje memoriałowe niepieniężne);
3) pozycje precyzyjnie określone co do tytułu, ale nie określone precyzyjnie

co do charakteru - wydatek czy naliczenie (pozycja niepieniężna);
4) pozostałe pozycje.
Z punktu widzenia relacji wymienionych pozycji do kosztów ujętych

w rachunkowości najwięcej problemów sprawia trzecia grupa. Nie ma
bowiem pewności, czy chodzi o nieuznanie kosztów dlatego, że nie stanowią
w danym okresie wydatku, czy też generalnie, bez względu na fakt poniesienia

lOS K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróścielewski, Polskie
prawo podatkowe, s. 18D-181.

106 W artykule 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca używa
określeń "wydatek", "koszt", "wartość", "odpis". Termin ,,koszt" jest tu używany w szerokim
znaczeniu obejmującym zarówno koszty będące wydatkami, jak i te, którym jeszcze nie
towarzyszył wydatek oraz nie będące wydatkami w ogóle.
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lub nie wydatku z ich tytułu, nie stanowią one kosztu uzyskania przychodu.
Pierwsza grupa pozycji jest niezależna od kategorii księgowych, można ją
zidentyfikować jednoznacznie w systemie rachunkowości jako wydatek.

Druga i trzecia grupa muszą być rozpatrywane w kontekście przepisów
prawa bilansowego, ponieważ w prawie podatkowym nie ma szczegółowych
rozwiązań z nimi związanych. Takie podejście wyraźnie wskazuje na uznanie
rachunkowości jako pierwotnego źródła kosztów, co oznacza, że należy
dokonać wyłączeń wymienionych pozycji z kosztów księgowych. Grupa
czwarta reprezentuje pozycje, które muszą być rozpatrywane w kontekście
wydatku i pozycji niepieniężnej; często nie znajdują one odzwierciedlenia
w kategoriach stosowanych w rachunkowości.

Koszty wyłączone z dochodu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
podatkowej w zdecydowanej większości powodują powstawanie różnic
trwałych107, nie stanowią one zatem przyczyny alQkaejtpodatKuQochoa~

Przedstawiane charakterystyki systemu podatku d~e ;"y-
czerpują przyczyn różnic między wynikiem bilansowym i wynikiem podat-
kowym. Znaczące różnice dotyczące kosztów, ...PI.zeważnie o _charal~Jerze

Jl~~~apTsane--są __w innych miejscach ustawy i dotycz ~Q~
wszystkim: -------.

-=-leasingu (dopiero od 2002 L, gdyż do tego czasu w tym obszarze
miała miejsce dominacja prawa podatkowego - ustawa o rachunkowości
obligowała jednostki do stosowania regulacji podatkowych);

- amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(regulacje przeniesiono do ustawy podatkowej w 2000 L, ale stanowią one
obszar autonomii obu dziedzin prawa już od 1995 r.);

- ulg inwestycyjnych (zniesionych w 2000 r.);
- połączeń spółek i transakcji jednostek powiązanych.
Koszty podatkowe można zatem pogrupować z punktu widzenia ich

relacji do kosztów księgowych w następujący sposób:
I grupa obejmuje koszty poniesione, współmierne do przychodu danego

roku, uznane w rachunkowości za koszty, ale nie stanowiące jeszcze
wydatku. Są one wyłączone z kosztów podatkowych do momentu realizacji
pieniężnej. Stanowią zatem różnicę przejściową (np. naliczone odsetki od
zobowiązań za zwłokę w zapłacie);

107 Przykładowo analiza dokonana w 1996 r. wykazała, że 41 pozycji wyłączeń mialo
charakter trwały, 23 - nie stanowiło kosztów również w rachunkowości, a tylko 5 z wymienionych
tytułów stanowiło różnice przejściowe. Łączna liczba pozycji jest większa niż określona cyframi
arabskimi w ustawie ze względu na wykorzystywaną przez ustawodawcę technikę uzupełnień
w postaci nadawania kolejnym pozycjom nie numeru, a litery. Szczegółowe wyniki analizy
przedstawiono w: Zysk w rachunkowości handlowej a przedmiot opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2000.
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II grupa obejmuje koszty pomeSlone, wspóhnierne, ale wynikające ze
zdarzeń (tytułów) kwestionowanych z podatkowego punktu widzenia. Należą
do niej koszty wynikające z "nieprawidłowości" występujących w jednostce
oraz koszty będące konsekwencją nieprzestrzegania innych przepisów prawa
(np. bhp, ochrony środowiska itp.)l°s. Stanowią one różnice trwałe;

III grupę kosztów stanowią koszty uznane w rachunkowości, ale dla
celów podatkowych uznane jedynie do wysokości ustalonych limitów (tzw.
koszty limitowane)109. Nie powodują one powstawania różnicy przejściowej;

IV grupę kosztów nie uznawanych przez prawo podatkowe stanowią
takie pozycje, które nie są uznawane za koszt również w rachunkowości110.
Nie powodują one zatem żadnych różnic między wynikiem księgowym
i podatkowym;

V grupą, nie stanowiącą kosztów podatkowych, są koszty, które nie
zostały poniesione (a zatem nie stanowią kosztu podatkowego, ponieważ
nie spełniają warunku definicji podatkowej kosztu). W tej grupie występują
przede wszystkim odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz koszty z tytułu
rezerw zgodne z prawem bilansowym. Jest to zasadnicza grupa kosztów
powodujących powstawanie różnic przejściowych;

VI grupa kosztów (a także przychodów) obejmuje szczególne przypadki
określone indywidualnie w prawie podatkowym (np. leasing, amortyzacja).
W tej grupie powstają zarówno różnice przejściowe, jak i trwałe, chociaż
generalnie dominują pierwsze z nich. Intencją fiskusa nie jest bowiem (co
do zasady) wyłączanie kosztów z dochodu, ale ewentualne opóźnienie ich
uznania.

Polskie prawo podatkowe jest więc przyczyną powstawania wielu różnic
między wynikiem bilansowym a podstawą opodatkowania., Podobnie jak
\v innych krajach, wynikają one z różnych celów i zasad prawa bilan-
sowego i prawa podatkowego, które determinują różnice na poziomie
szczegółowych zasad ustalania wyniku bilansowego i podstawy opodat-
kowania.

108 Przykładowo są to: straty w środkach trwałych i obrotowych; darowizny i ofiary
wszelkiego rodzaju; odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy; koszty egzekucyjne
związane z niewykonaniem zobowiązań; wierzytelności odpisane jako przedawnione; odsetki
za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych; poniesione koszty zaniechanych
inwestycji.

109 Na przykład: odpisy z tytułu zużycia składki na ubezpieczenie samochodu osobowego
spelniającego określone w ustawie parametry; koszty reprezentacji i reklamy.

110 Przykładowo wydatki na: nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów;
nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych; ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację)
środków trwałych; wydatki na: objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów do spółdzielni;
wydatki na: spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych
pożyczek (kredytów); wpłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
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V
i Podobnie jak w innych krajach, obszarem niezgodności są źródła do-

r chodów (przychoeówr-lc-osz{ów) oraz moment ich uznawania - odpowiednio
-~ dochodzie i ..wyn:i1ffiIinansowym:- ~Pierwszy obszar generuje różnice
o cha:'taKf;rze trwałym, drugi - o charakterze przejściowym. Z punktu
widzenia tematu pracy szczególnie istotne są te ostatnie.

W Polsce, mimo zmian ustawy o podatku dochodowym, dokonywanych
praktycznie w każdym roku, jej zasadniczy kształt nie uległ zmianie od
1992 r. Od chwili, w której podatki odroczone zaczęły funkcjonować
w praktyce polskiej, do dziś nie można, oprócz regulacji dotyczących ulg
inwestycyjnych, wskazać rewolucyjnych zmian, które miałyby znaczący
wpływ na alokację podatku dochodowego. W zasadzie regulacje podatku
dochodowego .wciąż generuje taki sam rodzaj różnic. ~_Sk~kowan~h

J9żnic- o-ćharakterze trwałym, co do liczby, jest więcej niż różnic o c arakterze
przejściowym. Te ostatnie tak naprawdę są skutkiem ogólnych definicji

'---- ~s!!Qdó-\\L-i-kesztów podatkowych, które nie akceptują zasady memoriałowej
oraz zasady ostrożności, a także żadnej innej kategorii wyceny oprócz
wartości historycznej.

Do różnic trwałych w myśl przepisów ustawy podatkowej należy zaliczyć
w szczególności:

- straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków
trwałych, jeśli środki te traciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany
profilu działalności;

- darowizny i ofiary wszelkiego typu, które nie podlegają odliczeniu od
dochodu;

- odpisy na fundusze, jeśli obowiązku lub możliwości ich tworzenia
w ciężar kosztów nie określają odrębne ustawy;

- kary i grzywny pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym
(skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od
;tych kar i grzywien;
I - kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od zobowiązań z tytułu:

)

1 nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska lub niewykonania
nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień
w dziedzinie bhp;

- wierzytelności odpisane jako przedawnione;
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych

innych, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej;
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów,

wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od
wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych usług;

- koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 25% przychodów,
chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub
publicznie w inny sposób;

\
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- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz inne fundusze
celowe od nagród i premii wypłaconych z zysku;

- poniesione koszty zaniechanej budowy środków trwałych;
- straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych

niedoborów wyrobów akcyzowych oraz podatek akcyzowy od tych ubytków
lub zawinionych niedoborów;

- opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają
wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- przekraczające określone limity wydatki ponoszone na rzecz pracowników
z t tułu uż oc octów !la potrzeby podatnika.- ---

Różnice przejściowe powstające w okresie199-5~2001 były skutkiem
przede wszystkim:

- amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
będącej wynikiem odmiennego sposobu ustalania wartości początkowej,
stosowania różnych metod amortyzacji lub różnych stawek amortyzacji;

- dokonywania odpisów z !Y!..l!!'l!.._u,g-atywartości środków trwałych;
-~orzenia rezerw innych niż na zapasy i należności, których realizacja

oznaczil !lznanie kosztu podatkowego;
i .~" _. • .-" ---~.- .. -- - ,

- tworzema rezerw na zapasy, wowczas gdy utrata była możliwa do
odliczenia w momencie ich sprzedaży;

-tworze~iarezerw-na-..należności;
- naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie, jeśli moment zapłaty był

różny od chwili zarachowania odsetek;
- odnotowania różnic kursowych powstałych w związku z wyceną

okresową składników wyrażonych w walutach obcych.
W okresie 1995-2001 zmiany podatku dochodowego z punktu widzenia

powstawania nowych różnic przejściowych były nieznaczące.
Katalog nowych tytułów różnic przejściowych spowodowany ich modyfika-

cją zwiększył się w tym okresie nieistotnie.
Głównie modyfikacji podlegały przychody i koszty podatkowe, a zmiany

powodowały powstawanie nowych różnic trwałych. Znacząco zmieniono
opodatkowanie grup podatkowych, objęto również "szczególną troską"
transakcje w jednostkach powiązanych.

Bardzo istotną zmianą było zniesienie, praktycznie od 2000 r., ulgi
inwestycyjnej, a wcześniej jej ograniczenie. Następowało ono dwutorowo:
w wyniku obniżenia procentowej stawki odliczeń w kolejnych latach oraz
przez zmniejszenie premii inwestycyjnej - ustalanej nie tylko od niższej
kwoty, ale także z zastosowaniem obniżonej stawki procentowej.
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Tabela 5.2. Procentowy zakres odliczeń od dochodu z tytułu ulgi inwestycyjnej
oraz zakres procentowy premii inwestycyjnej

Dla przedsiębiorstw innych Łączna Połowa wydatków inwestycyjnych
Rok niż realizujące preferowane kwota odliczonych od dochodu w po-

cele odliczenia przednim roku, ale nie więcej niż:

1996 do 25% 50 25% podstawy opodatkowania
1997 20% 40 20% podstawy opodatkowania
1998 15% 35 20% podstawy opodatkowania
1999 10% 30 15% podstawy opodatkowania
2000 10% 25 10% podstawy opodatkowania

• Tzn. eksportujących, wdrażających licencje, patenty.
Źródło: J. lckiewicz, Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Szkoła

Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 31.

Z punktu widzenia tematu pracy oraz okresu prowadzonych badań,
których wyniki zostały w niej zamieszczone, przedstawiono najistotniejsze
zmiany prawa podatku dochodowego w latach 1996-2000.

W 1996 r. wprowadzono istotne zmiany w odniesieniu do podatkowej
grupy kapitałowej (m.in. uzupełniono definicje, zasady rozliczania, obliczania
dochodu i odliczania strat). Zmianą, która stała się przyczyną powstawania
różnicy przejściowej, było wyłączenie z kosztów podatkowych nie wypłaconych
osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej należności
z tytułu umów o dzieło i umów zleceń. W konsekwencji, przy założeniu,
że jednostka prawidłowo prowadziła księgi rachunkowe, oznaczało to
różnicę przejściową ujemną do momentu zapłaty wynagrodzenia 111.

W 1997 r. podstawowe zmiany dotyczyły ponownie podatkowych grup
kapitałowych oraz ulg inwestycyjnych, które stały się dziedziną regulowaną
w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Inne zmiany odnośnie do przychodów
i kosztów podatkowych miały charakter trwałych różnic i dotyczyły m.in.
zwolnień z opodatkowania przychodów wybranych jednostek finansów
publicznych i rozszerzenia zakresu środków trwałych objętych limitem
wartościowym na potrzeby amortyzacji. Ponadto, rozszerzono na korzyść
podatnika zakres należności nieściągalnych, które były akceptowane w do-
chodzie podatkowym. Zmianą, która miała wpływ na różnice przejściowe
w praktyce polskich jednostek, było zmniejszenie wysokości odliczeń i premii
inwestycyjnej ze względu na obniżenie stopy podatku dochodowego z 40%
do 38%112.

III Por. ustawa z 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. D., nr 142, poz. 704.

112 Por. ustawa z 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, Dz. D., nr 137, poz. 639; J. O w o c, Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany
od 1 stycznia 1997 r., "Rachunkowość" 1997, nr 2, s. 47-52.
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Rok 1998 nie przyniósł powszechnych zmian prawa podatku dochodowego,
gdyż adresowane one były do wybranych grup podatników - funduszy
inwestycyjnych, banków i izb gospodarczych. Wprowadzono też specyficzną
ulgę dla podmiotów, które w działalności gospodarczej wykorzystywały
odpady, polegającą na zwolnieniu z opodatkowania części dochodu z tej
działalności. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na alokację podatku
dochodowego113.

Zmiany w podatku dochodowym na 1999 r. również nie przyniosły
tytułów nowych różnic, ale zwiększyły zakres już istniejących. Po pierw-
sze, wydłużono do 5 lat możliwość odliczania straty podatkowej, po
drugie - złagodzono warunki uzyskania ulgi inwestycyjnej oraz rygory
powodujące jej utratę. Powiększono katalog kosztów wyłączonych na
trwałe z dochodu, związanych m.in. z tzw. cienką kapitalizacją (wyłącze-
nie odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowców). Korzystną
zmianą dla podatnika było rozszerzenie okoliczności umożliwiających
uznanie kosztów z tytułu nieściągalnych wierzytelności. Inne zmiany
(w przychodach) oznaczały wyłączenia trwałe (np. zwolnienie od opłat
należności z tytułu VAT)114.

Rok 2000 był szczególnym rokiem za względu przede wszystkim na
zniesienie ulg inwestycyjnych. Dodatkowo obniżono stawkę podatku (do
30%) i włączono do ustawy podatkowej regulacje dotyczące amortyzacji.
Wśród nich zwiększono zakres ukrytej ulgi dla nowo nabytych, lecz używanych
środków trwałych, stanowiącej potencjalny tytuł różnicy przejściowej dodatniej.
Ponadto, poszerzono katalog różnic trwałych (np. z tytułu wyłączenia
kosztów stanowiących opłatę wymierzoną przez ZUS)1l5.

Obserwując coroczne zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, widać bardzo wyraźnie tendencję do uszczegóławiania już ist-
niejących przepisów (mającą na celu doprecyzowanie sformułowań użytych
przez ustawodawcę) oraz do uzupełniania o nowe przepisy, głównie dotyczące
katalogu wyłączeń przychodów i kosztów z dochodu podatkowego. Bez
zmian pozostały kwestie zasadnicze, można rzec fundamentalne dla praktyki
- definicje kosztów, przychodów, relacja przepisów podatkowych do prawa
bilansowego.

113 POr. J. O w OC, Podatek dochodowy od osób prawnych w 1998 roku, "Rachunkowość"
1998, nr 2, s. 73-76.

114 Warto podkreślić, że w 1999 r. po raz pierwszy stworzono możliwość uproszczenia
sposobu obliczania wpłat zaliczkowych. Zob. szerzej ustawa z 20 listopada 1998 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. D., nr 144, poz. 931; J. Owoc,
Podatek dochodowy od osób prawnych. Zmiany od 1 stycznia 1999 r., "Rachunkowość" 1999,
nr 1, s. 4-9.

115 Por. ustawa z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, Dz. u., nr 95, poz. 1101; J. Owoc, Podatek dochodowy od osób prawnych
w 2000 r., "Rachunkowość" 2000, nr 2, s. 77-81.
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Swego rodzaju usprawiedliwieniem stagnacji rozwoju prawa podatku

dochodowego jest niewątpliwie "brak nacisków" ze strony Unii Europejskiej
oraz, zdaniem autorki rozprawy, brak rzetelnej informacji o skutkach
obowiązujących regulacji.

B. Brzeziński wskazuje na dwie podstawowe przyczyny zmian podatku
dochodowego: pierwszą, wynikającą z integracji Polski z Unią Europejską,
drugą związaną ze zmianami otoczenia społeczno-gospodarczego116. Podkreśla
on, że zmiany dokonane w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym
spowodowane dostosowaniem jej do norm wspólnotowych nie mają charakteru
zmian kompleksowych, dotyczących konstrukcji podatku jako całości, lecz
dotyczą tych obszarów, których oddziaływanie na gospodarkę uznawane
jest przez Unię Europejską za szkodliwe. Do takich obszarów są zaliczane
działania związane z przepływem kapitału, w szczególności transakcje
łączenia, wnoszenia udziałów i podziału spółek.

W związku z tym ustawa o podatku dochodowym została zmodyfikowana
w odniesieniu do zasad opodatkowania skutków transakcji łączenia się
spółek. Podstawową intencją wprowadzonych przepisów było opodatkowanie
skutków połączenia nie w momencie dokonania operacji, ale w momencie
faktycznej realizacji korzyści przez podatnika z jej tytułu (np. opodatkowanie
w momencie zbycia przejętego majątku)ll7. Źródłem tych regulacji była, jak
podkreśla B. Brzeziński, dyrektywa Unii Europejskiej o wspólnym systemie
podatkowym dla łączenia, podziału, wnoszenia majątku i zmiany udziałów
spółek państw członkowskich.

Mimo rzeczowej argumentacji autorytetów z dziedziny prawa podat-
kowego trudno oprzeć się wrażeniu, że "duch" ustawy podatkowej pozo-
staje obojętny wobec zachodzących zmian otoczenia gospodarczego. Usta-
wodawcy wciąż wydaje się, że szczegółowymi, doraźnymi przepisami można
uregulować złożoną i pełną nieprzewidzianych zdarzeń praktykę działalno-
ści gospodarczej. Takie podejście stanowi, niestety, podstawową barierę
wdrażania w życie nowego prawa bilansowego, skutecznie zniechęcając
jednostki do korzystania z jego regulacji. Podstawowym problemem stają
się bowiem z jednej strony różnice między prawem bilansowym i prawem
podatkowym wynikające wprost z ustawy o podatku dochodowym, z dru-
giej zaś ryzyko wynikające z braku regulacji podatkowych w odniesieniu
do wielu transakcji gospodarczych. Ryzyko to wiąże się bowiem z moż-
liwością niekorzystnej interpretacji organów podatkowych i poniesieniem
sankcji w przyszłości - w momencie kontroli jednostki przez organy
podatkowe.

116 Zob. szerzej B. B r z e zi ń s k i, Wplyw prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na
prawo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2003, s. 309.

117 Do dnia dzisiejszego nie uregulowano jeszcze opodatkowania dochodu z tytułu
podziału spółek. Zob. szerzej: ibidem, s. 326.
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Analizując regulacje odnośnie do zasad ustalania zysku brutto i dochodu,
nie można oczekiwać zrównania tych kategorii. Niepokojąca jest jednak
tendencja do coraz większego oddalania się pojęć zysku i dochodu. Obie
wielkości są przecież pewnego rodzaju miernikami efektywności funkcjono-
wania przedsiębiorstwa.

Z pewnością warta jest rozważenia koncepcja wprowadzenia pojęcia
dochodu, którego punktem wyjścia byłby zysk bilansowy. Pozwoliłoby to
na bardziej jednoznaczne określenie relacji między prawem bilansowym
i prawem podatkowym. Chociaż obecnie orzecznictwo NSA zabrania posił-
kowania się zasadami rachunkowości przy ustalaniu zobowiązania podat-
kowego1l8, to przecież w wielu obszarach prawo podatkowe nie określa
szczegółowych rozwiązań i akceptuje rozwiązania rachunkowości. Należałoby
jedynie wyraźnie usankcjonować prawnie tego rodzaju przypadki. Brak
przejrzystej relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym
stanowi jedną z barier alokacji podatku dochodowego, ponieważ w praktyce
w wielu przypadkach nie pozwala określić charakteru różnicy między
wynikiem finansowym i podatkowym (trwała, przejściowa).

2.3. Model alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce
- podejście wynikowe

Podatek dochodowy odroczony stał się kategorią obowiązującą w polskiej
praktyce gospodarczej od 1 stycznia 1995 r. Do końca 1994 r. obowiązywała
metoda płatności podatkowych Gako jedyna). Zgodnie z nią obciążenie
zysku brutto z tytułu podatku dochodowego za bieżący okres równało się
zawsze kwocie podatku dochodowego ustalonej zgodnie z regulacjami
prawa podatkowego. Takie podejście w świetle rosnących różnic między
prawem bilansowym i prawem podatkowym powodowało coraz bardziej
dostrzegalne naruszanie zasad nadrzędnych rachunkowości i prowadziło do
zniekształcenia wyniku finansowego netto oraz wartości bilansowej przed-
siębiorstwa 119.

Nowe rozwiązania w tym obszarze przyniosła ustawa z 29 września
1994 r. o rachunkowości, wprowadzając kategorię podatku dochodowego
odroczonego (aczkolwiek ustawodawca nie użył tego określenia). Zaadap-
towano w niej podejście wynikowe z MSR 12, przyjmując jako przyczyny

118 Wyrok NSA z 9 września 1994 r., III SA 30/94, Orzeczenia sądów w sprawach
podatkowych - podatek dochodowy od osób prawnych, opr. B. Brzeziński, M. Kalinowski,
TNOiK Toruń 1998, s. 10Z."Podaję za: L Górowski, Koszty w rachunkowości ...

119 Doskonałym przykładem były ulgi inwestycyjne wprowadzone w życie przed 1995 r.,
które powodowały, że nowe środki trwałe wykazywały zniekształcone wartości, a jednostka
ujawniała nierealny wynik finansowy obniżony przez znaczące kwoty wydatków inwestycyjnych.



304

występowania podatku dochodowego odroczonego rozbieżności "przejś-
ciowe"12o między zyskiem księgowym i wynikiem podatkowym.

Kwestiom podatku dochodowego odroczonego był poświęcony tylko
jeden artykuł ustawy12l. Wyznaczał on procedurę ustalenia dochodu, którą
można przedstawić następująco:

I etap - ustalenie relacji między wynikiem finansowym i wynikiem
podatkowym;

II etap - określenie charakteru różnic między wynikiem finansowym
wynikiem podatkowym:

- przejściowe;
- trwałe;
III etap - określenie rodzaju różnicy przejściowej:
- dodatnie;
- ujemne;
IV etap - obliczenie podatku dochodowego odroczonego jako -iloczynu

różnic przejściowych oraz ustalenie aktywów lub rezerw z tytułu podatku
dochodowego odroczonego.

Przepisy ustawowe nie uregulowały jednak szczegółowo podstawowych
kwestii, dlatego też należało bazować na zasadach nadrzędnych rachunkowości.

Pierwsza kwestia nieprecyzyjnie uregulowana dotyczyła zagadnienia
podstawowego - charakteru różnic przejściowych. Wydawać mogłoby się,
że w celu ustalenia podatku dochodowego odroczonego wystarczyło porów-
nanie zysku brutto z podstawą opodatkowania i określenie, czy różnica
między nimi ma charakter przejściowy, a jeśli tak, to czy jest dodatnia, czy
ujemna. Jednak jest to tylko częściowo słuszne rozwiązanie ze względu na
fakt, że podatek dochodowy - podobnie jak inne elementy rachunku
zysków i strat - jest osadzony w konkretnym okresie sprawozdawczym.
Jeżeli występuje różnica przejściowa między podatkiem dochodowym od
zysku brutto i podatkiem dochodowym od podstawy opodatkowania, to
należy, w celu prawidłowego obliczenia zysku brutto w księgach i wyceny
bilansowej, odpowiedzieć na pytanie: czy jest to różnica, która w danym
roku jest zarachowana (naliczona), czy może rozliczona, a zatem czy jest

120 W ustawie przyjęto nazwę "przejściowe różnice"; jak wcześniej stwierdzono, były to
różnice okresowe.

121 Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o rachunkowości na koniec roku obrotowego tworzy
się rezerwę na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub osób
fizycznych, spowodowaną odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu
za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych. Dodatnią różnicę zalicza się do
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwę na podatek dochodowy.
Ujemną różnicę można zaliczyć do czynnych rozliczeń międzyokresowych, jeżeli istnieje
pewność jej rozliczenia w ciągu następnego roku obrotowego i kolejnych lat obrotowych. Przy
ustalaniu dodatniej lub ujemnej różnicy należy uwzględnić stan rozliczeń na ostatni dzień roku
obrotowego.
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to różnica rozpoczynająca się, czy też kończąca się w danym okresie
sprawozdawczym. W praktyce należało więc dokonać podziału różnic
przejściowych między zyskiem brutto i podstawą opodatkowania i wyraźnie
odmiennie traktować ich skutki. W podejściu wynikowym konieczne jest
bowiem wyróżnienie następujących różnic:

- dodatnich rozpoczynających się;
- dodatnich kończących się;
- ujemnych rozpoczynających się;
- ujemnych kończących się.
Od prawidłowej identyfikacji różnic przejściowych zależała prawidłowość

ustalenia wyniku finansowego netto. Brak rozróżnienia ówczesnych różnic
przejściowych w początkowych latach obowiązywania ustawy powodował
bardzo często, że praktycy tworzyli rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego na kończące się różnice ujemne, sugerując się arytmetyczną
różnicą odejmowania zysku brutto i zysku podatkowego122

.

Kolejną nieprecyzyjną regulacją był przepis (a w zasadzie jego brak)
odnośnie do stopy podatku dochodowego przyjętej do ustalania rezerwy
(RMC) z tytułu podatku dochodowego. Taki stan rzeczy nie pozwalał
jednoznacznie stwierdzić, czy w praktyce należało przyjąć metodę odraczania,
czy metodę zobowiązań wynikowych. Część jednostek przyjmowała stopę
podatku dochodowego okresu utworzenia rezerwy (RMC) z tytułu podatku
dochodowego odroczonego, część - następnego okresu. Miało to już istotne
znaczenie od 1997 r., w którym obniżono stopę podatku dochodowego.

Kolejnym problemem nie uregulowanym przez ustawodawcę była kwestia
kompensowania różnic przejściowych. Najistotniejszy jednak wpływ na
praktykę stosowania alokacji podatku dochodowego miała możliwość wyboru
aktywowania podatku i obowiązek tworzenia rezerwy.

Ogólny charakter regulacji, nadrzędne zasady rachunkowości oraz brak
doświadczenia spowodowały, że w latach 1995-2001 w polskiej praktyce
były stosowane różne rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od-
roczonego. Pozostawał on pod dużym wpływem nadrzędnych zasad, szcze-
gólnie zasady ostrożności.

W tym okresie wypracowano i realizowano w praktyce cztery różne
ujęcia123:

1) indywidualne uznawanie aktywów i rezerw z tytułu podatku do-
chodowego odroczonego;

2) uznawanie tylko rezerw od dodatnich różnic przejściowych;

122 Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 37 ustawy o rachunkowości, jeśli zysk brutto
by! większy od zysku podatkowego, miało to oznaczać dodatnią różnicę przejściową, a w od-
wrotnej sytuacji - ujemną.

12J Por. także E. Jaku bczyk-Ca!y, M. Szymańska, M. Jackowska, G. Kotar,
Podatek dochodowy odroczony ..., s. 15.
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3) uznawanie tylko rezerw od skompensowanej wielkości różnic przejś-
ciowych;

4) uznawanie albo rezerw, albo aktywów od skompensowanej kwoty
różnic przejściowych.

Każde ujęcie miało odmienny wpływ na wartość bilansową przedsię-
biorstwa. Pierwsze, najbardziej poprawne, prowadziło do ujęcia pełnych
skutków alokacji oraz odrębnej ich prezentacji w bilansie. Drugie ujęcie
uwzględniało tylko skutki niekorzystne dla jednostek, co nie pozwalało na
tworzenie aktywów z tytułu podatku dochodowego, obniżając w ten spo-
sób wartość bilansową przedsiębiorstwa. Trzecie ujęcie mogło prowadzić
do niestosowania alokacji w sytuacji, gdy różnice przejściowe ujemne
przewyższały różnice przejściowe dodatnie. Ujęcie cżwarte odnośnie do
wpływu na wartość bilansową przedsiębiorstwa miało taki sam skutek jak --.
ujęcie pierwsze, z tą różnicą, że w bilansie jednostka ujawniała wyłącznie
pozycję "aktywa" lub wyłącznie pozycję "rezerwy" z tytułu podatku -
dochodowego odroczonego. Ze względu na regulacje podatku dochodowe-·
go obowiązujące w tym okresie, które dla większości firm oznaczały·
większą liczbę tytułów ujemnych różnic niż dodatnich, w praktyce był to
bardzo częsty przypadek.

Ujęcie drugie i trzecie prowadziło zatem do niezgodności przyjętych
rozwiązań z przepisami ustawy o rachunkowości. -

W praktyce szczególną jednak rolę odegrała zasada ostrożności, uznana
przez polską rachunkowość w tym okresie za nadrzędną. Jak wiadomo,
oznacza ona głównie ostrożny szacunek wyniku finansowego poprzez tworzenie
rezerw. O ile księgowi niechętnie tworzyli rezerwy ze względu na ich skutek
podatkowy (zarachowane z tytułu rezerw koszty nie stanowiły generalnie
kosztu podatkowego), o tyle biegli rewidenci (często pod groźbą sformułowania
opinii z zastrzeżeniem) wymuszali ich tworzenie, w wielu przypadkach
kierując się nadinterpretacją przepisów, a nie zdrowym rozsądkiem. W ten
sposób powstawały różnice przejściowe między zyskiem brutto a dochodem
podatkowym, czyli jedna z przyczyn powstawania podatków odroczonych,
a mianowicie ujemna różnica przejściowa. Niestety, ta sama ostrożność,
która prowadziła do powstawania różnic przejściowych ujemnych, nie
pozwalała na tworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
będących konsekwencją utworzonych rezerw. Podstawowym argumentem
dla badających sprawozdania fmansowe był przepis ustawy o rachunkowości,
stwierdzający, że podatek dochodowy zapłacony może być aktywowany
tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona pewność, że jednostka odzyska go
w przyszłości. Posługując się tyI}l argumentem, wykształcono wśród praktyków
wyraźną niechęć do stosowania podatku odroczonego od ujemnych różnic
przejściowych. Wyeliminowano w ten sposób większość przyczyn tworzenia
podatków odroczonych - ujemne różnice przejściowe między wynikiem
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fin~nsowym a dochodem podatkowym, które przecież m.in. były skutkiem
zasad y ostrożności nie akceptowanej przez regulacje podatkowe124.

Kwestionowanie tworzenia aktywów z tytułu odroczonych podatków będą-
cych skutkiem ujemnych różnic przejściowych było kwestionowaniem zdarzeń
powodujących powstanie tych różnic przejściowych. Przykładem ilustrującym
powyżej opisaną niekonsekwencję w stosowaniu zasady ostrożności mogą być
rezerwy na odprawy emerytalne. Rezerwy te powinny być tworzone wtedy
i tylko wtedy, jeśli istnieją konkretne, uzasadnione przesłanki ich utworzenia,
w tym przypadku umowy z pracownikami, z których wynika, że pracownicy
uzyskują prawo do odpraw według określonych warunków finansowych.
W związku z tym utworzenie rezerwy na odprawy dla pracowników oznacza,
że w określonym momencie w przyszłości pracownicy otrzymają świadczenia,
czyli nastąpi wypłata z tego tytułu. Jeżeli zatem istnieją przesłanki uznania
rezerwy, .to nie ma podstaw do kwestionowania podatku odroczonego, który
jest ich skutkiem. W momencie realizacji świadczenia cała wartość świadczenia
będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu podatkowego, co oznacza, że
jednostka odzyska nadpłacony - wskutek nieuznania kosztów z tytułu rezerw
na odprawy emerytalne za koszt uzyskania przychodów - podatek dochodowy.

Ta sama zasada ostrożnOści powodowała jednocześnie, że w przypadku
dodatnich różnic przejściowych jednostki obowiązkowo tworzyły rezerwę na
podatek dochodowy. Można więc stwierdzić, że z jednej strony dzięki zasadzie
ostrożności odroczony podatek dochodowy w ogóle pojawił się w polskiej
praktyce, z drugiej zaś skutecznie ograniczyła ona zakres jego wykorzystania.

W wielu jednak przypadkach jednostki - mimo powstawania dodatnich
różnic przejściowych - nie wykazywały w sprawozdaniach finansowych
odrpczonych podatków. Podstawową tego przyczyną była znowu ostrożność,
dzięki której ujemne różnice przejściowe były większe od dodatnich. Ponadto,
skutkiem ostrożności były nieliczne przypadki naliczania przychodów nie
zrea}izowanych, których zarachowanie mogło mieć miej~ce tylko wtedy, gdy
stawały się niewątpliwe. W praktyce niewątpliwe przychody to przynajmniej
takie, które były zafakturowane, a najlepiej takie, które zostały zapłacone.
Dobrym przykładem są odsetki od należności, które przez długi okres
ujmowano w polskiej rachunkowości jako przychód w momencie zapłaty,
kiedy nie było już wątpliwości co do ich realizacji. Samo naliczenie oznaczało

124 Ostrożność prowadzi do uznania kosztu w wyniku finansowym przed jego poniesieniem,
ponadto ostrożna wycena powoduje uznawanie kosztów niewspóbniernych do przychodów
danego okresu, wyprzedzających często przychody, dla których koszty te są wspóbnierne. Tak
więc zarówno pierwszy przypadek - koszty nie poniesione, jak i drugi przypadek - koszty
z tytułu ostrożnej wyceny aktywów, współmierne do przychodu mającego miejsce w następnych
'okresach, nie mogły być uznane przez prawo podatkowe, które wymagało spełnienia dwóch
podstawowych warunków - poniesienia i współmierności, czyli przychodu, dla którego koszt
poniesiony jest kosztem uzyskania.



308

zarachowanie przychodów przyszłych okresów, czego skutkiem było osiągnięcie
zgodności zasad rachunkowości i zasad podatkowych, a więc brak dodatniej
różnicy przejściowej stanowiącej podstawę tworzenia rezerwy na podatek
odroczony.

Ze względu na dominację zasady ostrożności w polskiej rachunkowości,
tytułów powstawania dodatnich różnic przejściowych, poza ulgą inwestycyjną,
było niewiele. Główny tytuł stanowiły przychody naliczone w rachunkowości
na bazie memoriałowej, a uznane w dochodzie podatkowym na bazie
kasowej. Podstawowe różnice przejściowe występujące w tym okresie prezentuje
tabela 5.3125.

Tabela 5.3. Podstawowe przyczyny różnic przejściowych wynikające z ustawy
o rachunkowości obowiązującej w latach 1995-2001

Pozycja bilansowa zasady wyceny Różnice przejściowe

Środki trwałe Wycena wstępna: Brak różnicy (ewentual-
cena nabycia, nie różnica trwała)
koszt wytworzenia,

wartość rynkowa (darowizna, spa-
dek, inny nieodpłatny sposób)

ustalenie wartości początkowej Różnica dodatnia
z uwzględnieniem wartości rezydu-
alnej

Zasady zużycia: Różnica dodatnia lub
metoda liniowa, degresywna, pro- ujemna
gresywna

okres amortyzacji (środki trwale Brak różnicy (ewentual-
o niskiej wartości początkowej) nie różnica dodatnia)

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna
odpisy aktualizujące wartość (amo-
rtyzacja nieplanowa)

Ulgi inwestycyjne Różnica dodatnia

Wartości niematerialne Wycena wstępna: Brak różnicy (ewentual-
i prawne cena nabycia, wartość rynkowa nie różnica trwała)

Zasady zużycia: Różnica dodatnia lub
okres amortyzacji 5 lat ujemna

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna
odpisy aktualizujące wartość

125 Szczegółowo różnice przejściowe występujące w okresie 1995--2001 i ich skutki finansowe
są omówione w: E. Wal i ń s k a, Rachunkowość jmansowa ...
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Tabela 5.3. (cd.)

Pozycja bilansowa zasady wyceny Różnice przejściowe

Aktywa finansowe (pa- Wycena wstępna: Brak różnicy
piery wartościowe) cena nabycia

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna
aktualizacja wartości, ale do wy-
sokości niższej ceny rynkowej

zapasy Wycena wstępna: Brak różnicy
ceny ewidencyjne
ceny rzeczywiste

Zasady rozchodu: Brak różnicy
ceny przeciętne
wg zasady FIFO
wg zasady UFO
ceny rzeczywiste

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna
przecena wg zasady ostrożnej wyceny

Rozrachunki - należ- Wycena wstępna: Brak różnicy
ności wartość nominalna

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna (ewen-
kwota wymagająca zapłaty (rezer- tualnie różnica trwa-
wy) ła)

naliczanie odsetek powiększa war- Różnica dodatnia (ewen-
tość rozrachunków tualnie różnica trwa-

ła)

Rozrachunki - zobo- Wycena wstępna: Brak różnicy
wiązania wartość nominalna

Wycena na dzień bilansowy: Różnica ujemna (ewen-
kwota wymagająca zapłaty (nali- tualnie różnica trwa-
czanie odsetek powiększające war- ła)
tość rozrachunków)

RMC Zasady wyceny: Brak różnicy
wartość nominalna

RMB Zasady wyceny: Brak różnicy lub różnica
wartość nominalna ujemna

Rezerwy Zasady wyceny: Różnica ~emna (ewen-
wiarygodnie oszacowana wartość, tualnie różnica trwa-
na dzień zaistnienia zdarzenia, ale ła)
nie póżniej niż na dzień bilansowy

Kapitał własny Zasady wyceny: Brak różnicy
wartość nominalna



310

Tabela 5.3. (cd.)

Pozycja bilansowa zasady wyceny Różnice przejściowe

Środki trwale w le- Regulacje podatkowe Brak różnicy
asingu

Kontrakty długoter- Regulacje podatkowe Brak różnicy
minowe

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę obowiązujące w latach 1995-2001 prawo podatkowe
oraz zorientowanie rachunkowości na zasadę ostrożności, można stwierdzić,
że dominujące w tym okresie były ujemne różnice przejściowe, od których
jednak jednostki nie musiały tworzyć (i nie tworzyły) aktywów z tytułu
podatku dochodowego odroczonego, co wynikało także z zasady ostrożności.
Jej wpływ na praktykę alokacji przedstawia rysunek 5.5.

Brak wpływu na wynik
podatkowy-------. .-----

WF<WP•

Koszty z tytułu

rezerw -----.Koszty z tytułu _-.-
ostrożnej wyceny _-------

na dzień r-
bilansowy "

Wpływ na wynik
finansowy

Brak
odroczo-

nych
podatków

Możliwość
utworzenia
aktywów z

tytułu podatku .•••1-----
dochodowego

(podatek
odroczony)

ł
Brak akceptacji

ostrożn ości
(współmierność)

}

Brak k!ztów - różnica
przejściowa do momentu

poniesienia kosztu, do
momentu realizacji aktywów

Ujemne
różnice

przejściowe

Rys. 5.5. Odroczone podatki od ujemnych różnic przejściowych w świetle zasady ostrożności
Ź ród ł o: opracowanie własne.



311

Czynnikami mającymi wpływ na zakres zastosowania podatków od-
roczonych w praktyce - oprócz ostrożności - były też inne zasady o charak-
terze nadrzędnym, szczególnie zasada zakazu kompensaty, którą ustawa
o rachunkowości kodyfikowała na poziomie ogólnym, uznając za wystarczające
stwierdzenie, że jest to zasada nadrzędna, obowiązująca w odniesieniu do
wszystkich kategorii rachunkowości. VI praktyce w stosunku do podatków
odroczonych, a w zasadzie do dodatnich i ujemnych różnic przejściowych,
zasada ta nie była stosowana (por. rys. 5.6). Skutkiem takiego podejścia
było kolejne ograniczenie zakresu wykorzystania alokacji podatku do-
chodowego.

PRAWO
BILANSOWE

PRAWO
PODATKOWE

·ZASADA
OSTROŻNOŚCI ----------. BRAK

AKCEPTACJI

ZASADA ~TAK, ale w niektórych
MEMORIAŁOWA przypadkach zasada

kasowa
BRAK

KOSZTÓW ~----- ------- ULGA
INWESTYCYJNA

Brak precyzyjnego
zakazukornpensaty

w stosunku do różnic
przejściowych

Brak podatku
odroczonego
w aktywach j"~~----

Rys. 5.6. Zasady nadrzędne a stopień wykorzystania w praktyce podatków odroczonych

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Usprawiedliwieniem dla praktyków w kwestii niestosowania instytucji
odroczonych podatków jest niewątpliwie brak precyzyjnych sformułowań
odnośnie do tej kategorii. W ustawie o rachunkowości mówiło się o różnicy
dodatniej i ujemnej, bez wskazania, że powinny być one podzielone na
rozpoczynające się lub kończące w danym roku oraz bez stwierdzenia, że
pod tą nazwą kryją się wszystkie jednostkowe różnice przejściowe. Ustawodaw-
ca, wprowadzając w 1995 r. instytucję podatków odroczonych do polskiej
rachunkowości, zapomniał, że praktycy nie mają żadnej wiedzy i doświadczenia
w jej stosowaniu. Co najważniejsze, w 1995 r. nie mieli tej wiedzy nie tylko
sporządzający sprawozdania finansowe, ale również badający je biegli
rewidenci.

Reasumując, mechanizm powodujący niewielkie wykorzystanie podatku
dochodowego w latach 1995-2001 był prosty. W praktyce przeważały
ujemne różnice przejściowe, na które nie było obowiązku tworzenia od-
roczonego podatku dochodowego. Nawet w przypadku występowania do-
datnich różnic (a takich ze względu na zasadę ostrożności i regulacje
prawa podatku dochodowego nie było dużo), poprzez dokonanie kom-
pensatyograniczano stopień wykorzystania podatku dochodowego od-
roczonego.

W najlepszym przypadku, jeśli jednostka nie skompensowała różnic
dodatnich z ujemnymi, tworzone były tylko rezerwy na podatek dochodowy
od różnic dodatnich. Taki był skutek wyboru polityki rachunkowości
odnośnie do podatku odroczonego. Jedyną różnicą, która nie mogła pozostać
nie zauważona przez jednostkę i biegłych rewidentów badających jej sprawo-
zdania, była ulga inwestycyjna. To właśnie ona odegrała największą rolę
w rozwoju alokacji podatku dochodowego odroczonego w Polsce (por.
rys. 5.7).

3. Perspektywy rozwoju alokacji podatku dochodowego
w polskiej praktyce

Co do tego, że alokacja podatku dochodowego jest zagadnieniem
trudnym, niezrozumiałym i niewłaściwie uregulowanym w polskim prawie
bilansowym zgadzają się wszyscy autorzy, którzy podjęli się analizy tego
problemu 126. Stała się ona jednym z pierwszych obszarów prac podjętych

126 Por. K. W i n i a r sk a, Rezerwy na podatek dochodowy, "Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej SKwP" 1999, t. 55, s. 154-162; L. Poniatowska, Rezerwy i aktywa ... , s. 41-57;
A. D y h d e l e w ic z, Ogólne zasady odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości,
"Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 2002, t. 8 (64), s. 42-54; l. O l c h o w i c z,
Metoda zobowiązań bilansowych ..., s. 160-170.
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w Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości przy Radzie
Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

J ak twierdzi I. Olchowicz: "odroczony podatek dochodowy (...] to
kategoria skomplikowana nawet dla najwyższej klasy profesjonalistów"127,
a dodatkowo "nauka rachunkowości w niedostatecznym stopniu, a może
nawet w bardzo małym stopniu wspiera w obszarze rozliczania podatku
dochodowego praktykę rachunkowoścP28.

Stopień trudności alokacji podatku dochodowego wzrósł znacząco od
momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy o rachunkowości. Podejście
bilansowe do podatku dochodowego odroczonego oznacza bowiem przyjęcie
innych zasad ustalania jego kwoty, dla których punktem wyjścia są różnice
przejściowe nie między wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym, ale
między wartością księgową i wartością podatkową aktywów i zobowiązań.
Bazuje ono na postanowieniach zmienionego w 1996 r. MSR nr 12 "Podatki
dochodowe". Wynika także z intensyfikacji procesu harmonizacji standardów
z dyrektywami Unii Europejskiej. Ponadto, okres obowiązywania prawa
bilansowego cechował się dynamicznym rozwojem rynku kapitałowego,
wzrostem świadomości inwestorów kapitału, a co za tym idzie wzrostem
wymagań kierowanych pod adresem sprawozdań finansowych.

Przyjęcie nowego rozwiązania w zakresie podatku odroczonego było
możliwe i konieczne, ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości
wprowadziła zasadnicze zmiany zarówno w podejściu do ogólnej koncepcji,
jak i w rozwiązaniach szczegółowych w zakresie wyceny bilansowej aktywów
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Można wyróżnić pięć zasadniczych obszarów zmian odnośnie do podatku
odroczonego. Znowelizowana ustawa o rachunkowości:

1) określiła odmienny sposób ustalania podstawy naliczenia podatku
odroczonego, czyli różnicy przejściowej między wartością księgową i wartością
podatkową aktywów i pasywów, a nie - jak to było dotychczas - między
wynikiem finansowym i dochodem podatkowym;

2) wprowadziła obowiązek pełnego ujmowania skutków różnic przejś-
ciowych dodatnich i ujemnych, a nie - jak dotychczas - obowiązek ujmowania
skutku od dodatnich różnic przejściowych i jedynie możliwość ujmowania
aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego w przypadku ujemnych
różnic przejściowych;

3) sprecyzowała zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, określając wymaganą stopę podatku dochodowego,
którą jednostka powinna wykorzystywać przy ustalaniu tych pozycji bilan-
sowych;

127 1. O I ch o w ic z, Metoda zobowiązań bilansowych. .., s. 160.
128 Ibidem, s. 170.
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4) wprowadziła co do zasady obowiązek odrębnego ujawniania aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie, dopuszczając
ich kompensatę tylko w określonych przypadkach;

5) wprowadziła nową kategorię - podatku odroczonego odnoszonego
bezpośrednio na kapitał własny jednostki.

Powyższe zmiany pokazują, że nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości
w ustalaniu odroczonego podatku dochodowego z rachunku zysków i strat
(podejście wynikowe) na bilans. Spowodowało to z kolei konieczność
zdefiniowania różnic przejściowych jako różnic między wartością bilansową
i wartością podatkową określonych pozycji aktywów i pasywów, a nie jako
różnic między wynikiem brutto i wynikiem podatkowym (podstawą opodat-
kowania). Dodatkowo obowiązek tworzenia rezerw i prawo aktywowania
przyszłych potrąceń od podstawy opodatkowania zostały zastąpione obowiąz-
kiem tworzenia zarówno rezerw, jak i wykazywania aktywów z tytułu
podatku odroczonego. Przywiązanie szczególnej wagi do bilansu powoduje
konieczność wykazywania aktywów i tworzenia rezerw na podatek odroczony
nawet wtedy, gdy dotyczą one operacji nie wpływających w danym okresie
sprawozdawczym na wynik finansowy, jak również aktualizacji aktywów
i pasywów z tytułu odroczonego podatku, w razie gdy stawka podatku
dochodowego ulega zmianie.

Podejście bilansowe do alokacji podatku dochodowego oznacza większy
zakres jego wykorzystania ze względu na ujawnienie różnic okresowych
z lat ubiegłych. Podstawową jednak przyczyną rozwoju alokacji jest zmiana
zasad polskiej rachunkowości, prowadząca do zróżnicowania wartości
bilansowej i wartości podatkowej aktywów i zobowiązań129.

Zmiany polskiej rachunkowości dotyczą wszystkich instrumentów kształ-
towania wartości bilansowej przedsiębiorstwa:

1) definicji podstawowych kategorii finansowych;
2) zasad nadrzędnych;
3) ogólnych i szczegółowych zasad wyceny i ustalania wyniku finansowego.
Ad 1) W noweli ustawy na wzór ram konceptualnych IASB zdefiniowano

aktywa, zobowiązania, przychody i koszty, co stało się podstawą do
uporządkowania definicji innych pochodnych kategorii, takich jak rezerwy,
kapitał własny, aktywa netto. Ponadto, dokonano klasyfikacji aktywów

129 Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczą dwóch zasadniczych kwestii: zasad wyceny
aktywów i zobowiązań oraz ustalania wyniku finansowego; zasad prezentacji informacji
w sprawozdaniach finansowych. Zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze dokonano
istotnych modyfikacji oraz wprowadzono nowe rozwiązania. W pierwszym przypadku punkt
ciężkości został przesunięty wyrażnie z zasad ustalania wyniku finansowego na zasady wyceny
bilansowej. W drugim przypadku poczynione zmiany mają na celu w większym niż dotychczas
stopniu realizację zasady pełnego ujawniania informacji o działalności jednostki.
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i zobowiązań zgodnie z kryterium czasu realizacji lub odpływu korzyści
oraz wprowadzono ich podział na pieniężne i niepieniężne13o.

Ad 2) W odniesieniu do nadrzędnych zasad rachunkowości nie można
było wprowadzić istotnych zmian. Nastąpiło jednak wyraźne zróżnicowanie
ważności przypisywanej różnym zasadom. Ostrożność, która dominowała
w ostatnich latach w polskiej rachunkowości, przestała być priorytetową
zasadą· Wskazują na to szczegółowe zasady wyceny, wykorzystujące wartość
rynkową (godziwą) niezależnie od jej relacji do ceny historycznej. Rezerwy
przestały być nieodłączną cechą ostrożności, a możliwości ich nadużywania
zostały wyraźnie ograniczone poprzez wprowadzenie ich definicji. Również
współmierność została zdominowana przez zasady wyceny i definicje aktywów.
Możliwość "kreowania" wyniku uzasadnionego współmiernością w świetle
nowych regulacji rachunkowości została istotnie ograniczona.

Inną zasadą nadrzędną rachunkowości, która uzyskała nową treść
w polskich regulacjach bilansowych, jest zasada memoriałowa. W szczególności
jest to widoczne w zasadach ustalania przychodów, które w połączeniu
z definicjami podstawowych kategorii zmieniają polskie podejście do me-
moriału. Znowelizowana ustawa o rachunkowości odstępuje od możliwych
dotychczas kompensat, zniekształcających obraz sytuacji finansowej i ren-
towność jednostki, a jednocześnie tam, gdzie ich dokonanie pozwala lepiej
odwzorować treść ekonomiczną, nakazuje ich stosowanie.

Zmiany dokonane w polskim prawie bilansowym uwypuklają znaczenie
zasady porównywalności, określając nowe rozwiązania w przypadku zmiany
polityki rachunkowości, błędów fundamentalnych i zdarzeń po dacie bilansu.

Ad 3) Najbardziej istotne dla wartości bilansowej przedsiębiorstwa są
zmiany ogólnych i szczegółowych zasad wycenyl3l.

Wśród nowych parametrów wyceny pojawiła się przede wszystkim
wartość godziwa oraz wartość przeszacowana i utrata wartości aktywów.
Istotnie zmodyfikowano inne, już wcześniej określone w prawie bilansowym,
parametry, takie jak cena sprzedaży netto czy koszt wytworzenia.

Podstawowe zmiany ustawy o rachunkowości w szczegółowych zasadach
wyceny aktywów i zobowiązań rozszerzające zakres potencjalnych różnic
przejściowych są następujące:

130 Stworzenie solidnych podstaw definicyjnych było konieczne ze względu na szczegółowe
regulacje znowelizowanej ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny bilansowej i ustalania
wyniku finansowego. Kierunek zmian w tym obszarze jest jednoznaczny - przestrzeganie
w większym niż dotychczas stopniu zasad nadrzędnych, w szczególności zasady kontynuacji
działalności i zasady memoriałowej, prezentacja nie tylko przeszłości, ale przede wszystkim
przyszłości, jednym słowem udoskonalenie wyceny wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

131 Już w praktyce 2002 r. ujawniły się skutki wyceny instrumentów finansowych w wartości
godziwej, zasady uznawania inwestycji w nieruchomości oraz zasady uznawania długoterminowych
rezerw na świadczenia pracownicze.
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zmiany w wycenie środków trwałych i wartości niematerialnych
prawnych (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości);

- zmiany w wycenie udziałów w innych jednostkach, inwestycji długo-
krótkoterminowych;

- wprowadzenie nowych zasad wyceny w stosunku do zobowiązań i rezerw;
- uszczegółowienie definicji kosztu wytworzenia oraz wyłączeń niektórych

kosztów z kosztu wytworzenia;
- wprowadzenie możliwości zwiększania kosztu wytworzenia o koszty

obsługi zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie aktywów oraz uwzględ-
nienie związanych z nim różnic kursowych;

- zmiana zasad wyceny pozycji wyrażanych w walutach obcych, m.in.
zmiana zasad ustalania kursów przeliczeniowych oraz skutków naliczonych
na dzień bilansowy różnic kursowych;

- brak wskazania stawek podatkowych jako podstawy ustalania okresu
amortyzacji;

- dowolność metody amortyzacji, brak obowiązku posiadania planu
amortyzacji;

- zmiana definicji wartości firmy oraz zasad jej rozliczania;
- wprowadzenie zasad ustalania przychodów z wykonywania nie zakoń-

czonej usługi;
- wprowadzenie ogólnych zasad ujmowania w księgach rachunkowych

instrumentów finansowych;
- zmiana zasad ujmowania należności;
- nowe ujęcie kosztów emisji akcji;
- nowe ujęcie kapitału własnego powstałego w wyniku zamiany dłużnych

papierów wartościowych;
- zmiany zasad ujmowania pozycji przychodów przyszłych okresów.
Reasumując, polskie prawo bilansowe z dniem l stycznia 2002 r. zyskało

nowe cechy jakościowe powodujące pogłębienie rozbieżności między rachun-
kowością a zasadami prawa podatku dochodowego (por. rys. 5.8)132.
Zmiany prawa bilansowego nie pozostają bez wpływu na alokację podatku
dochodowego, są one bowiem źródłem istotnych różnic przejściowych.
Różnice przejściowe w aktywach i zobowiązaniach powstają w głównej
mierze ze względu na stosowanie przez prawo podatkowe zasady kasowej

132 Nowelizacja prawa bilansowego wprowadziła także nowe, istotne postanowienia
w zakresie ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych. Dotyczą one układu
podstawowych, obecnie obowiązujących sprawozdań finansowych, szczegółowości wykazywanych
w nich informacji oraz poszerzenia obowiązku sprawozdawczego o obowiązek sporządzania
zestawienia ze zmian w kapitale własnym. Zmieniono również strukturę dotychczasowej
"Informacji dodatkowej", wyodrębniając w niej dwie części: "Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego" oraz "Dodatkowe informacje i objaśnienia".
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(zamiast memoriałowej) oraz nieakceptowanie szczegółowych zasad wyceny
na dzień bilansowy. Prawo podatkowe uznaje skutki finansowe transakcji
zrealizowanych, co powoduje, że skutki wyceny na dzień bilansowy zgodnie
z ustawą o rachunkowości nie są przez nie uznawane.

CEL: SYTUACJA FINANSOWA

Przyszłość, nie tylko przeszłość

BILANS - wycena majątku i zobowiązań
DŁUGI OKRES - kontynuacja działania
RYNEK - odstępstwa od kosztu historycznego na rzecz szacunku:

- wartości rynkowej
- wartości godziwej
- zdyskontowanej wartości

ZMIANA PODEJŚCIA DO OSTROŻNOŚCI
PRZEWAGA TREŚCI EKONOMICZNEJ NAD FORMĄ

Rys. 5.8. Fundamentalne zmiany polskiego prawa bilansowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Niewątpliwie najwięcej problemów sprawiają pozycje długoterminowe,
wymagające wyceny na każdy dzień bilansowy. Należą do nich m.in.
aktywa i zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych133, umów

133 Cechą charakterystyczną umów o usługi budowlane jest długi czas ich wykonania, co
powoduje, że realizacja usługi rozciąga się z reguły na kilka okresów sprawozdawczych.
Podstawowym zadaniem rachunkowości jest pomiar wyników aktywności gospodarczej jednostki
w okresie wykonania usługi, tak aby zapewnić rzetelny pomiar wyniku finansowego. Realizacja
tego zadania wymaga stosowania takiej metody rozliczania przychodów i kosztów pomiędzy
okresy sprawozdawcze, która w poprawny sposób zobrazuje efekty finansowe realizacji umowy
o usługę. Ustawa o rachunkowości nakazuje stosować metodę "stopnia zaawansowania" do
oceny stopnia zaawansowania prac w wykonaniu umowy. Metoda ta polega na ustalaniu
przychodów związanych z realizacją całej umowy i poniesionych w tym celu kosztów wytworzenia
proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Wobec tego również zysk w trakcie realizacji
usług jest ustalany w proporcji do stopnia wykonania prac. Rozliczenie kontraktu długoter-
minowego może powodować powstanie następujących pozycji bilansowych na dzień bilansowy,
które będą uzyskiwały różne wartości bilansowe i podatkowe: powstanie RMC z tytułu nie
zafakturowanych przychodów; powstanie RMP z tytułu otrzymanej zaliczki (fakturowanej);
powstanie RMB z tytułu kosztów jeszcze nie poniesionych (strat); powstanie RMC z tytułu
zapasu nie zakończonej usługi.
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leasingowych134, czy też środki trwałe135 i inwestycje w aktywa niefinansowe.
Szczególny problem stanowią aktywa i zobowiązania finansowe136, których

134 Leasing jest źródłem finansowania działalności. Jednostka może wybrać leasing finansowy
(kapitałowy) albo leasing operacyjny. W przypadku leasingu podatek dochodowy odroczony
może wystąpić z różnych powodów, a mianowicie: jeśli umowa jest zaklasyfikowana identycznie
dla celów podatkowych i bilansowych, to w przypadku leasingu finansowego może powstać
różnica przejściowa w pozycji "środki trwałe" wskutek odmiennych stawek i metody amortyzacji
lub/i na zobowiązaniu z tytułu leasingu ze względu na odsetki naliczone na dzień bilansowy.
Należy przy tym pamiętać, że w rachunkowości możliwych jest kilka metod rozliczania
kosztów/przychodów w okresie trwania umowy, natomiast w ujęciu podatkowym jedyną
akceptowaną metodą jest metoda liniowa, czyli proporcjonalnego rozłożenia opłat w czasie
trwania umowy. Przypadek ten jest ujmowany w podatku odroczonym analogicznie jak każda
inna operacja dotycząca środka trwałego i zobowiązań; jeśli umowa jest odmiennie klasyfikowana
przez prawo bilansowe i prawo podatkowe, to możliwe są dwa przypadki: a) leasing jest
operacyjny dla celów bilansowych, ale finansowy dla celów podatkowych; b) leasing jest
operacyjny dla celów podatkowych, a finansowy z punktu widzenia prawa bilansowego.
Skutkiem powyższej sytuacji będą należności z tytułu leasingu (odpowiednio u drugiej strony
zobowiązania z tytułu leasingu) oraz aktywa stanowiące przedmiot leasingu, dla których
wystąpiły różnice przejściowe.

135 W przypadku środków trwałych podatek dochodowy odroczony może powstać wskutek
następujących operacji: l) amortyzacji; 2) ulg podatkowych; 3) odpisów aktualizujących
wartość. Środki trwałe wraz z upływem czasu podlegają stopniowemu zużyciu fizycznemu
i moralnemu. Proces ten znajduje swe odzwierciedlenie w szczególnym rodzaju kosztu, jakim
jest amortyzacja. Podstawą do jej wyznaczenia jest wartość początkowa środka, czyli wartość
brutto oraz przewidywany okres jego użytkowania. Przyjęcie przez jednostkę odmiennych zasad
(metody i okresu) amortyzacji księgowej i amortyzacji podatkowej prowadzi do zróżnicowania
wartości bilansowej i wartości podatkowej środków trwałych. Może zatem powstać albo
ujemna, albo dodatnia różnica przejściowa. Regulacje podatkowe przewidują określone ulgi
podatkowe w zakresie środków trwałych. Typowym przykładem jest zasada jednorazowej
amortyzacji środków trwałych niskocennych (do 3500 zł). Innym przykładem jest przyspieszona
amortyzacja podatkowa. Podatek dochodowy odroczony pojawi się wtedy i tylko wtedy, gdy
jednostka będzie stosowała zasady amortyzacji podatkowej tylko do rozliczeń z fiskusem, a dla
celów bilansowych będzie wykorzystywać amortyzację ekonomiczną. Wtedy bowiem wartość
księgowa środków trwałych będzie wyższa od wartości podatkowej i powstanie dodatnia
różnica przejściowa. W ciągu okresu sprawozdawczego mogą wystąpić sytuacje, w których
należy dokonać odpisów utraty wartości środków trwałych mających na celu zrównanie
wartości księgowej netto środka trwałego z jego ceną sprzedaży netto. Odpis z tytułu trwałej
utraty wartości środka trwałego występuje wtedy, gdy środek trwały utracił przydatność
gospodarczą lub jest sprzedawany, jeśli w momencie utraty przydatności lub sprzedaży nie jest
w pełni umorzony. Odpis ten, jeśli nie wynika ze zmiany rodzaju działalności, w okresie jego
zarachowania nie stanowi kosztów podatkowych, ale jest kosztem uzyskania przychodu
w okresach przyszłych. W takich przypadkach powstaje zawsze ujemna różnica przejściowa,
ponieważ Wklr < Wpod i należy utworzyć aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

136 W związku z obowiązkiem wyceny inwestycji na dzień bilansowy, pojawia się problem
różnicy między jej wartością księgową i wartością podatkową. Skutki wyceny na dzień
bilansowy, bez względu na to, czy oznaczają wzrost czy zmniejszenie ceny nabycia inwestycji,
nie są uznawane za przychodyfkoszty dla celów podatkowych w okresie dokonania aktualizacji.
Stanowią one przychód/koszt podatkowy dopiero w momencie zbycia/rozliczenia inwestycji.
Wskutek aktualizacji wyceny inwestycji ich wartość księgowa zmienia się w stosunku do ceny
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wycena na poziomie wartości godziwej jest obligatoryjna na mocy regulacji
prawa bilansowego, ale nieakceptowana przez prawo podatku dochodowego
do momentu realizacji kontraktu 137.

Podstawowe zmiany polskiego prawa bilansowego od 2002 r. powodujące
rozszerzenie obszaru różnic przejściowych przedstawia tabela 5.4.

Tabela 5.4. Potencjalne obszary różnic przejściowych
w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości

Obszary zmian nowelizacji
ustawy o rachunkowości (z punktu Potencjalne różnice przejściowe

widzenia różnic przejściowych)

Definicja aktywów Różnice dodatnie - aktywa ujawniane w bilansie, np.
prawo wieczystego użytkowania gruntu, prawo spół-
dzielcze do lokalu

Wartość godziwa Różnice dodatnie i ujemne w pozycjach: aktywa i zobo-
wiązania finansowe oraz inwestycje w aktywa nie-
finansowe

Odpisy aktualizujące wartość Różnice ujemne - głównie w pozycjach aktywów: środki
aktywów trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności,

zapasy, inwestycje w aktywa niefinansowe oraz
aktywa finansowe

Leasing Różnice dodatnie i ujemne w pozycjach: środki trwale
w leasingu, zobowiązania z tytułu leasingu i nale-
żności z tytułu leasingu

Kontrakty długoterminowe Różnice ujemne i dodatnie w pozycji RMCi reze-
rwy

Różnice kursowe Różnice dodatnie na rozrachunkach w walutach ob-
cych

nabycia, a wartość podatkowa pozostaje na poziomie ceny nabycia. Powstała różnica wartości
inwestycji stanowi różnicę przejściową. Może mieć ona charakter różnicy przejściowej ujemnej
lub dodatniej, co determinuje obowiązek utworzenia odpowiednio aktywów lub rezerw na
odroczony podatek dochodowy.

131 Instrument co do istoty jest kontraktem (umową), który skutkuje jednocześnie powstaniem
składnika aktywów finansowych u jednej jednostki gospodarczej i zobowiązania finansowego
lub składnika kapitałowego u drugiej jednostki gospodarczej. Aktywa finansowe będące
skutkiem instrumentów finansowych ujmuje się w sprawozdaniu finansowym na dzień zawarcia
kontraktu, w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych
w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe - w wartości godziwej
uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Na dzień kolejnej
wyceny aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży, a także zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu, wycenia się w wartości godziwej, podczas gdy pożyczki
udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia. W zależności od relacji ustalonej w ramach
wstępnej wyceny i wartości na dzień bilansowy powstaje ujemna lub dodatnia różnica przejściowa.
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Tabela 5.4. (cd.)

Obszary zmian nowelizacji
ustawy o rachunkowości (z punktu Potencjalne różnice przejściowe

widzenia różnic przejściowych)

Rezerwy - wycena i defInicja zobo- Różnice ujemne w pozycji rezerwy, zwłaszcza długo-
wiązań terminowe

Środki trwałe Różnica dodatnia z tytułu dowolnej metody, okresu
amortyzacji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę zmiany polskiego prawa bilansowego i regulacje
podatku dochodowego, można wskazać przyczyny i charakter różnic przejścio-
wych najbardziej istotnych z punktu widzenia rozwoju alokacji podatku
dochodowego.

Tabela 5.5. Podstawowe (typowe) okoliczności powstawania różnic przejściowych
dodatnich i ujemnych w aktywach i zobowiązaniach

Pozycja Przyczyna różnicy przejściowej Charakter
różnicy

AKTYWA

Środki trwałe Amortyzacja przyspieszona podatkowa Dodatnia
Amortyzacja bilansowa wyższa niż podat- Ujemna

kowa
Utrata wartości Ujemna

Inwestycje długoterminowe Wycena rynkowa (godziwa)
i krótkoterminowe jeśli cena rynkowa wyższa od ceny na-

bycia Dodatnia
jeśli cena rynkowa niższa od ceny nabycia Ujemna

zapasy Utrata wartości, możliwa do odliczenia Ujemna
w momencie sprzedaży

Należności handlowe Utrata wartości, ale możliwa do odliczenia Ujemna
dla celów podatkowych

Należności odsetkowe Odsetki nie zapłacone tylko w przypadku Dodatnia
niektórych należności (np. handlowych)

Należności walutowe Naliczone różnice kursowe Dodatnia lub
ujemna

PASYWA

Zobowiązania odsetkowe Tylko w przypadku wybranych zobowiązań Ujemna
(np. handlowych)
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Tabela 5.5. (cd.)

Przyczyna różnicy przejściowej
Charakter

Pozycja różnicy

PASYWA

Zobowillzania walutowe Naliczone różnice kursowe Ujemna lub
dodatnia

Rezerwy na przyszłe zobo- Tytuł rezerwy, ale tylko wtedy, gdy realizacja Ujemna
willlania oznacza uznanie kosztu podatkowego,

np. rezerwy na świadczenia pracownicze

Rozliczenia międzyokreso- Dotacje podlegajllce opodatkowaniu w mo- Ujemna
we przychodów mencie otrzymania

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Dalszy rozwój rachunkowości podatków odroczonych w Polsce zależy
w dużej mierze od zmian regulacji prawnych podatku dochodowego
(a konkretnie od zmian stopy podatkowej oraz zasad ustalania dochodu
i podstawy opodatkowania) oraz od zmian prawa bilansowego. Malejąca
stopa podatkowa może oznaczać zmniejszenie istotności kategorii podatku
odroczonego dla praktyki sprawozdawczości finansowej. Jednak w świetle
integracji z Unią Europejską i globalizacji może nastąpić większe niż
obecnie zróżnicowanie zasad ustalania dochodu i wyniku finansowego.
Główną przyczyną wzrostu skali rozbieżności może stać się prawo bilan-
sowe, którego rozwiązania będą akceptowane przez prawo podatkowe
w innym momencie (w innym okresie sprawozdawczym) niż przez prawo
bilansowe.

W Polsce dalsze zmiany będą związane z wprowadzeniem rozwiązań
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jest to skutek integracji
Polski z Unią Europejską, w której Międzynarodowe Standardy Rachun-
kowości staną się "wspólnym" zestawem zasad rachunkowości i sprawo-
zdawczości finansowej. Z punktu widzenia odroczonego podatku dochodowego
najbardziej znacząca może okazać się polityka amortyzacji, instrumenty
finansowe, kontrakty długoterminowe i rezerwy. W tych obszarach tkwią
bowiem źródła potencjalnych różnic przejściowych.

Globalizacja wymusza także weryfikację polityki podatkowej, gdyż
w Polsce - podobnie jak w większości krajów - system podatkowy był
konstruowany przed obecną falą umiędzynarodowienia działalności gos-
podarczej i podatki są nadal dostosowane do zamkniętych gospodarek
narodowych poszczególnych krajów.
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Można założyć, że jeśli będzie utrzymane tempo globalizacji, to wa-
runki dla działalności przedsiębiorstw będą stopniowo ujednolicane w skali
całej gospodarki światowej, ale poszczególne kraje będą konstruować in-
dywidualnie przede wszystkim podatki bezpośrednie. Pozostaną one swego
rodzaju symbolem suwerenności kraju, a kształt systemu podatkowego
w tym obszarze w dużej mierze będzie odzwierciedleniem stanu budżetu
państwa.

Twierdzi się powszechnie, że właśnie podatki bezpośrednie są naj trud-
niejszym obszarem harmonizacji i długo jeszcze do niej nie dojdzie. Autorzy
takich poglądów wymieniają jako jedną z podstawowych przyczyn brak
wyraźnych postanowień na ten temat w Traktacie Rzymskim 138.

W Polsce regulacje prawne dotyczące podatku dochodowego od osób
prawnych od kilku lat nie uległy zasadniczym zmianom. W świetle globalizacji
jest to jednak konieczne. Kierunek zmian też wydaje się znany - z jednej
strony wzrost rozbieżności przejściowych ujemnych pozwalający na finan-
sowanie budżetu, z drugiej zachęty dla inwestorów przejawiające się w ulgach
podatkowych (głównie dotyczących inwestycji rzeczowych) 139. Konsekwencją
takich zmian powinien być podatek dochodowy odroczony, co oznacza
większy niż obecnie zakres jego stosowania. Już dziś w polskiej praktyce
bardzo wyraźnie widać wzrost wykorzystania tego instrumentu rachunkowości.
Tendencja ta niewątpliwie nasili się w następnych latach, nawet przy
założeniu braku zmian prawa podatku dochodowego. Już bowiem sama
nowelizacja ustawy o rachunkowości wniosła więcej nowych przyczyn
powstawania rozbieżności przejściowych między prawem bilansowym i prawem
podatkowym w stosunku do lat poprzednich.

W konkluzji należy stwierdzić, że wpływ podatku dochodowego na
rachunkowość w Polsce w świetle globalizacji wydaje się być przesądzony.
W przyszłości wykaże on niewątpliwie tendencję rosnącą, co oznacza, że
koniecznością stanie się wykorzystanie w szerszym zakresie podatków
dochodowych odroczonych, które - jako jedyny instrument prawa bilansowego
- pozwolą na eliminację tego wpływu na wartość bilansową przedsiębiorstwa.
Problem alokacji podatku dochodowego, mimo że trudny i skomplikowany,
staje się coraz bardziej aktualny dla polskiej praktyki gospodarczej. W związku
z tym poniżej przedstawiono ogólny model alokacji podatku dochodowego,
który, jak się wydaje, będzie funkcjonować w polskiej praktyce przez
najbliższe lata.

/,

138 Por. B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa
podatkowego. Unia Europejska i Polska, PWE, Warszawa 1998, s. 25 i 187.

139 Zmiany prawa podatkowego polegające na rozszerzeniu rozbieżności o charakterze
trwałym wydają się mało prawdopodobne, gdyż takie różnice nie są akceptowane przez
inwestorów.
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4. Model alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce
- podejście bilansowe

Model alokacji podatku dochodowego przyjęty w polskiej rachunkowości
w zakresie podejścia, koncepcji i metody nie może różnić się od modelu
IASB określonego w MSR 12. Bazować on będzie zatem na podejściu
bilansowym, koncepcji pełnej alokacji i metodzie zobowiązań bilansowych.

Podejście bilansowe

Koncepcja pełnej alokacji - realizowana w zgodności z
definicjami podstawowych kategorii finansowych i
nadrzędnymi zasadami rachunkowości

Metoda zobowiązań bilansowych

Wartość bilansowa aktywów
i zobowiązań

Wartość podatkowa aktywów ...•.. ..•
i zobowiązań

Stopa procentowa podatku dochodowego
-,. w okresie realizacji (płatności) podatku ...•

(rozliczenia odroczonego podatku ..•
dochodowego)

Rys. 5.9. Ogólny model alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przyjęte ogólne parametry modelu narzucają jego strukturę i elementy,
zarówno pierwotne, jak i wtórne, będące wynikiem procedur przeliczeniowych
tych pierwszych (por. rys. 5.10).

Elementy pierwotne modelu należy traktować jako szczegółowe parametry
wynikające z ogólnych parametrów (podejścia, koncepcji i metody alokacji).
Są one punktem wyjścia do ustalenia elementów wtórnych. W tym celu
podlegają określonym procedurom obliczeniowym, wynikającym z ogólnych
parametrów modelu alokacji. Między elementami pierwotnymi i wtórnymi
oraz w ramach elementów wtórnych zachodzą różne zależności. Wartość
bilansowa i wartość podatkowa aktywów/zobowiązań determinuje wartość
i charakter różnicy przejściowej (wektor 1 i wektor 2). Stopa podatkowa
i różnice przejściowe pozwalają ustalić element wtórny, jakim są akty-
wa/rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego (wektor 3 i wek-
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I poziom

/ WARTOŚĆ BILANSOWA (I)
AKTYWÓW I 1-

ZOBOWIĄZAŃ (WB A/Z)

WARTOŚĆ PODATKOWA (2)

AKTYWÓW I 1-

ZOBOWIĄZAŃ (WP AlZ)

STRATY PODATKOWE (5)

(SP)

STOPA PODATKOWA (3)

(% PD)

------------------- -
/' RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE ~-(R) (4)-

AKTYW A I REZERWY Z
TYTUŁU PODA TKU

DOCHODOWEGO
ODROCZONEGO

~
(AKTIREZ)

(6)

]PRZYCHODY/KOSZTY Z
TYTUŁU PODATKU

DOCHODOWEGO

"- ODROCZONEGO

II poziom

III poziom

r--------------------------------------------~
I 1
I I
I Procedury POZYCJE I
I prezentacyjne mające PREZĘNTOW ANE I

I ilUcelu l(juwnienie W SPRAWOZDANIU I

: elemelltliw wtlimych FINANSOWYM :
I i pierwotllych I
1 -- ~

Rys. 5.10. Struktura i podstawowe elementy modelu alokacji podatku dochodowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

tor (4). Ponadto stopa podatkowa i strata podatkowa determinują aktywa
z tytułu podatku dochodowego odroczonego (wektor 3 i wektor 5). Aktywa
i rezerwy (zobowiązania) z tytułu odroczonego podatku dochodowego
pozwalają obliczyć kolejny element wtórny modelu, jakim są przychody
i koszty z tytułu podatku dochodowego odroczonego (wektor 6). Zarówno
elementy wtórne, jak i pierwotne są ujawniane w sprawozdaniu finansowym
z zastosowaniem określonych procedur prezentacyjnych.
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Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są elementy wtórne modelu
zidentyfikowane na II poziomie, czyli aktywa/zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego odroczonego, oraz na III poziomie, czyli przychody/koszty
z tytułu podatku dochodowego odroczonego. W celu ich ustalenia jest
niezbędne przyjęcie określonych definicji elementów pierwotnych oraz kryteriów
ich klasyfikacji (por. rys. 5.11).

WBAlZ
WPAlZ

O/OPD

KRYTERIA KLASYFIKACJI:
RODZAJ TRANSAKCJI
OKRES ROZLICZENIA••

Wartość bilansowa
- wartość ustalona zgodnie

z prawem bilansowym

Klasyfikacja aktywów i zobowiązań według
rodzaju wpływu przychodów/kosztów

na wartość bilansową przedsiębiorstwa i terminu
realizacji

Wartość podatkowa
- wartość, która

w przyszłości, w momencie realizacji
aktywów/zobowiązań skoryguje

podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym

Wyodrębnienie grup aktywów i zobowiązali na
potrzeby alokacji podatku dochodowego

(z uwzględnieniem łącznie dwóch ww. kryteriów)

Rys. 5.11. Elementy pierwotne modelu alokacji - definicje i kryteria ich klasyfikacji

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wartość bilansowa aktywów/zobowiązań wynika z przyjętego modelu
rachunkowości, którego kształt wyznacza prawo bilansowe. Wartość podat-
kowa aktywów/zobowiązań jest determinowana przez regulacje prawne
podatku dochodowego. Po przyporządkowaniu obu wymienionych wartości
aktywom i zobowiązaniom dalszym procedurom są poddawane tylko te
z nich, dla których wartość bilansowa jest różna od wartości podatkowej.
W ten sposób ze zbioru wszystkich aktywów i zobowiązań są wydzielone
tylko te aktywa i zobowiązania, które generują różnice przejściowe. Tylko
one podlegają klasyfikacji na potrzeby alokacji podatku dochodowego (por.
rys. 5.12).
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AKTYWA/ZOBOWIĄZANIA

(l) okres realizacji
(rozliczenia) transakcji Długoterminowe aktywa Krótkoterminowe aktywa

(DA)/długoterminowe (KA)/krótkoterminowe
zobowiązania (DZ) zobowiązania (KZ)

z tytułu: z tytułu:

(2) rodzaj transakcji
(1) bieżących zdarzeń ujmo- (1) bieżących zdarzeń ujmo-

wanych w wyniku finanso- wanych w wyniku finanso-
(zdarzenia) wym bieżącego okresu wym bieżącego okresu

gdzie:
DA BOW, DZ BOW KA BOW, KZ BOW

(2) bieżących zdarzeń (2) bieżących zdarzeń
BaW - bieżący okres - ujmowanych w kapitale ujmowanych w kapitale
wynik finansowy własnym (innym niż własnym (inne niż

BOK - bieżący okres -
aktualizacja wyceny aktualizacja wyceny i
i zysk/strata lat ubiegłych) zysk/strata lat ubiegłych)

kapitał własny (inny niż DA BOK, DZ BOK KA BOK, KZ BOK
podstawowy, Z (3) aktualizacji wyceny (3) z aktualizacji wyceny
aktualizacji wyceny, kapitałowej kapitałowej
zysk/strata lat ubiegłych) DA AK, DZAK KAAK,KZAK

AK - aktualizacja wyceny
(4) zdarzeń lat ubiegłych (4) zdarzeń lat ubiegłych ujmo-

ujmowanych w kapitale wanych w kapitale wlasnym
- kapitałowa własnym KA POK, KZ POK

paK - poprzedni okres-
DA POK, DZ POK (5) zdarzell dotyczących

(5) zdarzeń dotyczących połączenia:
kapitał własny połączenia: - generującego goodwill

PG - połączenie goodwill
- generującego goodwill KA PG, KZ PG
DA PG,DZPG - generującego badwill

PB - połączenie badwill
- generującego badwill KAPB, KZPB
DA PB, DZPB

Rys. 5.12. Klasyfikacja aktywów/zobowiązań na potrzeby alokacji podatku dochodowego

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Podstawowym kryterium klasyfikacji aktywów/zobowiązań, dla których
zidentyfikowano różnice przejściowe, jest sposób uznawania przychodów /kosz-
tów, wskutek których nastąpiło ujawnienie tych aktywów i zobowiązań
(czyli rodzaj wpływu przychodów/kosztów na wartość bilansową przedsię-
biorstwa). Zgodnie z tym kryterium przychody/koszty mogą być ujmowane
w następujący sposób:

- w wyniku finansowym bieżącego okresu (BOW);
w wyniku lat ubiegłych, czyli w kapitale własnym (POK);

- w kapitale z aktualizacji wyceny (AK);
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w kapitale innym niż z aktualizacji wyceny (AK) wyniku lat
ubiegłych (BOK), np. w kapitale zapasowym140;

- w wartości firmy, czyli:
w goodwillu (pG);
w badwillu (PB).

Kolejnym etapem na drodze do ustalenia wtórnych elementów modelu
jest obliczenie wartości różnic przejściowych na aktywach i zobowiązaniach
pogrupowanych według kryteriów klasyfikacji pokazanych na rysunku 5.12.

Efektem powyższego działania jest ustalenie dodatnich (RD) i ujemnych
(RU) różnic przejściowych dla grup aktywów i zobowiązań w przekroju
"długoterminowe" i "krótkoterminowe" oraz w przekroju wynikającym ze
sposobu uznania związanych z tymi aktywami i zobowiązaniami przychodów
i kosztów (por. rys. 5.13).

RD DA/ZBOW
RDDA/ZBOK
RDDA/ZAK

RD DA/ZPOK
RDDA/ZPG
RD DA/Z PB

RD KA/ZBOW
RD KA/Z BOK
RD KA/ZAK

RD KA/Z paK
RD KA/Z PG
RD KA/Z PB

RV DA/ZBaW
RV DA/Z BOK
RU DA/Z AK

RV DA/ZPOK
RU DA/ZPG
RV DA/Z PB

RU KA/Z BOW
RV KA/ZBOK
RV KA/ZAK

RV KA/Z paK
RV KA/Z PG
RV KA/Z PB

Rys. 5.13. Rodzaje różnic przejściowych

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wyodrębnienie różnic przejściowych (ujemnych i dodatnich) w przekroju
"długoterminowe" i "krótkoterminowe" jest istotne ze względu na różne
stopy podatkowe w poszczególnych okresach ich zakończenia się. Wyodręb-
nienie różnic przejściowych w przekroju miejsca odniesienia kosztów/przy-
chodów, wskutek których powstała różnica przejściowa, jest niezbędne
z punktu widzenia prawidłowego ujęcia podatku dochodowego odroczonego
(czyli przychodu lub kosztu z tytułu alokacji podatku dochodowego).

Ustalenie wtórnych elementów modelu w postaci aktywów/zobowiązań
z tytułu podatku dochodowego odroczonego wymaga obliczenia iloczynu
stopy podatkowej i zagregowanej różnicy przejściowej (por. rys. 5.14).

140 Kapitał inny nie obejmuje także kapitału podstawowego, który z zasady wyłączony
jest z procesu alokacji.
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AKTYWA I REZERWY (ZOBOWIĄZANIA) Z TYTUŁU PODATKU
DOCHODOWEGO ODROCZONEGO

AKTYWA
z tytułu odroczonego

podatku dochodowego
(AKT)

L-___ .- __ ---J

REZERWY
z tytułu odroczonego

podatku dochodowego
(REZ)

AKTYWAa

z tytułu odroczonego
podatku dochodowego od

straty podatkowej

AKT
AKT
AKT
AKT
AKT
AKT

BOW
BOK
AK
POK
PG
PB

REZ
REZ
REZ
REZ
REZ
REZ

BOW
BOK
AK
POK
PG
PB

AKT SP

(RU x % PD) (RDx % PD) (SP x % PD)

• Odrębną przyczyną jest strata podatkowa, wymaga ona indywidualnego podejścia;
w zależności od okolicmości jej uznania zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego z nią związanych może być odniesiona albo do wyniku fmansowego bieżącego
okresu, albo do zysków/strat lat ubiegłych.

Rys. 5.14. Wtórne elementy modelu alokacji podatku dochodowego - aktywa i rezerwy
(zobowiązania)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wykazane na rysunku 5.14 aktywa/rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego są ustalane na każdy dzień bilansowy. Stanowią punkt wyjścia
do obliczenia kolejnego wtórnego elementu modelu - przychodów/kosztów
z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Stanowi on zmianę stanu
aktywów/rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego między końcem
i początkiem okresu sprawozdawczego. Zmiana stanu jest określana odrębnie
w ramach poszczególnych grup aktywów/rezerw z tytułu podatku do-
chodowego odroczonego, co umożliwia odpowiednie ujęcie przychodu/kosztu
z tego tytułu (por. rys. 5.15).

Reasumując, kluczową kwestią umożliwiającą wykorzystanie prezen-
towanego modelu alokacji podatku dochodowego jest odpowiednia klasyfikacja
wykazanych przez jednostkę na każdy dzień bilansowy aktywów/zobowiązań.
Podstawą tej klasyfikacji jest rodzaj zdarzenia determinujący sposób ujmowania
jego skutków w wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Kategoriami kształtującymi wartość bilansową przedsiębiorstwa, z którymi
jest związana bezpośrednio alokacja podatku dochodowego, są co prawda
przychody i koszty, ale dzięki metodzie bilansowej stosowanej w rachun-
kowości można wskazać odpowiadające im aktywa i zobowiązania. Takie
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PRZYCHODY/KOSZTY Z TYTUŁU
PODATKU DOCHODOWEGO ODROCZONEGO

PRZYCHODY/KOSZTY UZNANE W WYNIKU FINANSOWYM

ZMIANA STANU

(I) AKT/REZ BOW - na dzień k011cZący każdy okres
sprawozdawczy

(2) AKT/REZ BOK

} - na dzień kończący każdy okres
sprawozdawczy, z wyjątkiem dnia
kończącego okres, w którym
ujawniono różnice przejściowe

(3) AKT/REZ paK

(4) AKT/REZlPG

(5) AKT/REZ PB

PRZYCHODY/KOSZTY UZNANE W KAPITALE Z AKTUALIZACJI WYCENY

AKTIREZAK - na dziel\ kol\czący każdy okres sprawozdawczy

PRZYCHODY/KOSZTY UZNANE W KAPITALE WŁASNYM INNYM NIŻ
Z AKTUALIZACJI WYCENY I ZYSKu/STRACIE LAT UBIEGŁYCH

AKT/REZBOK - tylko na dziel\ kol\czący okres, w którym
powstała różnica przejściowa

PRZYCHODY/KOSZTY UZNANE
W ZYSKU/STRACIE LAT UBIEGŁYCH

AKT/REZPOK - tylko na dziel] kol\czący okres, w którym
ujawniono różnicę przejściową

PRZYCHODY/KOSZTY KORYGUJĄCE
GOODWILLlBADWILL

AKT/REZ PG, AKT/REZ PB - tylko na dziel\ kończący okres, w którym
powstała różnica przejściowa

Rys. 5.15. Elementy wtórne modelu - przychodyfkoszty z tytułu podatku dochodowego
odroczonego i zasady ich uznawania

Ź ród ł o: opracowanie własne.

właśnie ujęcie należy zastosować w modelu alokacji podatku dochodowego,
opartym na podejściu bilansowym, pełnej alokacji i metodzie zobowiązań.

Przedstawiony w niniejszej pracy model alokacji podatku dochodowego
stanowi uogólnienie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie prezentowanych
w książce Rachunkowość podatków odroczonych 141. Zawiera ona objaśnienia,

141 Zob. E. Wal iń s k a, Rachunkowość podatków ...
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procedury obliczeniowe i prezentacyjne odnośnie do wszystkich elementów
modelu, uwzględniające wymogi prawa bilansowego w Polsce po ostatnich
zmianach oraz obowiązujące regulacje prawne dotyczące podatku dochodo-
wego. Ponadto, przedstawia rozwiązania ewidencyjne i dokumentację poza-
bilansową - elementy niezbędne zarówno do ustalenia w systemie rachun-
kowości elementów pierwotnych modelu, czyli głównie wartości podatkowej
aktywów i zobowiązań, jak i elementów wtórnych, czyli aktywów, rezerw,
przychodów i kosztów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wydaje się, że przedstawiony model alokacji podatku dochodowego
może znaleźć zastosowanie w praktyce polskiej rachunkowości, mimo że
wymaga dużego nakładu pracy w pierwszym etapie wdrożenia. Jego prawid-
łowe funkcjonowanie jest bowiem uzależnione od wprowadzenia odpowiednich
przekrojów analitycznych, zmieniających obecnie stosowane rozwiązania
ewidencyjne. Jest to jednak możliwe dopiero wówczas, gdy jednostka:

- określi politykę rachunkowości uwzględniając w niej klasyfikację
aktywa/zobowiązania z punktu widzenia wpływu transakcji na wartość
bilansową przedsiębiorstwa;

- zidentyfikuje jednoznacznie charakter różnic pomiędzy wynikiem
finansowym i księgowym (przejściowe/trwałe).

Wymienione wymagania można uznać za warunki brzegowe modelu
alokacji podatku dochodowego, przy czym pierwszy z nich ma charakter
wewnętrzny, zależny od jednostki, drugi w dużej mierze jest uzależniony od
zewnętrznego czynnika - przejrzystości prawa podatkowego.

Wydaje się, że prawo podatkowe może stanowić podstawową barierę
wykorzystania alokacji podatku dochodowego. Jak twierdzi Z. Messner,
"w okresie dostosowywania polskiego prawa rachunkowości do rozwiązań
światowych [..,) występują zjawiska, które nie sprzyjają pełnej stabilizacji
rozwiązań w zakresie rachunkowości. Do takich zjawisk można zaliczyć
m.in. niestabilny system podatkowy, nieprecyzyjne określenie kosztu uzyskania
przychodów" 14-2.

W tym miejscu nasuwa się pewna refleksja będąca rezultatem analizy
polskiej praktyki rachunkowości i podatków w okresie międzywojennym.
Bilans handlowy i bilans podatkowy stanowiły w tamtych czasach przedmiot
rozważań wielu autorów. S. Skrzywan pisał: "ponieważ pojęcie zysku
gospodarczego i zysku podatkowego są od siebie różne, a praktyka władz
podatkowych różnice te jeszcze pogłębia, przeto powstaje uzasadniona
obawa, w dużej mierze potwierdzona już przez życie, że polityka gospodarcza
przedsiębiorstw, opierając się na nagiętych do celów podatkowych bilansach
i sprawozdaniach, prowadzić będzie do fałszywych rozstrzygnięć, a substancja

142 Por. Z. M e s s n e r, Perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce w najbliższych latach,
"Rachunkowość" 1998, nr 5, s. 248.
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majątkowa przedsiębiorstw, stale naruszana lub nieodnawialna, nie będzie
wykazywać tak niezbędnej dla kraju dynamiki rozwojowej" 143. Treść wypo-
wiedzianych wiele lat temu słów wydaje się być jak najbardziej aktualna
i powinna stanowić przestrogę zarówno dla sporządzających i badających
sprawozdania fInansowe, jak i dla organów stanowiących prawo, w szczególno-
ści prawo podatkowe.

143 S. Sk r zyw a n, Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw
oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu, "Czasopismo Księgowych w Polsce" 1938,
nr 1, s. 2.



Rozdział VI

ALOKACJA PODATKU DOCHODOWEGO A WARTOŚĆ
BILANSOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

- WYNIKI BADANIA Z LAT 1996-2000

1. Koncepcja badania i jego konstrukcja logiczna

1.1. Ogólna charakterystyka badania empirycznego

Przedmiotem badania, którego wyniki są prezentowane w rurueJszym
rozdziale, jest alokacja podatku dochodowego w polskiej praktyce gos-
podarczej.

Badanie prowadzone było w latach 1996-2000 i obejmowało swym
zakresem dwie grupy podmiotów: przedsiębiorstwa niepubliczne i spółki
notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, inne niż
banki i zakłady ubezpieczeń. W przypadku przedsiębiorstw niepublicznych
badanie miało charakter ankietowy, w drugim przypadku badano roczne
jednostkowe sprawozdania finansowe spółek publicznych.

Badanie prowadzono w okresie obowiązywania w Polsce podejścia
wynikowego do alokacji podatku dochodowego. Stanowi ono zamknięty
etap prac badawczych nad tym zjawiskiem w polskiej praktyce, ponieważ
od 2002 r. (a praktycznie już od 2001) zmieniły się gruntownie zasady
uznawania odroczonego podatku dochodowego wskutek wprowadzenia
podejścia bilansowego, wzorowanego na Międzynarodowych Standardach
Rachunkowości.

Celem podstawowym badania było wykazanie rosnącego zakresu wykorzys-
tania alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce oraz jej wpływu
na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wpływu
alokacji na objaśnienie wartości rynkowej spółki, co potwierdziło, że rynek
dostrzega problem rozbieżności między przepisami prawa bilansowego
i prawa podatkowego, dając temu wyraz w cenie rynkowej akcji. Kolejnym,
dodatkowym celem badania, przeprowadzonego na ograniczonej próbie
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spółek, było wskazanie przyczyn alokacji podatku dochodowego w polskiej
praktyce rachunkowości w latach 1996-2000.

Ocena skali i zakresu wykorzystania alokacji podatku dochodowego jest
pierwszym tego typu badaniem z zakresu rachunkowości finansowej w Polscel.
Badanie to jest unikatowe również ze względu na wielkość i charakter
dobranych prób oraz okres nim objęty. Zróżnicowanie prób badawczych
pozwoliło na porównanie trendów rozwoju alokacji podatku dochodowego
w praktyce dwóch grup podmiotów gospodarczych, dla których obowiązywały
w tym obszarze odmienne regulacje rachunkowości, a okres objęty badaniem
umożliwił porównanie uzyskanych rezultatów w czasie. Oryginalność badania
polega jednak przede wszystkim na jego koncepcji, ukształtowanej pod
wpływem wieloletniej pracy badawczej i doświadczeń praktycznych.

Przedstawione w niniejszym rozdziale badanie było przeprowadzone
w okresie obowiązywania podejścia wynikowego do podatku dochodowego
odroczonego, które nie eksponowało znaczenia skutków alokacji dla warto-
ści bilansowej przedsiębiorstwa. Ponieważ znowelizowana ustawa o rachun-
kowości przyjęła nie tylko podejście bilansowe do alokacji podatku do-
chodowego, ale też wiele innych rozwiązań bazujących na Międzynarodo-
wych Standardach Rachunkowości, pozwala to z dużą pewnością stwier-
dzić, że zakres jej wykorzystania w praktyce sprawozdawczości finansowej
oraz wpływ na wartość bilansową polskich podmiotów będzie coraz bar-
dziej znaczący2. Jeśli bowiem niedoskonałe - z punktu widzenia wartości
bilansowej przedsiębiorstwa - podejście wynikowe do podatków dochodo-
wych odroczonych pozwoliło wykazać wzrost ich znaczenia dla praktyki
sprawozdawczości finansowej w latach 1996-2000, to podejście bilansowe
spowoduje niewątpliwie dalszy wzrost istotności wykorzystania i wpływu
tego instrumentu prawa bilansowego na sprawozdania finansowe polskich
jednostek3.

1 Stanowi ono pierwszą próbę kompleksowej analizy skutków alokacji podatku dochodowego
dla polskiej praktyki. Dotychczas w Polsce na ten temat publikowano przede wszystkim
rozważania o charakterze teoretycznym, mające na celu objaśnienie zasad ustalania i wykazywania
odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych. W krajach o rozwiniętej
gospodarce rynkowej badania dotyczące podatku dochodowego odroczonego zapoczątkowano
już w latach 70. XX w., wkrótce po wprowadzeniu do praktyki sprawozdawczości finansowej
obowiązku alokacji podatku dochodowego (na przykład w USA Standard APB II "Accounting
[or Income Taxes" został wydany w 1967 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12
"Rachunkowość podatków odroczonych" w 1979 r. W Wielkiej Brytanii Standard ASB
wprowadzono dopiero w 1985 r., ale metodę alokacji stosowano w praktyce dużo wcześniej).

2 Należy podkreślić, że rozwiązania MSR zaadaptowane przez polskie prawo bilansowe
rozszerzają katalog różnic przejściowych stanowiących przyczyny alokacji podatku dochodowego,
gdyż w większości przypadków wymagają oszacowania wartości ujętych w systemie rachunkowości.

3 Przypuszczenie to zostało potwierdzone wynikami wstępnych badań prowadzonych
w 2003 r.; zob. załącznik nr 3 do niniejszej pracy.



335

Struktura niniejszego rozdziału została zdeterminowana przez cele badania.
Przyjęto przedmiotowy układ prezentacji poszczególnych etapów prac badaw-
czych, w związku z czym wyodrębniono trzy zasadnicze jego części (por.
tab. 6.1).

W pierwszej przedstawiono wyniki badania dotyczącego skali i zakresu
wykorzystania alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce. Obejmuje
ona wyniki badania ankietowego oraz wyniki analizy raportów finansowych
spółek publicznych. Druga część zawiera wyniki badań dotyczących wpływu
alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową oraz na objaśnienie
wartości rynkowej spółek publicznych. W ostatniej części rozdziału przed-
stawiono analizę przyczyn alokacji podatku dochodowego. Analizie zostały
poddane szczegółowe dane finansowe wybranej grupy spółek publicznych,
w przypadku których stwierdzono znaczący wpływ podatku dochodowego
odroczonego na ich wartość bilansową. Na zakończenie rozdziału przed-
stawiono wnioski końcowe wynikające z badania empirycznego oraz wskazano
jego dalsze kierunki. Szczegółowe komentarze, uwagi oraz dane niezbędne
do przeprowadzenia badania, a także wyniki innych badań własnych
prowadzonych przez autorkę zamieszczono w załącznikach do pracy.

Tabela 6.1. zakres przedmiotowy badania empirycznego zamieszczonego w rozdziale VI

Przedmiot badania Rodzaj badania Okres Próba
Część

badania rozdziału

Skala i zakres wykorzystania Ankietowe 1997, 1999, Spółki niepu- 2.1
alokacji podatku dochodo- 2000 bliczne
wego

Rocznych sprawo- 1996-2000 Spółki publi- 2.2
:zxIańfinansowych czne

Alokacja podatku dochodo- Rocznych sprawo- 1996-2000 Spółki publi- 3
wego a wartość bilansowa zdań finansowych czne
i wartość rynkowa przedsię-
biorstwa

Przyczyny alokacji podatku Rocznych sprawo- 1996-2000 Grupa spółek 4
dochodowego zdań finansowych publicznych

Ź ród ł o: opracowanie własne.

1.2. Ewolucja autorskich badań własnych

Badania własne dotyczące alokacji podatku dochodowego prowadzone
były przez autorkę od 1995 r., czyli od momentu wprowadzenia w życie
ustawy o rachunkowości. Początkowo koncentrowały się na zbieraniu opinii
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na temat stosowania w polskiej praktyce nowego prawa bilansowego. Ich
analiza utwierdziła autorkę w wyborze podatków odroczonych jako przedmiotu
dalszych szczegółowych badań. W związku z tym dokonano weryfikacji
pytań ankietowych i w kolejnych latach zbierano opinie szczegółowe na
temat alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce.

W latach 1995-1996 analizowano raporty spółek publicznych innych niż
banki i ubezpieczyciele. Wskazywały one na niewielkie wykorzystanie
odroczonych podatków. Dopiero od 1997 r. zaobserwowano znaczące zain-
teresowanie praktyki tym instrumentem prawa bilansowego. Dlatego też od
tego czasu gromadzono jednostkowe raporty roczne spółek publicznych. Ze
względu na ograniczone w tym okresie możliwości pozyskania danych
finansowych spółek nawiązano kontakt z Polską Agencją Prasową SA,
która wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazywanie "papierowej" wersji
raportów. W ten sposób zgromadzono większość materiału badawczego,
a brakujące informacje uzupełniono, wykorzystując źródła internetowe oraz
raporty spółek publicznych dostępne w Centrum Informacyjnym Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 13.

W badaniach własnych postawiono tezę, że alokacja podatku dochodowego
wywiera coraz bardziej istotny wpływ na sprawozdania finansowe polskich
jednostek i powinna być jednym z czynników uwzględnianych w podej-
mowaniu decyzji ekonomicznych przez różnych użytkowników informacji
generowanych przez rachunkowość. W celu udowodnienia tezy przeprowa-
dzano badania empiryczne na różnych populacjach za pomocą różnych
metod badawczych.

W badaniach ankietowych zbierano opinie respondentów reprezentujących
małe i średnie przedsiębiorstwa, nie notowane na giełdzie, natomiast w ba-
daniach spółek publicznych analizowano ich raporty finansowe, wykorzystując
zarówno proste narzędzia analizy finansowej, jak i metody ilościowe.

Badania własne dotyczące problemu alokacji podatków dochodowych
mogą być sklasyfikowane według różnych kryteriów i podzielone na wiele
etapów. Rysunek 6.1 stanowi próbę ich klasyfikacji i krótkiej charakterystyki<\..

Badanie empiryczne, którego wyniki są prezentowane w niniejszej pracy,
stanowią tylko część badań własnych przeprowadzonych przez autorkę
w latach 1995-2003.

Po wstępnej analizie zebranego materiału ostatecznie uznano, że pod-
stawowym okresem badawczym powinny być lata 1996-2000. W badaniu
ankietowym przyjęto, że uzyskane w 1996 r. opinie respondentów nie mogą
stanowić podstawy wnioskowania, przede wszystkim ze względu na niewielkie
doświadczenie praktyków w stosowaniu podatków odroczonych (przypo-

4 "Zaciemnione" fragmenty rysunku oznaczają to badanie, którego wyniki są przedmiotem
rozważań zawartych w niniejszym rozdziale.
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mmJmy, że dotyczyły one sprawozdań finansowych sporządzonych za
1995 r.). Okres badawczy ograniczono do 2000 r. z tego samego powodu,
który zdecydował o odrzuceniu pierwszego roku obowiązywania ustawy
o rachunkowości (czyli 1995 r.) - braku porównywalności opinii respondentów
oraz danych finansowych. Rok 2001, mimo że obowiązywała jeszcze ustawa
o rachunkowości sprzed nowelizacji, był dla polskich jednostek, zwłaszcza
spółek publicznych, okresem, w którym wprowadzono już wiele rozwiązań
zgodnych z ogłoszoną w 2000 r. nowelą ustawy o rachunkowoścP.

1.3. Cele i struktura badania zamieszczonego w pracy

Badanie empiryczne, którego wyniki są prezentowane w niniejszym
rozdziale, miało na celu:

1) wskazanie skali i zakresu wykorzystania podatków odroczonych
w polskiej praktyce;

2) wskazanie wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową
oraz na objaśnienie wartości rynkowej spółek;

3) wskazanie przyczyn alokacji podatku dochodowego.
Powyższe podstawowe cele badania stały się nadrzędnym kryterium

wyodrębnienia zasadniczych części rozdziału prezentującego jego wyniki6.

W części 2 rozdz. VI omówiono wyniki badania ankietowego spółek
niepublicznych oraz badania raportów rocznych spółek publicznych, po-
twierdzające wzrost skali i zakresu stosowania alokacji podatku dochodowego
w polskiej praktyce. W tej części pracy przedstawiono również relacje
między przyczynami występowania podatków odroczonych - różnicami
przejściowymi dodatnimi i ujemnymi - oraz ich zmiany w badanym okresie
(por. tab. 6.2 i 6.3).

W części 3 przedstawiono wyniki badania spółek publicznych, dotyczącego
wpływu podatków odroczonych na wartość bilansową oraz na wartość
rynkową spółki (por. tab. 6.4).

s Ponieważ podstawowym celem badania było wskazanie zakresu wykorzystania podatków
odroczonych w okresie obowiązywania ustawy o rachunkowości przed jej nowelizacją, wyłączono
2001 r., w którym praktyki sprawozdawcze spółek publicznych pozostawały już pod dużym
wpływem nowego prawa bilansowego. Należy pamiętać, że zamknięcie roku 2001 było
szczególne i stanowiło swego rodiaju przygotowanie do sprawozdawczości finansowej obowią-
zującej od I stycznia 2002 r. Mając świadomość nowelizacji polskiego prawa bilansowego,
spółki "porządkowały" skutki finansowe dotyczące obszarów zmian, ujmując je w wyniku
fmansowym 2001 r. i nie zawsze przyznając się oficjalnie do takiej praktyki w swoich rocznych
raportach.

6 Szczegółowe założenia, cele i charakterystyka badania są prezentowane odrębnie dla
poszczególnych jego etapów.
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W części 4 zaprezentowano badanie szczegółowe prowadzone na wyselek -
cjonowanej próbie spółek, dla których stwierdzono istotny statystycznie
wpływ aktywów/rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na ich
wartość bilansową. Przedmiotem badania były różnice przejściowe stanowiące
podstawę alokacji podatku dochodowego.

Ze względu na stopień trudności omawianych zagadnień, wielość prze-
krojów analitycznych i wykorzystanych wskaźników oraz w celu zaPewnienia
przejrzystości prezentowanych wyników przedstawiono poniżej ogólną ideę
i strukturę badania empirycznego prezentowanego w niniejszym rozdziale,
a także podano jego podstawowe charakterystyki. Przyjęty podział badania
empirycznego na badanie pilotażowe i badanie właściwe został podporząd-
kowany celom rozprawy (por. tab. 6.4)7.

Badanie prezentowane w pracy

Charakter Badanie pilotażowe Badanie właściwe
badania

~ l
Rodzaj Badanie Badanie rocznych Badanie rocznych raportów
badania ankietowe raportów spólek spólek publicznych

publicznych

l l ~
Skala i zakres Skala i zakres Skala i zakres Analiza

Cel badania wykorzystania wykorzystania wykorzystania szczegółowa
wedlug kryterium według kryterium przyczyn alokacj i

j
ilościowego wartościowego, podatku
(liczebność) wpływ na wartość dochodowego

bilansową i wartość

ll
rynkową spółek

lMiejsce
prezentacji Rozdz. VI, cz. 2.1 Rozdz. VI, cz. 2.2 Rozdz. VI, cz. 3 Rozdz. VI, cz. 4w pracy

Rys. 6.2. Struktura badania empirycznego prezentowanego w pracy

Ź ród ł o: opracowanie własne.

7 Różni się on od klasyfikacji przyjętej w odniesieniu do wszystkich badań własnych;
uznano bowiem, że podstawowym kryterium badawczym powinno być kryterium wartościowe,
które mogło znależć zastosowanie wyłącznie w badaniu raportów spółek publicznych.
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Tabela 6.2. Struktura badania pilotażowego - ankietowego

Populacja badana Spółki niepubliczne

Okres badania Lata 1996-2000

Przedmiot badania Alokacja podatku dochodowego

Cele badania (odpowiadające jego Skala zjawiska alokacji
etapom) IdentyfIkacja przyczyn alokacji

Charakter badania Częściowe

Metody badania Analiza wskaźnikowa i analiza struktury

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.3. Struktura badania pilotażowego rocznych raportów spółek publicznych

Populacja badana Spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (na rynku podsta-
wowym), inne niż banki i ubezpieczyciele

Okres badania Lata 1996-2000

Przedmiot badania Alokacja podatku dochodowego

Cele badania Skala i zakres zjawiska alokacji
(odpowiadające jego etapom)

Charakter badania Wyczerpujące

Metody badania Analiza wskażnikowa i analiza struktury (kryterium
ilościowe - liczebność)

Kryterium podziału populacji Stosowanie alokagi podatku dochodowego lub brak
alokacji

Podejście merytoryczne do przedmiotu Podejście bilansowe - badanie skutków bilansowych
badania alokacji (a nie skutków wynikowych)

Kategorie fInansowe wykorzystywane Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego
w badaniu odroczonego - liczba wskazań w rocznych rapo-

rtach fInansowych

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Tabela 6.4. Struktura badania właściwego rocznych raportów spółek publicznych

Populacja badana Spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (na rynku pod-
stawowym), inne niż banki ubezpieczyciele

Okres badania Lata 1996-2000

Przedmiot badania Alokacja podatku dochodowego

Cele badania (odpowiadające jego Skala i zakres zjawiska alokacji - etap I
etapom) Wpływ alokacji na wartość bilansową spółek

- etap II
Wpływ alokacji na wartość rynkową spółek

- etap III
Identyftkacja przyczyn alokacji - etap IV

Charakter badania Etap I, II i III - wyczerpujące
Etap IV - częściowe

Metody badania Analiza wskaźnikowa i analiza struktury (kryterium
wartościowe)

Kryterium podziału populacji i prób Populacja - stosowanie alokacji podatku dochodo-
spółek wego lub brak alokacji

Próby - wartość wskaźnika udziału aktywów/rezerw
netto w kapitale własnym dla każdej spółki wcho-
dzącej w skład badanej populacji

Podejście merytoryczne do przed- Podejście bilansowe - badanie skutków bilansowych
miotu badania alokacji (a nie skutków wynikowych)

Kategorie finansowe wykorzystywane
w badaniu":
1) cechy pierwotne populacji (pró- Wartość bilansowa spółki

by) Wartość rynkowa spółki
Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego
Rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczo-

nego
2) cechy wtórne populacji (próby) Wartość podatkowa spółki

Aktywa netto z tytułu podatku dochodowego od-
roczonego

Rezerwy netto z tytułu podatku dochodowego
odroczonego

Aktywa/rezerwy netto z tytułu podatku dochodo-
wego odroczonego

Wskażnik udziału aktywów netto z tytułu podatku
dochodowego odroczonego w wartości bilansowej
spółki

Wskażnik udziału rezerw netto z tytułu podatku
dochodowego odroczonego w wartości bilansowej
spółki
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Tabela 6.4. (cd.)

Wskaźnik udziału aktywów/rezerw netto z tytułu
podatku dochodowego odroczonego w wartości
bilansowej spółki

Odchylenia wartości rynkowej od wartości bilan-
sowej spółki

Odchylenia wartości rynkowej od wartości podat-
kowej spółki

• Kategorie finansowe wykorzystywane w badaniu zostały zdefiniowane w punkcie 3.1
niniejszego rozdziału; tam również analizowano poszczególne próby wyselekcjonowane z całej
badanej populacji.

Ź ród ł o: opracowanie własne.

2. Badanie pilotażowe skali i zakresu wykorzystania
alokacji podatku dochodowego w polskiej praktyce

2.1. Badanie ankietowe spółek niepublicznych

2.1.1. Charakterystyka i cele badania ankietowego

Badanie ankietowe zostało zainicjowane przez Komisję ds. Doskonalenia
Przepisów i Zasad Rachunkowości przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce (SKwP) w 1996 r. Jego podstawowym celem było
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy praktycy akceptują ustawę o rachun-
kowości. Kwestionariusz ankiety został opracowany w 1996 r. Składał się
z dwóch części: części ogólnej, dotyczącej różnych aspektów regulacji
bilansowych, oraz części szczegółowej, dotyczącej wybranych obszarów
rachunkowości w zależności od zainteresowań poszczególnych członków
Komisji. Badania prowadzone były w różnych regionach Polski, a ich
wyniki opublikowane w literaturze przedmiotuB.

8 Por. wyniki badań prowadzonych wśród rachunkowców Polski północnej: J. G i e r u s z,
B. Z a c k ie w ic z, Ocena stanu aktualnego oraz pożądane kierunki zmian polskiego prawa
bilansowego, "Rachunkowość" 1998, nr 8, s. 433--440; wyniki badań prowadzonych wśród
rachunkowców Dolnego Śląska: T. Cebrowska, A. Kasperowicz, A. Pasłowska,
Obszary zmian prawa bilansowego (w opinii praktyków), "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej
SKwP" 1998, t. 46, s. 28-35; T. Cebrowska, A. Kasperowicz, A. Pasłowska,
Niejasność zapisów Ustawy mankamentem prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej SKwP" 1999, t. 52.
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Pierwotnie badanie, prowadzone w Polsce centralnej przez autorkę jako
członka Komisji ds. Zasad i Regulacji Rachunkowości przy Radzie Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, było skierowane do lokalnego środowis-
ka księgowych - Łodzi i okolic i miały formę wywiadu kwestionariuszowego
(1996 i 1998 r.). W następnych latach rozszerzono zakres terytorialny
badania, a obok wywiadu kwestionariuszowego wykorzystano formę ankiety
pocztowej. W ostatnich dwóch latach badanie zostało przeprowadzone także
wśród słuchaczy Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania
Finansowego przy Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. Stanowili oni ok. 50% respondentów w latach
2000-2001. Pozostałe odpowiedzi z tego okresu uzyskano w drodze
ankiety indywidualnej przeprowadzonej wśród uczestników różnego rodzaju
seminariów i szkoleń z rachunkowości organizowanych przez Fundację
Rozwoju Rachunkowości w Polsce (ok. 40%) oraz w drodze ankiety
pocztowej (ok. 10%)9.

Respondentami byli przede wszystkim samodzielni pracownicy działów
finansowo-księgowych (główni księgowi, kierownicy działów oraz dyrektorzy
finansowi) średnich i dużych firm, nie notowanych na giełdzie lO. Zebrane
opinie pochodziły zatem głównie od osób, które były odpowiedzialne za
prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych
zgodnie z podstawowym aktem prawa bilansowego - ustawą o rachunkowości.

Badanie zostało przeprowadzone czterokrotnie:
- w 1996 r., czyli po pierwszym roku obowiązywania ustawy o ra-

chunkowości i dotyczyło sprawozdań finansowych za rok 1995 (221 wy-
wiadów);

- w 1998 r., po trzech latach obrotowych obowiązywania ustawy
i dotyczyło sprawozdań finansowych za rok 1997 (173 wywiady);

- w 2000 r., w którym badano opinie dotyczące sprawozdań finansowych
za rok 1999 (zebrano 206 ankiet, rozprowadzono 500 ankiet);

- w 2001 r. - dotyczyło ono sprawozdań finansowych za rok 2000
(zebrano 112 ankiet, rozprowadzono 500 ankiet).

9 W badaniu uczestniczyli studenci Koła Naukowego Rachunkowości przy Katedrze
Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego (SKNR); instytucjami wspierającymi badanie były
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

10 Dobór próby był celowy; podyktowany chęcią zebrania opinii respondentów, którzy
reprezentowaliby większość praktyków - księgowych, zobligowanych jedynie do stosowania
przepisów ustawy o rachunkowości. Dlatego też starano się wyeliminować z badania respondentów
reprezentujących spółki publiczne, które dodatkowo są zobowiązane do przestrzegania regulacji
giełdowych. W latach 1996 i 1998 ze względu na formę badania (wywiad) wszyscy respondenci
reprezentowali spółki niepubliczne; w następnych latach wśród respondentów zdarzali się
pracownicy spółek publicznych, były to jednak przypadki sporadyczne (do 5% populacji).
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W niniejszej pracy są prezentowane wyłącznie wyniki badania prze-
prowadzonego w latach 1998-2001, co miało na celu zapewnienie wiarygod-
ności opinii wyrażanych przez respondentów. Pominięte zostały wyniki
z 1996 r., albowiem w tym okresie respondenci nie mieli jeszcze dużego
doświadczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości i ich opinie mogłyby
prowadzić do błędnych wnioskówlI.

Badanie z założenia miało być prowadzone w odstępie 2 lat. Dlatego
też nie zbierano opinii w latach 1997 i 1999, co oznacza, że nie podlegały
badaniu opinie praktyków na temat rocznych zamknięć rachunkowych 1996
i 1998. Ze względu jednak na wyniki badania dotyczące zamknięcia rocznego
1999 oraz na ogłoszenie noweli ustawy o rachunkowości potwierdzającej
rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych odnośnie do podatku dochodo-
wego odroczonego, odstąpiono od przyjętej pierwotnie częstotliwości prze-
prowadzania badania i objęto nim również zamknięcie roku 2000. Spodzie-
wano się, że wyniki tego badania potwierdzą znaczący wzrost zainteresowania
praktyki alokacją podatku dochodowego.

Wyniki badania por. (tab. 6.5) są prezentowane w układzie wskazującym
na rok jego przeprowadzenia (oznaczony symbolem x); należy pamiętać, że
oznaczają one opinie wyrażone przez respondentów w danym roku, ale
dotyczące zamknięć rachunkowych roku poprzedniego (rok, którego dotyczą
opinie, oznaczone symbolem y).

Tabela 6.5. Struktura prezentacji wyników badania ankietowego

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Rok przeprowadzenia Brak x Brak x Brak x x
badania

Rok, którego dotyczą
zebrane opinie y Brak y Brak y y Brak

Prezentacja w pracy - Brak - Badanie - Badanie Badanie
prezentacji z 1998 r. z 2000 r. z 2001 r.
wyników

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Budowa kwestionariusza z lat 1998, 2000 i 2001 została zmodyfikowana
na potrzeby badań własnych, z zachowaniem wybranych pytań dotyczących
ogólnej oceny polskiego prawa bilansowego. Po analizie zebranych opinii

11 Wyniki badania przeprowadzonego w 1996 r. zostały przedstawione m.in. w: E. Wal i ń-
s k a, P. U r b a n e k, Ustawa o rachunkowości w ocenie praktyków - prezentacja wyników hadań
ankietowych z roku 1996, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1999, t. 49.
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respondentów, w badaniu dotyczącym 1995 r., uszczegółowiono możliwe
odpowiedzi i wprowadzono dodatkowe pytania. Ostatecznie kwestionariusz
z lat 1998-2001 składał się z trzech części12: I - ogólnej, II - szczegółowej,
III - metryczki.

Część I kwestionariusza (pytania 1-16) dotyczyła opinii o różnych
aspektach ustawy o rachunkowości. Respondenci poproszeni zostali o wy-
rażenie zarówno ogólnej opinii o prawie bilansowym, jak i opinii dotyczących
konkretnych rozwiązań ustawy.

Część II (pytania 17-21) odnosiła się do problematyki związanej z podat-
kiem dochodowym odroczonym w kontekście obowiązującego w tym okresie
podejścia wynikowego. Jej celem było zebranie opinii respondentów po-
zwalającej na ocenę skali i zakresu praktycznego wykorzystania tego
instrumentu oraz podstawowych przyczyn jego występowania.

W części III (pytania 22-25) respondenci udzielili informacji o wykształ-
ceniu, stażu pracy oraz stanowisku, jakie zajmowali w firmie.

Wiele pytań wymagało odpowiedzi w skali punktowej od O do 6,
gdzie O było najniższą, a 6 najwyższą oceną. W wybranych zagadnieniach
oceny były grupowane w celu zapewnienia przejrzystości interpretacji wy-
ników.

W pracy wykorzystano wyniki badania dotyczące odroczonego podatku
dochodowego (część II kwestionariusza ankiety) oraz wyniki wybranych
zagadnień z ogólnej części kwestionariusza ankiety (część 1)13.

Celem badania było wskazanie przesłanek świadczących o rosnącym
znaczeniu alokacji podatku dochodowego w praktyce rachunkowości i sprawo-
zdawczości finansowej w Polsce.

Odpowiedzi respondentów potwierdzają tezę, że wpływ podatku do-
chodowego odroczonego na sprawozdania finansowe na przestrzeni badanych
lat znacząco wzrastał i mimo ograniczonego obowiązku jego stosowania
- określonego w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. - zwiększały
się zakres i skala jego praktycznego wykorzystania.

N a podstawie danych osobowych respondentów ustalono strukturę
badanej populacji ze względu na wykształcenie, staż pracy w zawodzie
księgowego-finansisty oraz zajmowane stanowisko.

12 Por. Załącznik nr 2 do niniejszej rozprawy.
13 Inne aspekty badania ankietowego były szeroko omawiane w literaturze przedmiotu.

Zob. m.in.: E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k, Ustawa o rachunkowości w opinii jej zwolenników
i przeciwników - wyniki badań ankietowych, [w:] Rachunkowość - teoria i praktyka, Uniw.
Szczeciński, Świnoujście 1999; E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k, Ocena ustawy o rachunkowości
na tle rozbieżnoiici jej zapisów z regulacjami prawa podatkowego. Badania ankietowe - część II,
"Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 4; E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k, Zmiany
w prawie bilansowym - ewolucja czy rewolucja, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001,
t. 4 (60).
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W latach 1998-2000 ponad 2i3 respondentów deklarowało wyższe
wykształcenie, w ostatnim roku badania stanowili oni już 80,3% całej
populacji (por. rys. 6.3). Respondenci charakteryzowali się różnym stażem
w zawodzie księgowego-finansisty. I tak, w roku 1998 ponad połowa
(57,8%) wskazała na staż w przedziale od 11 do 30 lat; w latach 2000-2001
odsetek ten zmniejszył się i wynosił odpowiednio 44,6% i 47,5% (por. rys.
6.4). W całym okresie badania dominowali główni księgowi i dyrektorzy
finansowi, odsetek pracowników służb fmansowo-księgowych nie zajmujących
stanowisk kierowniczych kształtował się na poziomie 8,7% w roku 1998,
14,6% w roku 2000 i 16% w ostatnim roku badania (por. rys. 6.5).
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60
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1998 2001 Lala2000
• średnie wykształcenie III wyższe wykształcenie

Rys. 6.3. Wykształcenie respondentów w poszczególnych latach

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 6.4. Staż pracy w zawodzie księgowego-finansisty

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 6.5. Zajmowane stanowiska

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Reasumując, większość respondentów stanowili główni księgowi lub
dyrektorzy finansowi legitymujący się wyższym wykształceniem oraz posia-
dający staż pracy w przedziałach od 5 do 10 lat oraz od 11 do 20 lat.
Można zatem wyrazić przekonanie, że ich opinie są reprezentatywne dla
środowiska rachunkowców-praktyków. Długoletni staż pracy uczestników
badania spowodował, że znali oni rozwiązania prawne w zakresie obowią-
zującym przed wprowadzeniem ustawy o rachunkowoścP4, co oznacza, że
mieli doświadczenie praktyczne w ich stosowaniu i mogli porównać z nimi
przepisy nowego prawa bilansowego - ustawę o rachunkowości z 29
września 1994 r.

Respondenci zostali podzieleni dodatkowo na trzy grupy - zwolenników,
niezdecydowanych i przeciwników ustawy o rachunkowości. Podziału re-
spondentów dokonano ze względu na przyjęte założenie, że ich odpowiedzi
mogą różnić się w zależności od stopnia ogólnej akceptacji polskiego prawa
bilansowego. Wykorzystano w tym celu Syntetyczny Wskaźnik Akceptacji
Ustawy (SWAU).

Do skonstruowania SWAU posłużyły pytania dotyczące ogólnej akceptacji
ustawy o rachunkowości. Przyjęto, że respondenci akceptujący nowe regulacje
bilansowe:

- ogólnie dobrze ocenili ustawę o rachunkowości;
- uznali, że podniosła ona rangę rachunkowości w praktyce;
- uznali, że jest dostosowana do praktyki gospodarczej;
- nie spotkali się z problemami niedostatecznie uregulowanymi ustawą;
- pozytywnie ocenili ogólny charakter przepisów ustawy.

14 Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad rachunkowości,
Dz. U. 1991, nr 10, poz. 35.
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Wartość Syntetycznego Wskaźnika Akceptacji Ustawy oznaczała sumę
pozytywnych ocen odpowiedzi na sformułowane pytaniais. Przyjęto założe-
nie, że jedynie respondenci, którzy uzyskali wartość SWAU wynoszącą
4 lub 5, mogą zostać uznani za tych, którzy w pełni ją akceptują. Respon-
denci, którzy uzyskali wynik 2 lub 3, stanowią grupę niezdecydowanych,
pozostali (wartość O lub 1) nie akceptują ustawy o rachunkowości (por.
tab. 6.6).

Tabela 6.6. Typologia respondentów ze względu na stopień akceptacji
ustawy o rachunkowości

(w procentach)

Respondenci 1998 2000 2001

Zwolennicy ustawy 43,4 29,8 34,0

Grupa niezdecydowana 30,6 39,9 36,8

Przeciwnicy ustawy 26,0 30,3 29,2

Razem 100,0 100,0 100,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 6.6, tylko w pierwszym roku ustawa o rachunkowości
miała zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. W kolejnych
latach zmniejszył się poziom jej akceptacji i wynosił w granicach 1/3
badanej populacji.

N ajwięcej zwolenników ustawy o rachunkowości w pierwszym roku
badania było wśród głównych księgowych i dyrektorów finansowych. Ich
akceptacja prawa bilansowego w następnych latach co prawda zmniejszała
się, ale i tak stanowili oni największą grupę zwolenników w całej populacji.
Bardzo wyraźny wzrost akceptacji prawa bilansowego wykazywali na
przestrzeni lat pracownicy działów finansowo-księgowych. W 1998 r. tylko
16,7 % tej grupy zawodowej akceptowało ustawę o rachunkowości, a 40%
stanowili jej przeciwnicy. W roku 2001 akceptowało ją już 41,2% pracowników
działów finansowo-księgowych, a tylko 17,6% było przeciwnikami ustawy
o rachunkowości (por. tab. 6.7).

IS W tym celu dokonano transformacji uzyskanych odpowiedzi; odpowiedź oznaczająca
akceptację ustawy o rachunkowości otrzymała ocenę I, natomiast brak akceptacji - ocenę O.
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Tabela 6.7. Skala akceptacji ustawy o rachunkowości (w procentach)

Stanowisko Rok Zwolennicy Przeciwnicy

Główni księgowi 1998 45,1 28,4

2000 37 17,8

2001 41,7 29

Dyrektorzy finansowi 1998 53,8 19,3

2000 36,8 34,2

2001 36,8 47,4

Inne stanowiska kierownicze 1998 54,2 12,5

2000 23,1 32,7

2001 27,3 27,3

Pracownicy działu finansowo-księgowego 1998 16,7 40

2000 24,1 37,9

2001 41,2 17,6
Inni 1998 16,7 33,3

2000 25 37,5

2001 14,3 42,9

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Utworzona na podstawie wartości SWAU zmienna została użyta do
oceny różnic między opiniami o ustawie o rachunkowości wyrażanymi przez
przeciwników, zwolenników i osoby niezdecydowane16•

2.1.2. Wyniki badania

Wyniki badania ankietowego są prezentowane w kilku częściach:
- w części pierwszej przedstawiono ogólne uwarunkowania występowania

podatków odroczonych w polskiej praktyce;
- w części drugiej omówiono relacje pomiędzy wynikiem finansowym

i wynikiem podatkowym oraz podjęto próbę identyfikacji podstawowych
przyczyn występowania ewentualnych różnic między tymi kategoriami;

- w części trzeciej przedstawiono skalę i zakres wykorzystania podatku
dochodowego odroczonego oraz przesłanki świadczące o wzroście zaintere-
sowania praktyków tym instrumentem systemu rachunkowości.

16 W pracy zostały przedstawione te relacje, dla których dokonana typologia respondentów
różnicowała istotnie odpowiedzi na pytania kwestionariusza.



351

Część L Identyfikacja rozbieżności między przepisami prawa
bilansowego i prawa podatkowego

Alokacja podatku dochodowego wynika z rozbieżności o charakterze
przejściowym między regulacjami prawa bilansowego i prawa podatkowego.
Dlatego też pierwsze pytanie badawcze dotyczyło ich identyfikacji i istot-
ności.

Wszyscy badani respondenci uznali, że rozbieżności między przepisami
ustawy o rachunkowości a regulacjami podatkowymi są istotne. W 1998 r.
za istotne uznało je 77,2% badanych, podczas gdy w 2001 r. odsetek
respondentów wyrażających taką opinię wzrósł do 92,7%. Ponadto, należy
zauważyć, że opinia na ten temat różniła się w przypadku zwolenników
i przeciwników ustawy o rachunkowości. Największe różnice wystąpiły
w ostatnim roku badania, w którym 86,5% zwolenników ustawy stwierdziło,
że rozbieżności między prawem bilansowym i prawem podatkowym są
istotne, natomiast taką samą opinię wyraziło 100% przeciwników (por.
tab. 6.8)17.

Tabela 6.8. Stopień istotności rozbieżności między ustawą o rachunkowości a regulacjami
podatkowymi (w procentach)

Zwolennicy Przeciwnicy

Rozbieżności ustawy o rachunkowości
Cała próba

1998 2000 2001 1998 2000 2001 1998 2000 2001

Istotne 73,3 82,3 86,5 76,7 93,0 100,0 77,2 91,0 92,7

Nieznaczące 26,7 17,7 13,5 23,3 7,0 0,0 22,8 9,0 7,3

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Stwierdzenie respondentów, że rozbieżności między prawem bilanso-
wym i prawem podatkowym są istotne, nie musi oznaczać jeszcze zainte-
resowania praktyki instytucją odroczonego podatku dochodowego. Mogą
one nie rodzić skutku w postaci odroczonego podatku, jeśli mają charak-
ter trwały lub jeśli jednostki, mając świadomość rozbieżności obu dziedzin
prawa, wybierają podporządkowanie polityki rachunkowości prawu podat-
kowemu.

W związku z tym poproszono respondentów, aby określili, czy sprawo-
zdania finansowe w ich podmiotach były bardziej podporządkowane prawu
bilansowemu, czy prawu podatkowemu. Badanie potwierdziło, że ściśle
zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe

17 Prezentowane są wyłącznie opinie zwolenników i przeciwników ustawy o rachunkowości.
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sporządziło jedynie niewiele· ponad 1/3 respondentów. Pozostała częsc
badanej populacji przyznała, że sprawozdania były bardziej podporządkowane
regulacjom podatkowym. Na przestrzeni lat jest zauważalny wzrost liczby
respondentów, którzy uznawali nadrzędność zasad rachunkowych nad
podatkowymi. W roku 1998 stanowili oni 33,5% całej populacji, w 2000 r.
- 39,1% (por. tab. 6.9). Niepokojąca jest jednak zmiana tendencji w 2001 r.,
zwłaszcza wśród zwolenników ustawy o rachunkowości, która może świadczyć
o zniechęceniu tej grupy respondentów do podwójnego prowadzenia ksiąg
rachunkowych ze względu na zakres rozbieżności między prawem bilansowym
i prawem podatkowym.

Tabela 6.9. Podstawa sporządzenia sprawozdań finansowych za rok ubiegły (w procentach)

Zwolennicy
Niezdecy- Przeciwnicy

CalaWyszczególnienie Rok ustawy o
dowani ustawy o

próbarachunkowości rachunkowości

Zgodna z wymogami usta- 1998 36,0 34,0 38,9 33,5
wy o rachunkowości 2000 52,8 36,3 30,5 39,1

2001 38,7 35,9 37,5 37,3
W zasadzie zgodna z usta- 1998 61,3 58,5 53,3 58,4

wą o rachunkowości, ale 2000 43,4 58,8 59,3 54,7
bardziej zorientowana na 2001 54,8 61,5 56,3 57,8
wymagania podatkowe

Brak jednoznacznego wska- 1998 2,7 7,5 17,8 8,1
zania 2000 3,8 5,0 10,2 6,3

2001 5,6 2,6 6,3 4,9

Ź ród ł o: opracowanie własne.

o tym, że sprawozdania finansowe były bardziej podporządkowane
regulacjom podatkowym niż przepisom prawa bilansowego, świadczyć mogą
odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące rodzaju interpretacji, których
poszukiwali w publikacjach środowiskowych. Większość respondentów
w badanym okresie wskazywała na nadrzędność interpretacji podatkowych
w stosunku do interpretacji rozwiązań księgowych. Opinie między zwolen-
nikami i przeciwnikami różniły się znacząco. Zwolennicy ustawy o rachun-
kowości wyrażali coraz większe zapotrzebowanie na interpretacje księgowe
przy malejącym zainteresowaniu interpretacjami podatkowymi. Wśród przeciw-
ników odwrotnie - zwiększało się zainteresowanie interpretacją podatkową
(z 86,4% w 1998 r. do 90,6% w roku 2001), a interpretacji z punktu
widzenia rachunkowości poszukiwało w badanym okresie jedynie średnio
40% respondentów (wśród zwolenników odsetek ten wyniósł blisko 55%)
(por. tab. 6.10).
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Tabela 6.10. Interpretacje poszukiwane przez respondentów
w publikacjach środowiskowych (w procentach)

Zwolennicy
Niezdecy-

Przeciwnicy
CałaCharakter interpretacji Rok ustawy o

dowani
ustawy o

próbarachunkowości rachunkowości

Interpretacja regulacji z punk- 1998 37,3 52,8 36,4 41,9
tu widzenia rachunkowo- 2000 58,1 56,1 47,5 54,1
ści (ewidencji) 2001 59,5 56,4 34,4 50,9

Interpretacja regulacji z punk- 1998 96,0 88,7 86,4 91,3
tu widzenia prawa podat- 2000 90,3 79,3 88,5 85,4
kowego 2001 86,5 87,2 90,6 88,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Reasumując, zaobserwowane w pierwszej części badania tendencje syg-
nalizowały stosowanie w praktyce w coraz większym zakresie takich rozwiązań
księgowych, których konsekwencją powinny być różnice przejściowe między
wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym.

Część II. Różnice między wynikiem finansowym
i wynikiem podatkowym

o tym, czy i na ile rozbieżności między ustawą o rachunkowości
a regulacjami prawnyiiii-podatku dochodowego są istotne dla sporządza-
nia sprawozdań finanśowycn świaocząwszelkie różnice pomiędzy wyni-
kiem finansowym i wynikiem podatkowym, zarówno trwałe, jak i przejś-
ciowe.

Z punktu widzenia alokacji podatku dochodowego są istotne jednak
tylko różnice .przejści0'Y.e, które w dużej mierze mogą powstawać wskutek
wyborów rozwiązań dopuszczonych przez ustawę o rachunkowości, w szcze-
gólności tych, które związane są z wyceną na dzień bilansowy.

R9'żnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania wy-
stąpiły w każdym roku badania, ale w różnym zakresie. Wyraźnie wi-
doczna tendencja wzrostu różnic miała miejsce w 2001 r. W roku 1998
na ich brak wskazało 8,6%, 2000 r. - 11,7%, a w 2001 r. - 8% responden-
tów. Rozkład ten był jednak istotnie różny w grupie zwolenników i prze-
ciwników ustawy o rachunkowości (por. tab. 6.11)18. Pierwsza grupa
wykazała wzrost różnic w 2001 r. o 8%, a druga o 4,2% w stosunku do
roku 2000.

18 Prezentowane są wyłącznie opinie zwolenników i przeciwników ustawy o rachunkowości.
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Tabela 6.11. Różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania (w procentach)

Zwolennicy Przeciwnicy Cala
Zysk brutto Rok próbaustawy o rachunkowości

Mniejszy od podstawy 1998 27,3 32,4 30,5
opodatkowania do 10% 2000 41,5 40,8 36,3

2001 56,7 44,0 44,3

Mniejszy od podstawy 1998 10,6 24,3 16,6
opodatkowania w gra- 2000 17,0 34,7 27,5
nicach 10-20% 2001 20,0 32,0 26,1

Mniejszy od podstawy 1998 72,7 10,8 19,9
opodatkowania w gra- 2000 13,2 8,2 11,7
nicach 20% i więcej 2001 13,3 8,0 12,5

Mniejszy od podstawy 1998 60,6 77,5 67,0
opodatkowania 2000 72,7 83,7 75,5

2001 90,0 84,0 82,9

Większy od podstawy 1998 34,8 18,9 24,5
opodatkowania 2000 17,0 8,2 12,9

2001 6,7 12,0 9,1

Nie było różnic 1998 4,5 13,5 8,6
2000 11,3 8,2 11,7
2001 3,3 4,0 8,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

_ ~ ~ badanym okresie większość-reSPOlldeDtÓW stwierdziła, że zysk
brutto był niższy- od podstawy opodatkowania. Odsetek respondentów,
u któryCh zysk -brotto-nieróżnifsię -od -podsta~- opodatkowanią. ~J~t~_ch
1998-2001, zmniejszył się zdecydowanie; wśród zwolenników ustawy...Q..!achun-
kowoścL wyniósł w 1998 r. - 4,5%, w roku 2000 - 11,3%, w 200fr.
- 3,3%, natomiast wśród przeciwników ustawy wyniósł odpowiednio 13,5%,
8,2~ i 4,0%.

<"'W-więl~.szości przypadków potencjalnym źródłem dominującej relacji
JP,iędzy zyskiem-brutto i podstawą opooatkowania mogły być różnice

, przej"ściowe-ujml-lle19-;--Rehre]ataWyKazywata-wyr-a-iną-tendencję wzrostową
-(w-eałej-po-pulacjlwskazyWało nanilf vi r9g8-r:-6T%--badanyełt;-w~OOO r.
- 75,5%, a w 2001 r. - 82,9%).

19 Chociaż różnica między zyskiem brutto i podstawą opodatkowania potwierdza istnienie
rozbieżności między regulacjami prawa bilansowego i prawa podatkowego, to nie oznacza
jeszcze, że jej następstwem jest podatek dochodowy odroczony, ponieważ może ona wynikać
z rozbieżności o charakterze trwałym.
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J ak się wydaje, jedną z podstawowych przyczyn rozmc przejściowych
ujemnych w badanym okresie były korekty zYJ!kubrutto na dzień .bilansowy.
Takie korekty, m_aią£e na celu urealnienie- pozy~i-bTIaiisowyćli: óznacZ1l.ją
~~I11e-zy~ku bruttow'wyniku naliczenia kosztów nie uznawanych
przejściowo przez prawo podatkowe. Aby potwierdziĆJ?Owyższe przypuszczenie

~espondentom zadano py anie, , czy OOkOnali księgowań korygujących na
.,.Zlen oi1ansowy i-naiIe-ZmnieJszyłyone- iCl1wyriik 'finansowy6iUfto (por-:-'
tab. .12ro:- -- -- - .-.-
~F ód;tek respondentów, którzy nie dokonali korekt na dzień bilansowy,
zmniejszał się w całym badanym okresie (z 48,5% w 1998r. do 28,1 %
w 2001 r.), ale między zwolennikami i przeciwnikami ustawy o rachunkowości
wystąpiły istotne różnice.~aźnie wid~ć ni~~hEprzeciwników Q..CL doko-
nywania tego rodzaju korekt. W rokU 9"'98było iCl154,8% (w stosunku
dG----ZWolenników ustawy - o _.rachunkowQści 44,6%), w 2000 r. - 36,7%
(w stosunku do 29,6% zwolenników), a w 2001 roku - 44% (w stosunku
do 21,4% zwolenników).

Tabela 6.12. Zmiany zysku brutto na dzień bilansowy w wyniku księgowań korygujących
(w procentach)

Zmiana zysku
Rok

Zwolennicy Przeciwnicy Cała
brutto ustawy o rachunkowości próba

Uległ zmniejszeniu 1998 35,1 35,7 37,7
o ok. 10% 2000 50,0 42,9 46,9

2001 57,1 32,0 47,2

Uległ zmniejszeniu 1998 20,3 9,5 13,8
o ok. lD-20% 2000 20,4 20,4 20,6

2001 21,4 24,0 24,7

Nie zmienił się 1998 44,6 54,8 48,5
2000 29,6 36,7 32,6
2001 21,4 44,0 28il

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wyniki badań przedstawione w tabelach 6.11 i 6.12 prowadzą do
wniosku, że podatek dochodowy odroczony był coraz powszechniej wykorzys-
tywany. Wynika to z faktu, że respondenci dokonywali księgowania korygujące
na dzień bilansowy .. oznaczające w większości przypadków powstawanie
ujemnych różnic ,przejściowych. Ponadto,' stwieroziU 'mrł -występowanie
wyższego zysku brutto od podstawy opodatkowania, CQ·W świetle obowią-
~-----

20 Prezentowane są wyłącznie opinie zwolenników i przeciwników ustawy o rachunkowości.
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zującego w okres~e. bac!~!!ia prawa podatkowego_ ~ZI!~~ałę-różnice -dodat-
nie, ha które zgodnie _z ówcześnie obowiązującym prawem bilansowym

-nałof~~o- obowilgek tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku do-
~h;dowego21. -- -----

O wzrastającej roli podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniach
finansowych świadczą również inne odpowiedzi respondentów. Wskazywali
oni obszary, które sprawiały im trudności w kontekście wymagań podat-
kowych, a które można uznać za typowe źródła różnic przejściowych,
ponieważ zgodnie z polskim prawem podatkowym stanowiły one (i nadal
stanowią) pozycje uznawane w podstawie opodatkowania w innym momencie
niż w wyniku finansowym (por. tab. 6.13).

Tabela 6.13. zagadnienia sprawiające trudności w kontekście wymagań
podatkowych

1998 2000 2001
Wyszczególnienie

Średnia ocena w skali 0-5

Amortyzacja 1,891 2,238 2,141

Ulgi inwestycyjne 2,765 3,437 3,783

Rezerwy 2,682 3,076 3,277

Odsetki 1,268 1,679 1,825

Inne 2,136 2,686 2,379

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Najwięcej trudności - w kontekście podatkowym - sprawiały ankieto-
wanym ulgi inwestycyjne i rezerwy, aczkolwiek ocena ta ulegała zmianie
w badanym okresie.

Respondentom zadano także pytanie dotyczące konkretnych, głównych
przyczyn różnic pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania (por.
tab. 6.14).

21 Co prawda tendencja występowania różnic dodatnich była malejąca, ale należy pamiętać,
że główną ich przyczynę stanowiła ulga inwestycyjna, powszechnie występująca w latach
1996-98. Jej skutkiem w następnych latach były koszty amortyzacji wyłączone z podstawy
opodatkowania, a więc powodujące, że wynik księgowy był niższy od wyniku podatkowego.
Wskazana przez respondentów relacja "wynik księgowy niższy od podstawy opodatkowania"
mogła być wynikiem rozpoczynających się różnic przejściowych ujemnych lub kończących się
różnic dodatnich (taką właśnie różnicą była amortyzacja z tytułu ulgi inwestycyjnej).
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Tabela 6.14. zasadnicze przyczyny występowania różnic między zyskiem brutto a podstawą
opodatkowania (w procentach)

Wyszczególnienie 1998 2000 2001

Amortyzacja 48,7 57,2 52,2

Ulga inwestycY.ina 17,8 41,6 34,8

Naliczone odsetki 60,5 62,6 63

Różnice kursowe 45,5 55,1 50

Koszty limitowane (m.in. koszty reprezentacji
i reklamy, amortyzacja samochodów osobowych) 20,4 45,3 55,4

Odpisanie nie ściągalnych należności 20,5 53,8 46,7

Rezerwy obciążające koszty (z tytułu wątpliwej
należności, prawdopodobnych strat itp.) 45 48,7 57,6

Inne 47,3 31,4 15,2

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wskazane przez respondentów przyczyny rozbieżności między zyskiem
brutWl podstawą opooatlwwania w większości przypadków miały- charakter
pnejścioWycli różnic, a zatem powinny rodzić skutek w postaci aktywów

,Jub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ulgi inwestycyjne'~"- ~-:--~=-..
stanowiły tytuł dodatniej różmcy przejściowej, natomiast w przypadku
innych tytułów mogły być one źródłem zarówno dodatnich, jak i ujemnych
różnic przejściowych. Uwzględniając jednak dominację zasady ostrożności
W'~lsk:inrptawie bilansowym - obowiązującym w badanym okresie - powin-
ny one mieć raczej charakter różnic ujemnych. Rezerwy i różnice kursowe
jednoznacznie stanowiły tytuł ujemnej różnicy przejściowej. Również odsetki,
zgodnie z zasadą ostrożności, w większości przypadków powinny stanowić
ujemną różnicę przejściową22.

Wśród innych przyczyn rozbieżności respondenci wymieniali m.in. straty
z lat ubiegłych, nie wypłacone należności osobom fizycznym zgodnie
z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostrożną
wycenę papierów wartościowych23• Analizując odpowiedzi respondentów
odnośnie do różnic pomiędzy zyskiem b~a.wą.-epodatkowama
można było przyjąć, że podatek dochodowy odroczony stawał się coraz

____ w_ ~_~ ~ '_~""'~ w-------- ,-- - -

22 Należy pamiętać, że w badanym okresie odsetki od należności, stanowiące dodatnią
różnicę przejściową albo nie były powszechnie naliczane, albo były ujmowane w przychodach
przyszłych okresów, nie powodując powstania różnicy między wynikiem finansowym i wynikiem
podatkowym.

23 Jak wynikało z analizy odpowiedzi respondentów, dotyczących innych przyczyn rozbieżności
między wynikiem finansowym i wynikiem podatkowym.
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bardziej istotnym elementem sprawozdawczości finansoweLYotwier.d.zeniem
słuszności tego-stwierdzenia są wyniki dotyczące stosowania rezerw i aktywów
(RMC) z tytułu odroczonego podatku dochodowego. - --

Część III. Wykorzystanie podatku dochodowego odroczonego
w sprawozdaniach finansowych

Kolejne pytanie badawcze dotyczyło zakresu praktycznego wykorzys-
tania alokacji podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych (por.
tab. 6.15).

Tabela 6.15. zakres stosowania podatków odroczonych w zamknięciach rocznych
(w procentach)

Zwolennicy
Niezdecy-

Przeciwnicy
Cała IWyszczególnienie Rok ustawy o

dowani ustawy o
próbarachunkowości rachunkowości

Wyłącznie rererwy na poda- 1998 20,3 7,5 4,8 12,4
tek dochodowy 2000 41,4 27,0 31,5 32,8

2001 45,5 25,0 25,0 32,0

Rezerwy i rozliczenia mię- 1998 4,1 13,2 2,4 6,5
dzyokresowe czynne po- 2000 17,2 24,3 16,7 19,9
datków 2001 12,1 30,6 25,0 22,7

Nie stosowano 1998 75,7 79,2 92,9 81,1
2000 41,4 48,6 51,9 47,3
200\ 42,4 44,4 50,0 45,4

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W pierwszym roku badań tylko 18,9% respondentów stosowało alokację
podatku dochodowego; co interesujące, przeciwnicy ustawy o rachunkowości
nie stosowali jej prawie w ogóle. Odsetek respondentów nie stosujących
alokacji podatku dochodowego zmniejszał się z roku na rok i w 2001 r.
osiągnął poziom 45,4%. W badanym okresie respondenci w zdecydowanej
większości tworzyli jedynie obligatoryjną rezerwę na odroczony podatek
dochodowy, ale w kolejnych latach odsetek respondentów, którzy tworzyli
aktywa (RMC) z tytułu podatku dochodowego odroczonego był coraz
większy (aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzyło
w 1998 r. 6,5%, w 2000 r. 19,9%, w 2001 r. 22,7%). Zwolennicy ustawy
o rachunkowości systematycznie w coraz większym zakresie tworzyli nie
tylko obligatoryjną rezerwę na podatek dochodowy, ale również - w od-
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różnieniu od przeciwników prawa bilansowego - tworzyli czynne rozliczenia
międzyokresowe24•

O tym, że podatki dochodowe odroczone stanowiły w coraz większym
zakresie przedmiot zainteresowania respondentów, świadczą odpowiedzi doty-
czące obszarów, które według nich powinny ulec modyf1kacji, oraz odpowiedzi
dotyczące dokonywanych przez nich zmian w Zakładowych Planach Kont.

Podatek dochodowy odroczony był problemem wskazywanym przez
respondentów jako najbardziej istotny z punktu widzenia zmian regulacji
bilansowych. W całej populacji w każdym roku średnio połowa uczestników
badania uznała, że wymaga on modyfikacji. Szczególnie jest to widoczne
wśród przeciwników ustawy o rachunkowości (61,4% w 1998 L, 60,3%
w 2000 L i 75% w 2001 L), którzy uważali, że ten instrument rachunkowości
powinien być doprecyzowany (por. tab. 6.16). Coraz większe zainteresowanie
zmianami w zakresie podatku odroczonego wykazywali również zwolennicy
prawa bilansowego (43,8% w 1998 r., 42,4% w 2000 r. i 50% w 2001 r.).

Tabela 6.16. Podstawowe problemy, które powinny ulec zmianom,
według respondentów (w procentach)

Zwolennicy Niezdecy-
Przeciwnicy Cała

Rok ustawy o dowani
ustawy o próba

rachunkowości rachunkowości

Rezerwy na podatek do- 1998 43,8 46,2 61,4 49,1
chodowy 2000 42,4 46,8 60,3 49,5

2001 50,0 60,5 75,0 61,3

Ź ród ł o: opracowanie własne.

O wzroście istotności podatku dochodowego odroczonego świadczą
dokonywane przez respondentów zmiany w ewidencji księgowej, mające na
celu identyfikację przyczyn jego występowania. W 1998 L takich zmian
dokonało 10,4% zwolenników oraz 25,7% przeciwników ustawy o rachun-
kowości, w 2000 L - 25% zwolenników i 24,3% przeciwników, ale już
w roku 2001 odpowiednio - 43,5% i 42,1 % (POL tab. 6.17). Jest to dowód
na to, że w miarę upływu czasu w praktyce wzrastało zapotrzebowanie na
informację pozwalającą prawidłowo ustalić odroczony podatek dochodowy.

24 Niewielki zakres stosowania alokacji podatku dochodowego (zwłaszcza w pierwszym
roku badania) można wytłumaczyć charakterem różnic przejściowych; były to różnice ujemne,
które częściej występowały w badanym okresie w polskiej praktyce rachunkowości. Ustawa
z 29 września 1994 r. pozostawiała jednostce wybór w przypadku ujemnych różnic przejściowych
- jednostka mogła, ale nie musiała dokonywać alokacji podatku dochodowego. Mimo różnych
wyników w ramach poszczególnych grup badanej populacji bardzo wyrażnie widać tendencję
zmian: wzrost rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z roku na rok,
z przewagą aktywów.
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Tabela 6.17. Obszary zmian w zakładowym Planie Kont (w procentach)

Zwolennicy T Przeciwnicy

Rok ustawy o rachunkowości

I 2 3 I 2 3

Rozbudowa analityki na potrze- 1998 56,7 32,8 10,4 57,1 17,1 25,7
by prawidłowej ewidencji skut- 2000 37,5 37,5 25,0 27,0 48,6 24,3
ków różnic przejściowych mię- 2001 34,8 21,7 43,5 15,8 42,1 42,1
dzy zyskiem brutto a podsta-
wą opodatkowania

Uwaga: liczby zamieszczone w główkach kolumn oznaczają częstotliwość dokonywanych
zmian, przy czym: I - nieistotne zmiany, 2 - niewielkie, 3 - znaczące.

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Reasumując, wyniki przeprowadzonego badania wskazują na coraz
większe zainteresowanie tematyką odroczonego podatku dochodowego, jak
i praktycznymi aspektami tej kategorii rachunkowości. Niemalże wszyscy
respondenci mieli pełną świadomość rozbieżności między regulacjami bilan-
sowymi i podatkowymi, coraz częściej wprowadzali dodatkowe przekroje
ewidencyjne konieczne do ustalenia odroczonego podatku dochodowego
i w większym zakresie stosowali aktywa i rezerwy z nim związane.

W badaniu starano się jednak wyraźnie wskazać te przyczyny alokacji
podatku dochodowego, które w praktyce prowadziły do tworzenia aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Dlatego też uszcze-
gółowiono wyniki badań i poddano analizie opinie w tym zakresie wyłącznie
tych respondentów, którzy sporządzali sprawozdania finansowe bardziej
podporządkowane przepisom ustawy o rachunkowości niż przepisom prawa
podatkowego. Należy bowiem założyć, że ich opinie są bardziej reprezen-
tatywne niż pozostałej części populacji, ponieważ posiadali oni większe
doświadczenie praktyczne w stosowaniu alokacji podatku dochodowego.

Tabela 6.18. Przyczyny różnic przejściowych wskazane przez respondentów
sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

(w procentach)

Przyczyny 1998 2000 2001

Amortyzacja 52,0 58,7 50,0

Ulga inwestycyjna 28,0 31,1 41,7

Odsetki naliczone 58,0 69,2 70,6

Różnice kursowe 44,0 50,8 47,1

Należności 26,0 50,0 41,2

Rezerwy 36,0 45,3 61,8

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Do najczęściej występujących roZlllC przejściowych między zyskiem
brutto a podstawą opodatkowania, w grupie respondentów, których sprawo-
zdania finansowe były bardziej podporządkowane ustawie o rachunkowości
niż prawu podatkowemu, należy zaliczyć odsetki naliczone, rezerwy, amor-
tyzację oraz różnice kursowe. Sprawiały one ankietowanym trudności
w kontekście wymagań podatkowych. Stopień trudności nie pokrywa się
jednak z częstotliwością występowania różnic przejściowych. Najtrudniejszym
problemem okazały się bowiem ulgi inwestycyjne i rezerwy (por. tab. 6.19),
podczas gdy najczęściej występującymi różnicami były naliczone odsetki
i amortyzacja (por. tab. 6.18).

Tabela 6.19. zagadnienia sprawiające trudności w kontekście wymagań podat-
kowych wskazane przez respondentów sporządzających sprawozdania finansowe

zgodnie z ustawą o rachunkowości (w procentach)

Wyszczególnienie 1998 2000 2001

Amortyzacja 21,7 21,3 20,0

Ulga inwestycyjna 28,1 42,7 56,8

Rezerwy 35,3 38,6 35,5

Odsetki 5,0 17,4 17,3

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Otrzymane wyniki badania ograniczonego do respondentów najlepiej
stosujących w praktyce ustawę o rachunkowości stanowią podstawę do
sformułowania stanowiska, że zakres wykorzystania podatku odroczonego
w przyszłości będzie wzrastał. Po pierwsze dlatego, że wskazane przez
ankietowanych obszary stanowiły i - jak się wydaje - będą nadal stanowić
w świetle polskiego prawa podatkowego źródło różnic przejściowych, a po
drugie, że wprowadzona nowelizacja ustawy o rachunkowości obliguje do
wykorzystywania w większym zakresie takich instrumentów, jak rezerwy,
szeroko rozumiane odsetki oraz ekonomiczna amortyzacja.

2.2. Badanie rocznych raportów fmansowych spółek publicznych

2.2.1. Charakterystyka i cele badania rocznych raportów fmansowych

Poniżej przedstawiono wyniki badania rocznych raportów finansowych
spółek publicznych, które przeprowadzono w latach 1996-2000. Analizie
poddano dane finansowe spółek notowanych na rynku podstawowym.
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Badano zatem podmioty mające znaczący wpływ na polską gospodarkę,
w związku z czym uzyskane wyniki można uznać za ważne także z makro-
ekonomicznego punktu widzenia.

W badaniu wykorzystano następujące materiały źródłowe:
- raporty roczne jednostkowe, sporządzone zgodnie z regulacjami obo-

wiązującymi spółki giełdowe25 (dla emitentów innych niż banki i ubez-
pieczyciele);

- "Notoria" zeszyt 1/2001 i zeszyt 4/2002;
- dane finansowe publikowane przez prasę finansową;
- dane dostępne w internecie.
Badanie miało na celu ilustrację skali i zakresu wykorzystania alokacji

podatku dochodowego oraz wskazanie charakteru różnic przejściowych,
stanowiących jej przyczynę.

Zakres wykorzystania alokacji podatku dochodowego analizowano,
dokonując podziału całej populacji na dwie grupy - spółki stosujące i nie
stosujące26 alokacji podatku dochodowego, oraz ustalając strukturę procentową
tak podzielonej populacji (spółki stosujące alokację są oznaczone jako SSA,
nie stosujące - SNSA).

Badano liczebność oraz procentowy udział SSA w dwóch przekrojach.
Po pierwsze, odrębnie analizowano liczebność spółek ujawniających aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz tych, które ujawniały
rezerwy z tego tytułu. Po drugie, dla każdej spółki dokonano kompensaty
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w wyniku
czego ustalono liczbę spółek, które ujawniły aktywa netto z tytułu odroczonego
podatku dochodowego lub rezerwy netto z tytułu odroczonego podatku
dochodoweg027• Pozwoliło to na obserwację przyczyn alokacji, czyli określenie
rodzaju różnic przejściowych.

25 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z 16 czerwca 1994 r.,
MP, nr 36, poz. 313 i MP, nr 64, poz. 576; Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października
1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny
i memorandum informacyjne, Dz. U. nr 128, poz. 631; Dz. U. 1996, nr 126, poz. 591; Dz. U.
1998, nr 163, poz. 1162.

26 Spółką nie stosującą alokacji podatku dochodowego jest spółka, w której wartość
aktywów/ rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31 grudnia danego roku jest
równa zeru. W pozostałych przypadkach spółka została zaliczona do drugiej grupy, bez
względu na to, czy wykazywała w bilansie wyłącznie aktywa, wyłącznie rezerwy, czy też
zarówno aktywa, jak i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

27 Przedstawione postępowanie wynika z przyjęcia podejścia bilansowego do podatku
dochodowego odroczonego w całym badaniu. Kompensata aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego - z punktu widzenia badania wpływu podatku dochodowego odroczonego
na kapitał własny spółki - była zatem niezbędna.
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Charakter różnic przejściowych (dodatnie, ujemne) badano także poprzez
analizę częstotliwości występowania pozycji bilansowych - z jednej strony
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z drugiej - rezerw
(bez kompensaty). Badano zatem nie populację spółek, ale sumę ujawnień
aktywów i ujawnień rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
dokonanych przez wszystkie spółki w każdym roku, dzięki czemu ustalono
relację liczby ujawnień aktywów do liczby ujawnień rezerw z tytułu podatku
dochodowego odroczonego.

Prezentowane wyniki opatrzono krótkim komentarzem, natomiast wnioski
z badania ujęto kompleksowo w punkcie 2.3 niniejszego rozdziału. Wynikają
one zarówno z badania ankietowego, jak i badania rocznych raportów
spółek publicznych.

Opis badanej próby

Badaniu poddano sprawozdania finansowe spółek akcyjnych z lat
1996-2000, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. W zależności od roku, badana populacja liczyła od 63 do
174 spółek.

Zróżnicowanie liczby spółek objętych badaniem na przestrzeni lat wynika
przede wszystkim z samego procesu rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, ale także z selekcji dokonanej z uwagi na ich późniejsze
upadłości, wycofania z rynku lub ujemny kapitał własny. W tabeli 6.20
przedstawiono liczebność spółek, których roczne raporty poddano badaniu
w poszczególnych latach28•

Tabela 6.20. Liczebność spółek w poszczególnych latach

Lata 1996 1997 1998 1999 2000

Liczba spółek 63 102 153 173 174

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Ustalenie ostatecznej liczby spółek uczestniczących w badaniu okazało
się bardzo pracochłonne i wymagało przeanalizowania wielu materiałów
źródłowych. Podstawą był Almanach spółek giełdowych wydawany w latach
1997-2001. Korzystano także ze źródeł internetowych oraz rocznych raportów
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ze względu na analizę wartości

28 Wykaz spółek poddanych badaniu oraz wyłączonych z badania zawiera Załącznik nr 4.
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rynkowej spółek, dodatkowym kryterium określenia badanej populacji
okazała się wartość kapitalizacji rynkowej29. Z badanej populacji wyłączono
spółki, które w okresie badania uzyskały ujemny kapitał własny, wycofały
się z giełdy, ogłosiły upadłość lub wykazywały istotnie pogarszające się
wyniki finansowe. Do badania nie włączono instytucji finansowych i spółek
leasingowych 30. Spółki reprezentowały różne sektory (branże) gospodarkPl
(por. tab. 6.21).

Tabela 6.21. Struktura sektorowa badanych spółek w latach 1996-2000

Procentowy udział w badanej populacji
Branża (sektor) razem lata1996 1997 1998 1999 2000

1996-2000

Budownictwo (Bud) 19,05 15,69 16,34 18,5 17,7 17,44

Chemiczny (Ch) 11,11 12,75 11,11 10,98 10,28 11,13

Drzewno-papierniczy (OP) 6,35 5,88 4,58 3,47 3,42 4,36

Elektromaszynowy (ELM) 9,52 10,78 12,42 10,4 10,85 10,98

Handel (H) 4,76 6,86 5,88 6,94 0,08 6,77

Informatyka i telekomuni-
kacja (IT) 4,76 2,94 5,23 6,94 9,14 6,17

Lekki (L) 12,7 9,8 10,46 9,83 9,14 10,08

Materiały budowlane
(MB) 6,35 7,84 7,19 6,36 5,71 6,62

Metalowy (MET) 3,17 6,86 6,54 6,94 6,28 6,32

Motoryzacyjny (M) 1,59 0,98 0,65 - - 0,60

Spożywczy (S) 17,46 16,67 15,03 12,72 12,57 14,29

Usługi inne (UI) 3,17 2,94 4,98 6,82 6,85 5,26
Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

29 Dane dotyczące tej wielkości uzyskano bezpośrednio z Giełdy Papierów Wartościowych.
30 Wyłączenie szeroko rozumianych instytucji finansowych spowodowane było specyfiką

ich działalności, natomiast spółki leasingowe zostały odrzucone głównie ze względu na fakt,
że w badanym okresie miały obowiązek stosować rozwiązanie podatkowe w odniesieniu do
statutowej działalności - leasingu, zatem z tego tytułu nie powstawały w tym okresie różnice
przejściowe i nie mogly one stosować alokacji podatku dochodowego.

31 Klasyfikację spółek na sektory (branże) przyjęto na podstawie: Almanach spólek
gieldowych, "Parkiet" 1999, jesień.
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N ajwiększy udział w badanej populacji miały spółki z sektora budow-
lanego, chemicznego, elektromaszynowego, spożywczego i lekkiego. N a
przestrzeni lat wyraźnie zwiększył się udział sektora informatyki i teleko-
munikacji. Najmniejszą część badanej populacji stanowiły spółki reprezentujące
sektor motoryzacyjny, drzewno-papierniczy, usługi inne oraz handeP2.

2.2.2. Wyniki badania

Skalę i zakres wykorzystania alokacji podatku dochodowego określono
na podstawie liczebności w całej populacji tych spółek, które ujawniły
aktywa lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por.
tab. 6.22).

Tabela 6.22. Skala wykorzystania alokacji podatku dochodowego (w procentach)

Spółki 1996 1997 1998 1999 2000

SSA 60,32 64,71 66,01 69,94 74,14
SNSA 39,68 35,29 33,99 30,06 25,86
Razem populacja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 6.22, alokacja podatku dochodowego w miarę
upływu lat była stosowana coraz powszechniej. W 2000 r. nie wystąpiła
w 25,86% spółek, podczas gdy w roku 1996 jej brak odnotowano w 39,68%
spółek33.

Podjęto próbę określenia struktury sektorowej spółek, które stosowały
alokację podatku dochodowego. W poszczególnych latach ksztahowała się ona
odmiennie (por. tab. 6.23). We wszystkich latach najwięcej spółek stosujących
alokację podatku dochodowego reprezentowało sektor budownictwa. Ich udział
był stosunkowo stabilny (na poziomie 26-30%). Duży odsetek stanowiły też
spółki sektora spożywczego, ale wyraźnie zmniejszał się ich udział w poszcze-
gólnych latach (od 34,62% w roku 1996 do 14,29% w 2000 r.), oraz spółki
z sektora elektromaszynowego i metalowego. Spółki z pozostałych sektorów,
głównie handlowe i usługowe, stosowały alokację podatku dochodowego
w niewielkim zakresie, co wynika niewątpliwie ze specyfiki ich działalności.

32 Wykaz spółek według sektorów zawiera załącmik nr 4.
33 Warto podkreślić, że tendencja wzrostu liczby SSA utrzymuje się również w następnych

latach. Por. E. Wali ńsk a, M. M i ch al ak, Rola i znaczenie podatku dochodowego odroczonego
w ksztaltowaniu rentowności oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw - regulacje i praktyka
polska, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczak,
Difin, Warszawa 2003, s. 69-94.
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Tabela 6.23. Dekompozycja sektorowa SSA (w procentach)

Branża 1996 1997 1998 1999 2000

SSA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(Bud) 26,92 29,55 26,09 30,86 30,77
(ELM) 1I,54 15,91 20,29 14,81 17,58
(IT) 1I,54 4,55 5,80 8,64 13,19
(MB) 3,85 11,36 13,04 9,88 9,89
(MET) 7,69 13,64 11,59 11,11 9,89
(S) 34,62 22,73 18,84 18,52 14,29
(Ul) 3,85 2,27 4,35 6,17 4,40

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Przedstawiona w tabeli 6.23 struktura sektorowa grupy SSA jest od-
zwierciedleniem struktury sektorowej całej populacji. Wskazuje ona na
liczebność poszczególnych sektorów w próbie SSA.

Spółki stosowały różne praktyki w zakresie prezentacji skutków bilan-
sowych podatku dochodowego odroczonego. Mimo wytycznych Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd w tym względzie34, część spółek ujawniła
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w szyku
rozwartym (por. tab. 6.24).

Tabela 6.24. Praktyki ujawniania pozycji bilansowych z tytułu podatku odroczonego
w latach 1996-2000 (w procentach)

Spółki 1996 1997 1998 1999 2000

SSA, które ujawniły wyłącznie 10,52 6,60 1I,88 8,18 24,03
aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

SSA, które ujawniły wyłącznie 81,57 80,30 75,24 71,07 60,46
rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

SSA, które ujawniły aktywa i 7,91 13,10 12,88 10,75 15,51
rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Łącznie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

34 Przepisy giełdowe regulujące zasady sporządzania sprawozdań finansowych nie precyzowały
sposobu prezentacji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku
z czym powszechną praktyką były pisma kierowane przez Komisję Papierów Wartościowych
i Giełd do prezesów zarządów spółek publicznych, dotyczące sporządzania i prezentacji
raportów okresowych. Miały one charakter wytycznych, objaśniających rozwiązania aktów
prawnych obowiązujących spółki publiczne. Dotyczyły one również pozycji bilansowych
z tytułu podatku odroczonego. Przyjęto w nich, że co do zasady należy przedstawiać je
w "szyku zwartym", czyli albo jako składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, albo jako rezerwę na podatek dochodowy.
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Spółki wprawdzie najczęściej ujawniały wyłącznie rezerwę z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, ale w badanym okresie bardzo wyraźnie
widać wzrost liczby spółek ujawniających aktywa: albo wyłącznie aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego (co oznaczało dominację
ujemnych różnic nad dodatnimi), albo aktywa i rezerwy (co oznaczało
odrębne ujmowanie skutków podatków odroczonych z tytułu różnic ujemnych
i tych, które dotyczyły różnic dodatnich). O tym, że w badanym okresie
dominowały rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, świadczą
wyniki ujęte w tabeli 6.25, która prezentuje strukturę SSA po dokonaniu
kompensaty aktywów z rezerwami podatkowymi. Powyższa kompensata
spowodowała przyrost udziału spółek ujawniających rezerwę netto z tytułu
podatku dochodowego w całej próbie stosującej alokację w stosunku do
udziału określonego przed kompensatą (por. tab. 6.24). Oznacza to, że
w spółkach ujawniających zarówno aktywa, jak i rezerwy, dominujące
znaczenie miały spółki, które ostatecznie (po kompensacie) ujawniłyby rezerwy.

Tabela 6.25. Skala występowania aktywów netto/rezerw netto z tytułu podatku dochodowego
odroczonego w próbie SSA (w procentach)

Spółki 1996 1997 1998 1999 2000

SSA, które wykazały 10,53 6,60 14,85 23,97 31,01
aktywa netto

SSA, które wykazały 89,47 93,94 85,15 76,03 68,99
rezerwy netto

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Analizując udział spółek ujawniających rezerwy netto z tytułu podatku
dochodowego odroczonego, na przestrzeni lat widać wyraźnie jego malejący
trend (począwszy od roku 1998). Jednak w całym badanym okresie rezerwy
netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiły kategorię
dominującą w stosunku do aktywów netto z tego tytułu, co oznacza
w praktyce większe znaczenie dodatnich różnic przejściowych niż różnic
ujemnych35.

35 o dominacji rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w polskiej praktyce
świadczą wyniki badań dotyczących wpływu rezerw na objaśnienie wartości rynkowej spółek
publicznych w latach 1996-2000. Potwierdziły one istotny wpływ rezerw na stopień objaśnienia
wartości rynkowej, w szczególności w latach 1998-2000, a dodatkowo wykazały, że stopień
objaśnienia wartości rynkowej przez rezerwy jest wyższy niż przez aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. Por. E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski,
Rezerwy z tytulu podatku dochodowego jako kategoria objałniająca wartość rynkową spółki
_ wyniki badań empirycznych, [w:] Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy
w rachunkowości, materiały konferencY.ine, Wyd. AE, Wrocław 2003 s. 407-423.
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Potwierdzeniem dominującej roli rozmc przejściowych dodatnich są
kolejne wyniki badań. W poszczególnych latach ustalono liczbę ujawnionych
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i obliczono
udział pozycji aktywów/rezerw w ogólnej liczbie pozycji bilansowych z tytułu
odroczonego podatku dochodowego (zob. tab. 6.26). W okresie 1996-2000
zdecydowanie przeważały ujawnienia rezerw, jednak z wyraźną tendencją
spadkową36.

Tabela 6.26. Liczba i struktura procentowa ujawnień aktywów i rezerw z tytułu
podatku odroczonego w raportach z lat 1996-2000

Pozycje 1996 1997 1998 1999 2000
bilansu liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

Aktywa 7 17,03 13 17,33 25 24,03 35 24,47 51 31,87
Rezerwy 34 62,97 62 62,66 89 75,97 108 75,53 109 68,13

Razem 41 lOO 75 100 104 100 143 100 160 100

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wyniki badania raportów spółek publicznych z lat 1996-2000 wyrazme
pokazały, że w polskiej praktyce alokacja podatku dochodowego była
stosowana coraz powszechniej. W badanym okresie grupa SSA sukcesywnie
zwiększała się i w roku 2000 stanowiła ponad 3/4 całej populacji. Zdecy-
dowana większość spółek ujawniała rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, co świadczy o ich większym znaczeniu w porównaniu z ak-
tywami37

. To z kolei potwierdziło dominację dodatnich różnic przejściowych
nad ujemnymi w badanym okresie.

Bardzo ważnym wnioskiem wynikającym z badania jest zmiana tendencji
częstotliwości występowania skutków alokacji podatku dochodowego. Od

36 Identyczne tendencje w relacjach aktywa/rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego uzyskano w innych badaniach nad populacją 227 spółek, obejmującą dodatkowo
spółki z CeTO. Zob. E. Wali ń s k a, J. Z ak r zew sk a, E. P i e t u r a, Perspektywy rozwoju
rachunkowości podatków odroczonych w Polsce na podstawie badań ankietowych i raportów
spółek publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 13 (69), s. 287.

37 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie tylko dominowały nad
aktywami z tego tytułu, ale również stanowiły znaczącą pozycję wszystkich rezerw ujawnianych
przez spółki. Inne badania wykazały, że udział rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w rezerwach ogółem, zarówno w okresie 1996-2000, jak i w dalszych latach, jest znaczący.
W latach 20QO-2002 udział rezerw na odroczony podatek dochodowy w rezerwach ogółem
wykazuje trwały trend rosnący. Istotny (ponadprzeciętny) wzrost obserwujemy w bilansie
przekształcenia, czyli w bilansie otwarcia 2002. Analiza struktury rezerw wykazała, iż dla 25%
populacji rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiły jedyny tytuł rezerw
sensu stricto w całym okresie badania. Zob. szerzej: E. Walińska, M. Michalak, Rola
i znaczenie podatku ...
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1998 L zaobserwowano znaczący przyrost liczby ujawnień aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, który sygnalizuje rosnące znaczenie
ujemnych różnic przejściowych w polskiej praktyce gospodarczej.

2.3. Podsumowanie badania pilotażowego

Wyniki badania pilotażowego - mimo że było ono prowadzone na
różnych populacjach (podmioty nie notowane na giełdzie papierów wartoś-
ciowych i spółki publiczne) i różnymi metodami (ankiety i analiza rocznych
raportów) - potwierdzają wzrost wykorzystania w praktyce polskiej alokacji
podatku dochodowego w latach 1996-2000.

Skala wykorzystania alokacji podatku dochodowego była istotnie większa
w spółkach publicznych niż niepublicznych, inaczej również ksztahowały się
jej zmiany. Niższy zakres stosowania w praktyce podatków odroczonych
przez spółki niepubliczne niewątpliwie był spowodowany specyfiką ich
działaln ości.

Były to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których pewne
rozbieżności miały charakter nieistotny, albo występowały w niewielkim
zakresie. Ponadto, inaczej niż spółki publiczne, mogły one nie stosować
alokacji podatku dochodowego, gdyż ich sprawozdawczość podlega jedynie
przepisom ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie większość z respondentów przyznała, że sprawozdania
finansowe były bardziej podporządkowane przepisom ustawy o podatku
dochodowym niż ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że przyjęte rozwiązania
księgowe - wszędzie tam, gdzie było to możliwe - były zgodne z roz-
wiązaniami podatkowymi, co automatycznie eliminowało możliwość stosowania
alokacji podatku dochodowego.

Mimo niesprzyjających warunków do stosowania w praktyce alokacji
podatku dochodowego w spółkach niepublicznych, wyniki badania pokazały
wyraźny wzrost wykorzystania podatku odroczonego - co ciekawe, w tym
obszarze, w którym decyzja została pozostawiona jednostkom, czyli w od-
niesieniu do aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Wyraźny
wzrost wykorzystania alokacji podatku dochodowego w spółkach niepub-
licznych zaobserwowano w 1999 L, podczas gdy w spółkach publicznych
wykazywał on równomierne przyrosty z roku na rok.

Wspólnym trendem dla obu populacji był wzrost znaczenia ujemnych
różnic przejściowych. Ich przyczyną nie była zmiana przepisów podatkowych,
ale zmiana polityki rachunkowości jednostek - w kierunku coraz większej
zgodności z ustawą o rachunkowości, co w znaczącym stopniu przyczyniło
się do wzrostu stosowania w praktyce alokacji podatku dochodowego.
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Należy podkreślić, że tendencja ta ujawniła się jeszcze przed wejściem
w życie nowelizacji prawa bilansowego, co pozwala z dużą pewnością
domniemywać, że nasili się ona w latach następnych.

Potwierdzeniem takiego przypuszczenia są wyniki badania ankietowego
prowadzonego w 2003 r. Mają one charakter wstępny i zostały przeprowa-
dzone na potrzeby niniejszej pracy. Ze względu na ich pilotażowy charakter
wyniki zamieszczono w załącznikach38•

3. Badanie właściwe populacji spółek publicznych
w aspekcie wpływu alokacji podatku dochodowego

na ich wartość bilansową

3.1. Ogólna charakterystyka badania

W badaniu zakresu wykorzystania podatku dochodowego odroczonego,
przedstawionym w punkcie 2 rozdz. VI, cała populacja została podzielona
na dwie grupy. Jako kryterium podziału przyjęto stosowanie alokacji
podatku dochodowego, bez względu na to, w jakim stopniu wpływała ona
na wartość bilansową spółki. Jednakże o tym, czy alokacja podatku
dochodowego ma istotne znaczenie dla badanej populacji, decyduje nie
tylko powszechność, ale także skutki finansowe jej stosowania.

W tej części rozprawy podjęto próbę pomiaru i objaśnienia wpływu
alokacji podatku dochodowego, wykorzystując w tym celu wskaźnik udziału
pozycji bilansowych powstających wskutek alokacji w kapitale własnym
spółki. Badano zatem procentowy udział aktywów/rezerw netto z tytułu
podatku dochodowego odroczonego w wartości bilansowej każdej spółki
stosującej alokację na każdy dzień kończący rok obrotowy objęty badaniem39.

Tak ustalony wskaźnik posłużył do podziału grupy spółek, które stosowały
podatek dochodowy odroczony, na podgrupy w zależności od wyznaczonych
wartości, jakie przyjmował.

J ak wiadomo, ustalenie poziomu istotności (w sensie ekonomicznym,
a nie statystycznym) jest działaniem subiektywnym, starano się więc znaleźć

38 W 2003 r. sporządzono ankietę wstępną, pozwalającą po dokonaniu analizy na opra-
cowanie kompleksowego kwestionariusza badań. Badania właściwe będą przeprowadzone
w 2004 r. Uznano bowiem, że w 2002 r. nie wszyscy wprowadzili pełne skutki nowelizacji
ustawy o rachunkowości do swoich sprawozdań finansowych.

39 W badaniu analizowano ostateczny wpływ skutków podatkowych na wartość bilansową
spółki, dlatego aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego podlegały kompensacie
w każdej spółce.
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odpowiedź na pytanie, w jaki sposób określić istotność wpływu odroczonych
podatków na wartość bilansową spółki. Był to problem, którego znaczenie
dla badania miało charakter fundamentalny, gdyż determinowało dobór
próby spółek poddanych dalszej szczegółowej analizie. Przyjęto, że punktem
odniesienia może być wartość rynkowa spółki. Dlatego też poddano weryfikacji
statystycznej tezę, iż aktywa/rezerwy netto z tytułu odroczonego podatku
dochodowego mają wpływ na poziom odchylenia wartości rynkowej od
wartości bilansowej spółki. Zależność statystyczną badano dla różnych
poziomów wskaźnika udziału aktywów/rezerw netto w kapitale własnym
spółki, tj. dla wartości 2%, 3%, 4%40. Wyniki badania potwierdziły, że
alokacja podatku dochodowego wywiera istotny wpływ na kształtowanie się
wartości bilansowej spółki dopiero wtedy, gdy wskaźnik udziału akty-
wów/rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kapitale własnym
spółki wynosi 4%.

Wyniki powyższego badania miały zasadnicze znaczenie dla przedmiotu
dalszych badań. Po pierwsze, pozwoliły na podział próby spółek stosujących
alokację podatku dochodowego na dwie próby i porównanie ustalonych dla
nich kluczowych kategorii finansowych. Po drugie, uzasadniały badanie
szczegółowych przyczyn alokacji podatku dochodowego w grupie spółek,
w której wskaźnik udziału aktywa/rezerwy netto w kapitale własnym
kształtował się na poziomie ~ 4% (zob. rozdz. VI, cz. 4). Po trzecie,
skłoniły do badania wpływu odroczonych podatków na objaśnienie wartości
rynkowej spółki41•

40 Zbadano trzy warianty, w których spółki podzielone zostały na dwie podgrupy
w zależności od wartości wskaźnika udziału aktywa/rezerwy netto w kapitale własnym.
W pierwszym wariancie podgrupa pierwsza obejmowała spółki, dla których wskaźnik ten był
niższy niż 4 %, druga podgrupa obejmowała te spółki, dla których wskaźnik był równy
i wyższy od 4%. W pozostałych wariantach grupowanie spółek było analogiczne, z tym że
przyjmowano poziom wskaźnika 2% i 3%. W badaniu potwierdzono hipotezę, że dopiero
udział aktywów/rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kapitale własnym na
poziomie 4% powoduje istotne różnice wielkości względnych odchyleń wartości bilansowej od
wartości rynkowej. Zob. szerzej E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski,
Rezerwy z tytułu podatku ...

41 Mimo że podstawowym celem badania omawianego w niniejszym podrozdziale było
wskazanie wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową spółki, przedstawiono
również wyniki analizy wpływu alokacji na stopień objaśnienia jej wartości rynkowej. Wartość
bilansowa jest jednym z podstawowych czynników objaśniających wartość rynkową spółki,
przyjęto zatem, że jeśli alokacja podatku dochodowego oddziałuje na wartość bilansową, to
przyczynia się także do zwiększenia stopnia objaśnienia przez nią wartości rynkowej. Oprócz
badania przedstawionego w niniejszej rozprawie wcześniej przeprowadzono trzy inne badania
dotyczące wpływu podatku odroczonego na poziom objaśnienia wartości rynkowej spółki,
wykorzystując modele ekonometryczne. Szerzej zob.: E. Wal i ń s k a, U. W ó j c i k o w s k a,
R. W ó j c i k o w s k i, Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
- analiza ekonometryczna, "Acta Universitatis Lodziensis" 2003, Folia Oeconomica (w druku);
E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Rezerwy z tytułu podatku do-
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Ze względu na złożoność problematyki badawczej, liczbę badanych
spółek, ich dużą niejednorodność - głównie z punktu widzenia wartości
rynkowej i wartości bilansowej - w badaniu odrzucono klasyczną miarę
przeciętną, jaką jest średnia arytmetyczna nieważona, uznając, że nie oddaje
ona w tym przypadku istoty zjawiska alokacji. Wykorzystano ją tylko tam,
gdzie pozwoliła lepiej objaśnić otrzymane wyniki.

Jako podstawową charakterystykę zbiorowości przyjęto natomiast średnią
arytmetyczną ważoną obliczoną na podstawie zagregowanych wartości
zmiennych wszystkich spółek w ramach badanej próby (bądź populacji).
W obliczeniach wykorzystano przede wszystkim procentowe wskaźniki
struktury. Wartość wskaźników obliczona na podstawie sumy wartości
zmiennych wszystkich spółek wchodzących w skład danej próby pozwala
na potraktowanie próby jako całości (agregatu) i ustalenie jej wpływu na
całą populację spółek, z pominięciem wpływu indywidualnej spółki należącej
do danej próby na całą populację. W ramach wyselekcjonowanych prób
ustalono także przeciętne pozycyjne (głównie medianę oraz kwartyle) do-
starczające informacji o rozkładach cechy w całej próbie.

Z wielu możliwych metod i przekrojów analitycznych wybrano te, które
- jak się wydaje - najlepiej oddają wpływ alokacji podatku dochodowego
na kształtowanie się wartości bilansowej spółki. Wykorzystano przede
wszystkim metody analizy wskaźnikowej i analizy struktury w odniesieniu
do kluczowych kategorii ekonomicznych charakteryzujących sytuację finansową
przedsiębiorstwa. Wszystkie wartości absolutne i wskaźniki obliczane były
w trzech układach:

- dla każdej spółki indywidualnie;
- dla próby spółek wyselekcjonowanej z całej populacji;
- dla całej zbiorowości.
Wskaźniki obliczane indywidualnie dla każdej spółki pozwoliły na

grupowanie spółek i wnioskowanie w ramach każdej zadanej próby, a wskaź-
niki obliczane dla poszczególnych prób spółek pozwoliły ustalić udział
procentowy danej próby w całej populacji badanej, wskazujący na istotność
analizowanego zagadnienia dla badanej zbiorowości.

Z punktu widzenia liczby jednostek wchodzących w skład zbiorowości
badanie przedstawione w niniejszym podrozdziale można uznać za wyczer-
pujące. Obserwacji poddano całą populację, a podział jej na części (próby)
miał na celu jedynie pogłębienie analizy i wniosków. Wyniki danej próby
nie są uogólniane na całą zbiorowość, aczkolwiek wydaje się, że mogą być

chodowego jako kategoria obja.fniająca wartość rynkową spółki - wyniki hadań empirycznych,
[w:] Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, materiały
konferencyjne, Wyd. AE, Wrocław 2003, s. 407--423; E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k, Wartość
bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko księgowa czy nośnik informacji dla akcjonariuszy?
materiały konferencyjne, Uniw. Gdański, Gdańsk 2003.
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równie wiarygodne, jak wyniki badania pełnego. Wszystkie obliczenia
wykonano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Poniżej przedstawiono wykaz i definicje kategorii finansowych wykorzys-
tanych w badaniu oraz koncepcję i strukturę badania w poszczególnych
jego częściach.

Wykaz i objaśnienie stosowanych skrótów

Próba SSA - próba badawcza spółek stosujących alokację podatku
dochodowego.

Próba SSA (O, 1) - próba badawcza spółek stosujących alokację podatku
dochodowego, dla których wartość wskaźnika aktywów/rezerw netto z tytułu
podatku dochodowego odroczonego w wartości bilansowej spółki (ARNJWB)
zawierała się w przedziale (O, 1).

Próba SSA < 1, 4) - próba badawcza spółek stosujących alokację
podatku dochodowego, dla których wartość wskaźnika aktywów/rezerw
netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wartości bilansowej
spółki (ARN/WB) zawierała się w przedziale < 1, 4).

Próba SSA < 4, + (0) - próba badawcza spółek stosujących alokację
podatku dochodowego, dla których wartość wskaźnika aktywów/rezerw
netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wartości bilansowej
spółki (ARN/WB) zawierała się w przedziale <4, + (0).

Próba SNSA - próba badawcza spółek nie stosujących alokacji podatku
dochodowego.

WP - wartość podatkowa spółki.
WB - wartość bilansowa spółki.
WR - wartość rynkowa spółki.
AN - aktywa netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego (określane

też jako aktywa netto).
RN - rezerwy netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego (o-

kreślane też jako rezerwy netto).
ANfWB - wskaźnik udziału aktywów netto z tytułu podatku dochodowego

odroczonego w wartości bilansowej spółki.
RN/WB - wskaźnik udziału rezerw netto z tytułu podatku dochodowego

odroczonego do wartości bilansowej spółki.
ARN - aktywa/rezerwy netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego

- skompensowana wartość aktywów netto z tytułu podatku dochodowego
odroczonego z rezerwami netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego
(określane też jako aktywa/rezerwy netto).
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ARN/WB - wskaźnik udziału aktywów/rezerw netto z tytułu, podatku
dochodowego odroczonego w wartości bilansowej spółki (określany też jako
wskaźnik udziału aktywów/rezerw netto w wartości bilansowej spółki).

O(WB) - odchylenie względne wartości rynkowej od wartości bilansowej
spółki (w procentach).

O(WP) - odchylenie względne wartości rynkowej od wartości podatkowej
spółki (w procentach).

% pd - stopa podatku dochodowego od osób prawnych.

Definicje kategorii finansowych wykorzystanych w badaniu

WB - wartość bilansowa spółki to wartość kapitału własnego na dzień
bilansowy kończący rok objęty badaniem (dane zaczerpnięte z bilansu spółki).

WR - wartość rynkowa spółki to wartość kapitalizacji rynkowej na
dzień bilansowy kończący rok objęty badaniem (dane zostały uzyskane
bezpośrednio z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)42.

WP - wartość podatkowa spółki to wartość ustalana na podstawie
bilansu spółki stanowiąca różnicę między wartością podatkową aktywów
i wartością podatkową zobowiązań. Procedura ustalania została przed-
stawiona w Załączniku nr l. Wzór na ustalenie wartości podatkowej jest
następujący:

AN RN
WP=WB+---

%pd %pd

AN - aktywa netto to nadwyżka aktywów z tytułu podatku dochodowego
odroczonego nad rezerwami z tytułu podatku dochodowego odroczonego
wykazanymi przez spółkę na dzień bilansowy.

RN - rezerwy netto to nadwyżka rezerw z tytułu podatku dochodowego
odroczonego nad aktywami z tytułu podatku dochodowego odroczonego
wykazanymi przez spółkę na dzień bilansowy.

ANjWB - wskaźnik udziału aktywów netto w kapitale własnym obliczony
na dzień bilansowy (w procentach).

RN/WB - wskaźnik udziału rezerw netto w kapitale własnym obliczony
na dzień bilansowy (w procentach).

ARN - aktywa/rezerwy netto to skompensowana wartość aktywów
rezerw netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego obliczona dla

42 W trzech przypadkach obliczono WR jako iloczyn liczby akcji na dzień bilansowy
i ceny rynkowej akcji.
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próby spółek (agregatu) na dzień bilansowy. Wartość ARN dla próby
spółek oznacza kompensatę aktywów netto oraz rezerw netto. Dla in-
dywidualnej spółki jest ona tożsama z wartością AN Geśli spółka wykazała
nadwyżkę aktywów nad rezerwami) lub wartością RN Geśli spółka wykazała
nadwyżkę rezerw nad aktywami). Należy podkreślić, że jedna spółka mogła
wykazywać tylko jeden wskaźnik różny od zera - albo AN /WB, albo
RNfWB, natomiast każda próba badawcza spółek (agregat) mogła wykazywać
oba wskaźniki różne od zera, gdyż obejmowała zarówno spółki ujawniające
aktywa netto, jak i spółki ujawniające rezerwy netto.

ARN/WB - wskaźnik udziału aktywów/rezerw netto w kapitale własnym
obliczony dla grupy spółek (agregatu) na dzień bilansowy (w procentach).

O(WB) - odchylenie względne wartości rynkowej od wartości bilansowej
spółki ustalone na dzień bilansowy (w procentach), czyli:

WR-WB
O(WB) = WR x 100%

O(wp) - odchylenie względne wartości rynkowej od wartości podatkowej
spółki ustalone na dzień bilansowy, czyli

WR-WP
O(wp) = WR x 100%

Koncepcja i struktura badania właściwego

Badana populacja może być rozpatrywana jako agregat (całość). Tendencje,
zależności i zmienne można badać w poszczególnych próbach spółek lub
też w odniesieniu do każdej jednostki populacji, poszukując objaśnienia
uzyskanych wyników.

Przy takim podejściu można skonstruować hipotetyczny bilans dla
populacji, wskazując w nim badane kategorie. Są to wartości zagregowane
wszystkich spółek wchodzących w skład populacji: aktywa z tytułu podatku
dochodowego odroczonego i rezerwy z tytułu podatku dochodowego od-·
roczonego oraz wartość kapitału własnego na dzień bilansowy (zob. rys. 6.6).

Prezentowany bilans można traktować jako łączny, zagregowany bilans
spółek wchodzących w skład całej populacji. Podmiotem tego bilansu jest
zatem cała badana populacja.
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BILANS

AKTYWA PASYWA Wartość podatkowa

I I
populacji

Kapitał własny G)Inne aktywa Wartość bilansowa

0)
Aktywa z tytułu podatku Wartość rynkowa

dochodowego Rezerwy z tytułu (kapitalizacja
odroczonego podatku dochodowego rynkowa)

(1)
odroczonego populacji

G) CD
Inne zobowiązania

Rys. 6.6. Bilans całej populacji

Ź r ód ł o: opracowanie własne.

Rysunek 6.6 pokazuje zależności pomiędzy badanymi kategoriami,
pozwalające analizować wpływ alokacji podatku dochodowego (1) na
wartość:

- bilansową populacji (2),
- rynkową populacji (3),
- podatkową populacji (4).
Bilans populacji spółek, którego pozycje są sumą pozycji bilansów

wszystkich spółek, można przedstawić jako sumę bilansów cząstkowych
wyselekcjonowanych prób badawczych na podstawie kryterium stosowania
alokacji/braku alokacji podatku dochodowego (por. rys. 6.7).

W przeprowadzonym badaniu właściwym przeanalizowano:
- ogólne kategorie finansowe dotyczące alokacji podatku dochodowego

oraz relacje zachodzące między nimi (analizie podlegały dane zbiorcze
w bilansach cząstkowych i łącznym, obliczone dla agregatów spółek - albo
na poziomie bilansów cząstkowych prób badawczych spółek, albo na
poziomie bilansu łącznego całej populacji);

- szczegółowe przyczyny alokacji dla spółek, w których stwierdzono
istotny wpływ alokacji na wartość bilansową - analizie podlegały dane
zbiorcze z bilansu cząstkowego próby badawczej SSA < 4, + 00 ).

Wyniki badania przedstawiono w oddzielnych częściach niniejszego
rozdziału (por. rys. 6.8).
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Bilans łączny
populacji =

Bilans cząstkowy
próby badawczej SSA +

Bilans cząstkowy próby
badawczej SNSA

Bilans cząstkowy
próby SSA (O, 4)

Bilans cząstkowy
próby SSA <4, +00)

Rys. 6.7. Bilans łączny populacji spółek a bilanse cząstkowe prób badawczych spółek

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Na wstępie dokonano analizy struktury próby SSA, przyjmując za
kryterium ich podziału wartości wskaźnika udziału ARN/WB. Wskaźnik
obliczono dla każdej spółki wchodzącej w skład badanej próby i w zależności
od jego wielkości próbę podzielono na trzy zbiory: SSA (O; 1), SSA < 1; 4)
iSSA < 4; + 00).

N astępnie ustalono liczebność każdego zbioru oraz jego udział procen-
towy w całej populacji, a także analizowano stosunek liczby ujawnień
aktywów netto do liczby ujawnień rezerw netto w ramach każdej pod-
grupy. W tym celu określono wartości wskaźnika ANfWB i RNfWB dla
każdej spółki oddzielnie i na tej podstawie ustalono przekroje analityczne
próby SSA.

W dalszej części badania podjęto próbę analizy znaczenia alokacji
podatku dochodowego dla całej populacji w aspekcie wartościowym. W tym
celu wykorzystano dokonany wcześniej podział populacji na dwie grupy:
SNSA iSSA.

Dalszej analizie podlegała próba badawcza spółek stosujących alokację
w przekroju dwóch zbiorów: próba SSA (O, 4) i próba SSA <4, + 00).

W kolejnej części badania dokonano analizy wpływu alokacji podatku
dochodowego na stopień objaśnienia wartości rynkowej przez wartość
bilansową, wykorzystując wcześniej ustalone próby i zbiory spółek: próbę
SNSA, próbę SSA, próbę SSA (O, 4) i próbę SSA < 4, + 00).

Badanie przyczyn alokacji, zamieszczone w odrębnej części rozdziału,
dotyczyło wyselekcjonowanej próby spółek, w których alokacja podatku
dochodowego miała największy wpływ na ich wartość bilansową - SSA
<4, + 00).
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Ź ród ł o: opracowanie własne.

Rys. 6.8. Koncepcja badania własnego

3.2. Badanie wpływu alokacji podatku dochodowego
na wartość bilansową sółki

W tej części badania określono kwantytatywny obraz wpływu alokacji
podatku dochodowego na wartość bilansową badanej populacji spółek
publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
w latach 1996-2000. Wpływ ten rozpatrywano w różnych przekrojach
analitycznych:

dla poszczególnych spółek całej zbiorowości;
- dla całej próby stosującej alokację;
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- dla wybranych prób badawczych (w ramach stosującej alokację części
zbiorowości).

Kategorią jego pomiaru był wskaźnik AN/WB lub RN/WB43.

Analiza liczebności i struktury próby spółek stosujących alokację
podatku dochodowego

Analizie poddano próbę SSA oraz jej zbiory:
- próbę SSA (O, 1);
- próbę SSA < 1, 4);
- próbę SSA <4, + (0).
Tabela 6.29 przedstawia procentowy udział w całej populacji tych

spółek, w których wskaźnik ANfWB lub RN/WB przyjmował wartość
z wyznaczonych przedziałów.

Tabela 6.29. Udział liczebności poszczególnych prób SSA w całej populacji (w procentach)

Próba SSA, dla których ANfWB 1996 1997 1998 1999 2000
lub RNfWB wynosił

(O, l) 20,63 19,61 18,6 27,74 30,45
< 1, 4) 28,57 31,37 36,61 30,05 32,19
<4, +00) 11,11 13,73 10,46 12,14 11,5

Próba SSA 60,31 64,71 66,01 69,94 74,14

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Na podstawie tabeli 6.29 można stwierdzić, iż najliczniejszą próbą
badawczą SSA była próba spółek, w której udział rezerwy/aktywa netto
w kapitale własnym mieścił się w przedziale wartości 1-3,99%. Najmniej
liczną grupę spółek stanowiły spółki z próby badawczej SSA < 4, + (0)

(maksymalnie w 1997 r. stanowiły one 13,73 % całej populacji).
W poszczególnych latach dynamika zmian liczebności spółek była różna

w każdej z prób badawczych. Najwyższy przyrost zaobserwowano w 1999 r.
w próbie SSA (O, 1). Ogólny wzrost liczebności SSA w 2000 r. wynikał

43 Wykorzystano dane z bilansów na 31 grudnia każdego roku dotyczące następujących
zmiennych: kapitału własnego; aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego; rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ponadto wykorzystano dane o kapitalizacji
rynkowej dla poszczególnych spółek na 31 grudnia każdego roku. Na podstawie ww. danych
ustalono podstawowe kategorie finansowe dla każdej spółki badanej populacji, a mianowicie:
WB, WR, AN, RN, ANfWB, RNfWB, ARNfWB. Wartości zmiennych WB, WR, AN, RN
oraz wskaźników - ANfWB, RNfWB obliczono dla każdej spółki, dla grupy spółek (każdej
próby badawczej) oraz dla calej populacji. Zmienną ARN i wskaźnik ARNfWB obliczono
jedynie dla wyselekcjonowanych prób spółek i całej populacji.
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głównie ze wzrostu liczby spółek w próbie badawczej SSA (O, 1) iSSA
< 1, 4).

Kolejnym obszarem badawczym była analiza struktury AN i RN w ramach
każdego zbioru, pozwalająca odpowiedzieć na pytanie, czy wśród po-
szczególnych prób spółek stosujących alokację przeważały spółki, które
tworzyły rezerwę na odroczony podatek dochodowy, czy raczej te, które
ujawniały z tego tytułu aktywa.

25,00%

Rys. 6.9. Udział liczebności próby SSA (O, l) w całej populacji w podziale na spółki
wykazujące AN lub RN (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 6.10. Udział liczebności próby SSA < l, 4) w całej populacji w podziale na spółki
wykazujące AN lub RN (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

I- Spółki wykazujące AN II Spółki wykazujące RN
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• Spółki wykazujące aktywa netto
• Spółki wykazujące rezerwy netto
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Rys. 6.11. Udział liczebności próby SSA <4, + <Xl) w całej populacji w podziale na spółki
wykazujące AN lub RN (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Analizując rysunki 6.9-6.11, można stwierdzić, że we wszystkich pró-
bach badawczych SSA od 1998 r. wyrażnie rosła liczba spółek ujawniają-
cych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jednak w ca-
łym omawianym okresie we wszystkich próbach badawczych dominowały
spółki ujawniające rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Szczególnie znacząca zmiana relacji między spółkami wykazującymi rezer-
wy z tytułu podatku dochodowego odroczonego a spółkami ujawniającymi
aktywa z tego tytułu wystąpiła w próbie spółek o najwyższym wpływie
alokacji podatku dochodowego na ich wartość bilansową - w próbie SSA
<4, +(0).

I- Spó'ki wykazuj'ce AN _ Spó'ki wykazuj'ce RN I

Badanie dotyczące stopnia wykorzystania alokacji podatku dochodowego
w praktyce wskazało na znaczący przyrost liczby spółek publicznych, które
stosowały ją w praktyce rachunkowości. Znaczenie tych spółek dla całej
badanej populacji określono na podstawie analizy dwóch zmiennych - wartości
rynkowej (WR) i wartości bilansowej (WB). Powyższe zmienne obliczono
dla całej badanej populacji (por. tab. 6.30 i 6.31) oraz określono wskaźniki
udziału każdej zmiennej dla próby SSA w całej populacji (por. tab. 6.32
i 6.33).

Próba SSA a cała populacja
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Tabela 6.30. WB całej populacji w latach 1996-2000 (w tys. złotych)

Cała
1996 1997 1998 1999 2000

populacja

WB 6 546 669,10 16 203 951,40 31 207 172,10 39 357 597,20 47 174 628,70

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.31. WR całej populacji w latach 1996-2000 (w tys. złotych)

Cała 1996 1997 1998 1999 2000
populacja

WR 12 765 933,01 24 521 357,87 47 637 505,21 84 940 210,75 89 700 864,65

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.32. Udział WB próby badawczej SSA w WB całej populacji (w procentach)

1996 1997 1998 1999 2000

Próba SSA 67,14 77,24 77,26 90,04 91,89

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.33. Udział WR próby SSA w WR całej populacji (w procentach)

1996 1997 1998 1999 2000

Próba SSA 68,13 77,46 76,42 88,76 90,43

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Z tabeli 6.33 wynika, że próba SSA miała coraz większy udział
w wartość kapitalizacji rynkowej całej populacji (udział jej wartości ryn-
kowej rósł od 68,13% w roku 1996 do 90,43% w 2000 r.). Podobne
relacje miały miejsce w odniesieniu do wartości bilansowej spółek (por.
tab. 6.32).

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że SNSA miały niewielki i malejący
wpływ na kształtowanie wartości rynkowej i bilansowej całej badanej
populacji. Powyższe dane przedstawiają, jak się wydaje, skalę problemu
alokacji podatku dochodowego na polskim rynku kapitałowym.

Warto podkreślić, że procentowy przyrost liczby SSA w latach 1996-2000
na poziomie 13,4% wygenerował przyrost wartości rynkowej tej grupy
spółek w całej kapitalizacji rynkowej na poziomie 22,3% (por. tab. 6.33).
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Z punktu widzenia znaczenia alokacji POdatku dochodowego dla wartości
bilansowej spółki warto zauważyć, że zmiany wartości bilansowej SSA
kształtowały się odmiennie niż zmiany ich wartości rynkowej. W każdym
roku badania obserwujemy przyrost udziału procentowego wartości bilansowej
próby SSA (por. tab. 6.33)44.

Podstawową przyczyną zmian wartości bilansowej i rynkowej próby
badawczej SSA w poszczególnych latach jest niewątpliwie struktura spółek
wchodzących w jej skład oraz rozwój rynku kapitałowego45.

Uzyskane wyniki pokazują, że próba badawcza SSA dominuje w całej
populacji i znacząco kształtuje wartość bilansową całej populacji. Miarą
tego wpływu są wskaźniki ANfWB i RNfWB (zob. tab. 6.34).

Wyniki przedstawiono w dwóch wariantach:
- wariant pierwszy - obejmuje całą próbę badawczą;
- wariant drugi - z próby wyłączono w 1998 r. - TP SA, w 2000 r.

- Elektrim46.
Wyłączenie TP SA było uzasadnione poziomem jej kapitalizacji rynkowej,

natomiast Elektrimu - poziomem wskaźnika RNjWB, którego wartość
wynosiła 42,49% i znacząco odbiegała od poziomu tego wskaźnika dla
innych spółek wchodzących w skład próby badawczej47.

44 Największy przyrost, zarówno udziału wartości bilansowej, jak i wartości rynkowej
spółek stosujących alokację podatku dochodowego w całej populacji obserwujemy w 1999 r.,
co można wyjaśnić między innymi zmianami regulacji sprawozdawczości spółek giełdowych,
które spowodowały wzrost liczby SSA. Mimo że nowe regulacje znalazły zastosowanie
w sporządzaniu raportów rocznych już za 1998 r., to nie wpłynęły one znacząco na przyrost
liczby SSA już w tym roku. Spowodowały one jedynie wzrost ujawnień aktywów z tytułu
podatków odroczonych w spółkach, które wcześniej ujawniały tylko rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

4S Przypomnijmy, że w 1997 r. weszła na giełdę KGHM (jej udział w kapitalizacji
rynkowej wynosił 10,6%); w roku 1998 - TP SA (o udziałe w kapitalizacji rynkowej 51,14%
i w wartości bilansowej - 29,92%); w 1999 r. PKN (12,47% udziału w kapitalizacji rynkowej).
Wszystkie wymienione spółki stosowały alokację podatku dochodowego, co tłumaczy przyrost
wartości rynkowej i bilansowej spółek stosujących ałokację w latach 1997 i 1999. Szczególnie
interesujący był 1998 r., w którym debiutowała na giełdzie TP SA. W tym roku w grupie
spółek stosującej alokację nastąpił spadek udziału wartości rynkowej w wartości kapitalizacji
całej populacji (por. rys. 6). Fakt ten można wytłumaczyć wejściem na giełdę spółek (oprócz
TP SA), które nie stosowały alokacji podatku dochodowego. W 1997 r. kapitalizacja rynkowa
całej populacji wynosiła 24521 357,87 tys. zł, w roku 1998 - 47637505,21 tys. zł (w tym
wartość rynkowa TP SA wynosiła 24 360 000,00 tys. zł), ale kapitalizacja rynkowa SNSA
w 1997 r. wynosiła tylko 5 527949,34 tys. zł, podczas gdy w 1998 r. - 11 233636,73 tys. zł.

46 W tabelach wynik uzyskany w wariancie drugim prezentowany jest w nawiasie.
47 W roku 1998 wartość rynkowa TP SA zdominowała całą populację - była wyższa niż

suma kapitalizacji wszystkich innych spółek w badanej populacji. Ponieważ TP SA stosowała
alokację, jej parametry mają bardzo istotny wpływ na wyniki badań. W celu podniesienia
wiarygodności ich obliczenia prowadzone są w dwóch wariantach, natomiast wnioski sfor-
mułowano dla wariantu nie obejmującego TP SA. W przypadku Elektrimu wyłączenie miało
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Tabela 6.34. Średnia ważona arytmetyczna wskaźnika ANfWB
i RNfWB dla próby badawczej SSA w latach 1996-2000

(w procentach)

Rok ANfWB RNfWB

1996 0,59 2,32

1997 0,10 2,29

1998 0,04 I (0,07) 3,6 I (2,01)

1999 0,26 1,63

2000 0,47 I (0,51) 4,55 l (1,13)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Analiza wartości wskaźników ANfWB i RNfWB w próbie SSA (tab. 6.34,
rys. 6.12) potwierdza wcześniejsze wyniki. Średni ważony poziom AN/WB
w próbie SSA w poszczególnych latach nie przekracza 1%, natomiast średni
ważony poziom RN/WB kształtuje się w granicach 1,13-2,32%48. Uzyskane
wyniki wskazują na większy wpływ rezerw z tytułu po-
datku dochodowego na wartość bilansową próby SSA, a zatem również
całej zbiorowości, aczkolwiek od 1999 r. jest widoczna jego malejąca
tendencja49.

miejsce ze względu na poziom wskaźnika RNfWB, co oznacza, że wartość rezerw netto
z tytułu odroczonego podatku dochodowego znacząco zakłóciła trendy obserwowane w próbie
badawczej i w całej populacji. Biorąc pod uwagę, że rezerwy te były skutkiem aktualizacji
wyceny aktywów finansowych (nietypowej dla całego rynku kapitałowego w tamtym okresie)
uznano, że Elektrim nie powinien być brany przy formułowaniu wniosków z badania.
W próbie badawczej SSA pozostawiono inne spółki, o znaczącej kapitalizacji rynkowej,
ponieważ obliczony dla nich wskaźnik ANfWB lub RNfWB nie przekroczył 4%, a ponadto
ich udział w kapitalizacji rynkowej populacji nie był tak bardzo znaczący, jak w przypadku
TP SA. Spółki o udziale w ~artości bilansowej całej próby SSA powyżej 5% to: Dębica
- w 1996 r. - 6,99%: Elektrim - w 1996 roku - 7,17%, w 2000 r. - 7,60%; KGHM
- w 1997 r. - 24,81 %, w 1998 r. - 13,13%, w 1999 r. - 8,82%, w 2000 r. - 8,63%; PKN
- w 1998 r. - 15,13%, w 2000 r. - 14,08%; TP SA - w 1999 r. - 25,63%, w 2000 r. - 25,11%.

48 Wyłączenie z badania TP SA i Elektrimu istotnie zmieniło trendy, co świadczy o dużym
wpływie tych spółek na analizowane zmienne. Warto podkreślić, że na kształtowanie się
średnich wartości ogromny wpływ ma ostatnie 25% próby. Mediana oraz trzeci kwartyl
wskaźnika ANfWB wynosiły zero, a średnia arytmetyczna prosta znacznie odbiegała od
średnich arytmetycznych ważonych.

49 Uzyskane wyniki potwierdzają rosnące znaczenie ujemnych różnic przejściowych, co jest
szczególnie widoczne od 1999 r. Oznacza to, że spółki zaczęły ujawniać skutki podatkowe tych
różnic, które co do zasady dominują w polskim prawie podatkowym. Dodatkową przyczyną
takiego trendu była niewątpliwie likwidacja istotnych wartościowo ulg inwestycyjnych, stano-
wiących źródło dodatnich różnic przejściowych. Wzrost znaczenia ujemnych różnic przejściowych
od 1999 r. przejawiał się nie tylko wzrostem wskaźnika ANfWB, ale spowodował obniżenie
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Rys. 6.12. Średnia ważona arytmetycma wskaźnika ANfWB i RNfWB dla próby SSA
w latach 1996-2000 (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W celu określenia ostatecznego wpływu alokacji na wartość bilansową
próby SSA ustalono dodatkowo wielkość - aktywa/rezerwy netto (ARN) 50.

Tak ustalona wielkość odniesiona do wartości bilansowej całej próby SSA
pokazuje udział aktywów/rezerw netto z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w ich wartości bilansowej 51 (por. tab. 6.35 i rys. 6.13).

Z tabeli 6.35 wynika, że we wszystkich latach przeważały rezerwy netto,
powodujące zmniejszenie wartości bilansowej próby SSA, a także całej
populacji.

Przedstawione wyniki dotyczące SSA mogą wskazywać na niewielki
wpływ alokacji podatku dochodowego na ich wartość bilansową. Należy
jednak pamiętać, że skutki alokacji są rozpatrywane w specyficzny sposób
- w odniesieniu do agregatów spółek, zgodnie z treścią ekonomiczną, co
powoduje, że aktywa z rezerwami znoszą się. Jeśli byłby badany wpływ

wskaźnika RNfWB. Przypomnijmy, że wartość AN dla badanej próby oznacza sumę tej
zmiennej dla wszystkich SSA, czyli takich, w których aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego były wyższe niż rezerwy. Analogicznie, wartość RN omacza sumę tej zIniennej
dla wszystkich spółek, które ujawniły nadwyżkę rezerw z tytułu podatku dochodowego
odroczonego nad aktywami. W tej grupie spółek wzrost ujemnych różnic przejściowych
spowodował obniżenie wartości RN dla próby badawczej SSA.

so Jest ona obliczona jako różnica aktywów netto z tytułu podatku odroczonego dla
spółek stosujących ałokację, które ujawniły nadwyżkę aktywów nad rezerwaIni, oraz rezerw
netto - dla spółek stosujących alokację, które ujawniły nadwyżkę rezerw nad aktywami.

SI Jak wiadomo, wzrost aktywów z tytułu podatku dochodowego powoduje wzrost
wartości bilansowej, natoIniast wzrost rezerw - odwrotnie - pomniejsza wartość bilansową·
Ostatecznie zmienia się ona jedynie o skompensowaną kwotę aktywów i rezerw z tytułu
podatku dochodowego odroczonego.
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Tabela 6.35. Średnia ważona arytmetyczna
wskaźnika ARNfWB dla próby SSA
w latach 1996-2000 (w procentach)

Rok ARNfWB

1996 1,73

1997 2,19

1998 3,56 I (1,94)

1999 1,37

2000 4,08 I (0,62)

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 6.13. Średnia ważona arytmetyczna wskażnika ARNfWB dla próby SSA w latach
1996-2000 (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

alokacji podatku dochodowego bez względu na rodzaj pozycji bilansowej
z tytułu podatku odroczonego, kwoty podatku odroczonego podlegałyby
swnowaniu. Ustalona w ten sposób wartość bezwzględna aktywów i rezerw
z tytułu podatku odroczonego w ramach każdej próby odniesiona do jej
wartości bilansowej dawałaby bardzo wysoki poziom wpływu alokacji podatku
dochodowego na wartość bilansową spółki 52.

S2 Przykładowo, gdyby w grupie spółek stwierdzono aktywa z tytułu podatku dochodowego
odroczonego na poziomie 1000, rezerwy z tego samego tytułu na poziomie 900, a wartość
bilansową na poziomie 10 000, to według metody przyjętej w badaniu udział ANfRN w WB
wynosiłby tylko 1% [(1000 - 900)/10000], podczas gdy według drugiej metody wynosiłby aż
19% [(1000 + 900)/10000].
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Wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową spółek
w poszczególnych próbach SSA

Do dalszych badań wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość
bilansową spółki przyjęto próbę SSA (O, 4) oraz próbę SSA <4, + (0).

Tabela 6.36. Struktura liczebności próby SSA (w procentach)

Próba SSA, dla których AN fWB
1996 1997 1998 1999 2000

lub RNfWB wynosił

(O, 4) 81,58 78,79 84,16 82,64 84,50
«4, +(0) 18,42 21,21 15,84 17,36 15,50

Próba SSA razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Z tabeli 6.36 wynika, że w próbie SSA zdecydowanie w każdym roku
przeważały spółki o niewielkim udziale aktywów/rezerw netto w ich war-
tości bilansowej (na poziomie 0--4%). Z punktu widzenia wartości bilan-
sowej próby badawczej SSA znaczenie tych spółek było odmienne (por.
tab. 6.37).

Tabela 6.37. Udział WB próby SSA (O, 4) i próby SSA <4, + (0) w WB próby SSA
(w procentach)

WB próby SSA 1996 1997 1998 1999 2000

(O, 4) 67,40 79,93 80,12 90,40 93,91
«4, +(0) 32,60 20,07 19,88 9,60 6,09

WB próby SSA razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że alokację podatku dochodowego
stosowało coraz więcej spółek o niewielkim (do 4%) wpływie aktywów/rezerw
netto na ich wartość bilansową (por. tab. 6.36 i tab. 6.37). Udział wartości
bilansowej tej próby spółek w wartości bilansowej całej populacji w badanym
okresie wzrósł z 67,4% do 93,91 %.

Wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową spółek
w poszczególnych próbach SSA przedstawiają tabele 6.38 i 6.39.
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Tabela 6.38. Średnia ważona arytmetyczna wskażników
ANfWB i RNfWB dla próby SSA (O, 4) (w procentach)

Rok ANfWB RNfWB

1996 0,11 1,66

1997 0,13 1,4

1998 0,08 1,16

1999 0,11 1,37

2000 0,32 0,95

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Rys. 6.14. Średnia ważona arytmetyczna wskażników ANfWB i RNfWB dla próby SSA (0,4)
(w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Na podstawie tabeli 6.38 i rysunku 6.14 można stwierdzić, że w próbie
badawczej SSA (O, 4) w całym badanym okresie średnia ważona wskaźnika
AN/WB nie przekraczała 0,32%, a RNfWB - 1,66%.

Tabela 6.39. Średnia ważona arytmetyczna wskażników
ANfWB i RNfWB dla próby SSA <4, + <Xl) (w procentach)

Rok ANfWB RNfWB

1996 1,57 3,69

1997 O 5,83

1998 O 5,96 I (5,44)

1999 1,57 4,09

2000 1,39 I (3,45) 26,88 I (3,81)

Ź ród ł o: opracowanie własne.



389

7
6
5
4

%
3
2
1

o

., o••

/" ~~
369/

_____ 4,09

..• ,o
_ • 3,45

1,57.••.•••

~,57 ...•.•.•••...
O

O _ •••••••••...
1996 1997 1998 1999 2000 Lata

1- -ANIWB dla próby SSA <4, +?) -- RNIWB dla próby SSA <4, +?)I

Rys. 6.15. Średnia ważona arytmetyczna wskaźników ANfWB i RNfWB dla próby SSA
< 4, + (0) (w procentach)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W próbie badawczej SSA <4, + (0) potwierdził się trend zmniejszającego
się poziomu rezerw od 1999 r. (po wyłączeniu Elektrimu), a ponadto bardzo
wyraźna ich przewaga w całym okresie badania.

Ostateczny wpływ alokacji na wartość bilansową w postaci wskaźnika
ARNfWB dla obu prób badawczych SSA ilustrują tabele 6.40 i 6.41.

Tabela 6.40. Średnia ważona arytmetyczna
wskaźnika ARNfWB dla próby SSA (0,4)

(w procentach)

Rok ARNfWB

1996 1,55
1997 1,27
1998 1,08
1999 1,26
2000 0,63

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.41. Średnia ważona arytmetyczna
wskażnika ARNfWB dla próby SSA

< 4, + (0) (w procentach)

Rok ARNfWB

1996 2,12

1997 5,83

1998 5,96 I (5,44)

1999 2,52

2000 25,49 I (0,36)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Porównując ostateczny wpływ alokacji na wartość bilansową w prze-
kroju dwóch różnych prób badawczych - próby SSA (O, 4) i próby SSA
< 4, + (0) - widać nie tylko znaczące różnice wartościowe, co wynika
z kryterium podziału próby SSA, ale przede wszystkim różne kierunki
zmian na przestrzeni lat w zależności od próby badawczej spółek (por.
rys.6.16).
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Rys. 6.16. Średnia ważona arytmetycma wskaźników ARNfWB dla próby SSA

Ź ród ł o: opracowanie własne.
.

W próbie SSA (O, 4) wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość
bilansową zmniejsza się już w 1997 r., w próbie SSA <4, + (0) - od
1998 r. Różny kierunek zmian obserwujemy także w 1999 r. Specyficzny jest
rok 2000, w którym w próbie SSA <4, + (0) przyrost aktywów netto był
tak duży, że spowodował osłabienie wpływu rezerw i ustalenie wskaźnika
ARNfWB na poziomie niższym niż w próbie SSA (O, 4).

N a rysunku 6.16 przedstawiono wpływ alokacji podatku dochodowego
na wartość bilansową próby spółek SSA oraz wyselekcjonowanych z niej
grup spółek - SSA (O, 4) iSSA <4, + (0). Wyraźnie widać, że trendy
dla całej próby SSA wyznaczały spółki stosujące alokację podatku do-
chodowego, w których miała ona największy wpływ na ich wartość bilansową
- SSA <4, +(0).

3.3. Badanie wpływu alokacji podatku dochodowego
na objaśnienie wartości rynkowej spółki przez jej wartość bilansową

W niniejszej części badania analizowano wpływ alokacji podatku do-
chodowego na objaśnienie wartości rynkowej spółki przez jej wartość
bilansową· W tym celu poddano obserwacji odchylenie wartości rynkowej
i bilansowej spółki na dzień kończący każdy badany rok, analizując jego
wartość w podgrupach spółek wydzielonych we wcześniejszym etapie badania.

Ponadto zbadano poziom odchylenia między wartością rynkową i wartością
podatkową spółki na ten sam dzień i porównywano go z poziomem
odchyleń między wartością rynkową i wartością bilansową. W analizie
wykorzystano względne wskaźniki odchyleń: O(WB) i O(wp).
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Powyższe wielkości obliczono dla każdej spółki odrębnie, dla każdej
próby badawczej spółek oraz dla całej populacji. Wskaźniki odchyleń dla
każdej próby badawczej spółek i całej populacji ustalono na zagregowanych
wielkościach WR, WB i WP, a nie jako średnią arytmetyczną z odchyleń
wszystkich spółek 53.

W pierwszej części badania analizowano dwie próby populacji - próbę SSA
i próbę SNSA. Dla próby SNSA wartość podatkowa spółki była równa jej
wartości bilansowej, natomiast dla próby SSA te dwie ostatnie 2IIlienne różniły
się od siebie - powodowało to powstanie odchyleń odpowiednio wartości
bilansowej i wartości podatkowej od wartości rynkowej spółki.

Celem niniejszej części badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie,
na ile wartość bilansowa spółki ustalana za pomocą alokacji podatku
dochodowego lepiej objaśniała wartość rynkową spółki niż wartość podatkowa.
Starano się wykazać, że wartość bilansowa SSA lepiej objaśniała wartość
rynkową niż wartość bilansowa SNSA (w których wartość bilansowa była
równa wartości podatkowej).

Problem badawczy analizowano w dwóch podgrupach próby SSA,
obserwując przy tym, czy odchylenie względne między WR i WB maleje
w miarę wzrostu udziału wskaźnika ANfWB i RNfWB.

Odchylenie wartości rynkowej od wartości bilansowej spółki
a odchylenie wartości rynkowej od wartości podatkowej spółki

- analiza porównawcza

Na wstępie sprawdzono, czy wartość bilansowa próby SSA (uwzględniająca
podatki odroczone) lepiej objaśniała jej wartość rynkową niż wartość
podatkowa SSA.

Tabela 6.42. Średnia ważona wskaźników 0WB i Owp dla próby· SSA w latach 1996--2000
(w procentach)

Rok 0(WB) 0(W!') Różnice 0(WB) - 0(wp)

1996 49,43 51,74 2,31

1997 34,11 38,10 3,99

1998 33,76 T (-26,67) 40,70 I (-15,66) 6,94 I (11,01)

1999 53,00 55,02 2,02

2000 46,68 1 (48,39) 54,44 I (50,01) 7,76 I (1,62)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

53 Badania bazujące na metodzie średnich arytmetycznych zostały opublikowane w 2003 r.
Zob. E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Wartość bilansowa, podatki
odroczone a warto.fć rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności, "Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 15 (71).
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Otrzymane wyniki świadczą o lepszym objaśnieniu wartości rynkowej próby
SSA przez jej wartość bilansową (ustaloną z wykorzystaniem alokacji podatku
dochodowego) niż przez jej wartość podatkową. O(wp)we wszystkich latach
- oprócz 1998 r. po wyłączeniu TP SA - były większe od O{WB)'Rok 1998 był
szczególnym okresem badawczym z dwóch względów: po pierwsze kapitalizacja
rynkowa większości spółek była niższa od ich wartości bilansowej54; po drugie,
na giełdzie debiutowała TP SA, której wartość rynkowa stanowiła ponad 50%
kapitalizacji rynkowej, a odchylenie O{WB)wynosiło 52,98%. Pokryło ono
wszystkie odchylenia ujemne, tzn. takie, w których wartość rynkowa spółki
była niższa od jej wartości bilansowej. Po wyłączeniu TP SA spółki stosujące
alokację wykazały ujemne łączne O{WB)i O(wp).

Porównano także wskaźniki odchyleń wartości rynkowej od wartości
bilansowej ze wskaźnikiem odchyleń wartości rynkowej od wartości podat-
kowej w obu grupach spółek (tab. 6.43 i 6.44).

Tabela 6.43. Średnia ważona wskażników 0WB i OWI' dla próby SSA
(O, 4) (w procentach)

Rok 0(WB) 0(wp)
Różnice

0(WB) - 0(wp)

1996 38,33 40,84 2,51
1997 30,35 32,80 2,45
1998 - 38,55 - 34,17 4,38
1999 54,99 56,76 1,77
2000 49,58 50,71 1,13

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.44. Średnia ważona wskażników 0wu i OWI' dla próby SSA < 4, + (0) (w procentach)

Rok 0(WB) 0(WP) Różnice 0(WB) - 0(WP)

1996 63,14 65,19 2,05

1997 45,74 54,54 8,8

1998 55,94 I (16,08) 63,66 l (29,50) 7,72 I (13,42)

1999 19,66 25,98 6,32

2000 16,95 I (18,92) 92,53 I (19,96) 75,58 T (1,04)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

S4 W 1998 r. tylko dla 56 spółek w całej badanej populacji (153 spółki) wartość rynkowa
była wyższa od wartości bilansowej. W tej grupie tylko 8 spółek stosowało alokację (dla TP
SA poziom odchylenia wynosił 52,98% i było ono dodatnie). Po wyłączeniu TP SA większość
dodatniego odchylenia przypadała na próbę SNSA (prawie 90% ujemnych odchyleń przypadało
na grupę SSA).
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Otrzymane wyniki pokazują, że wartoś~ bilansowa lepiej niż wartość
podatkowa objaśniała wartość rynkową spółek, o czym świadczą odchylenia
O(WB)i O(wp). Jest to szczególnie widoczne dla próby SSA <4, + (0), dla
której we wszystkich latach wskaźnik O(WB)był niższy od O(wp)' Różnica ta
powiększyła się istotnie w 1997 ., utrzymując się na zbliżonym poziomie
przez następne dwa lata 55.

Analiza porównawcza odchylenia wartości rynkowej
od wartości bilansowej próby SSA i próby SNSA

W tabeli 6.45 porównano odchylenia wartości rynkowej od wartości
bilansowej próby SSA z odchyleniami wartości rynkowej od bilansowej
próby SNSA.

Tabela 6.45. Średnia ważona wskaźnik' w O(WB) w próbie SSA próbie SNSA w latach
1996-2000 (w procentach)

Próba spółek 1996 1997 1998 1999 2000

SSA 49,43 34,11 33,76 I (26,67) 53,00 46,68 I (43,39)

SNSA 47,08 33,28 36,84 58,94 54,40

Różnica 2,35 0,83 3,08 I (10,17) 5,94 7,72 I (10,91)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W pierwszych dwóch latach badania odchylenia wartości rynkowej
próby SSA od jej wartości bilansowej były niższe w próbie SNSA, aczkolwiek
zaobserwowano ich malejącą tendencję. Natomiast od 1998 r. (bez uwzględ-
nienia TP SA), w miarę wzrostu znaczenia podatku dochodowego odroczonego
dla wartości bilansowej spółek, óżnica odchylenia O(WB)i O(WR)zmieniła
się na korzyść SSA.

Otrzymane wyniki świadczą o coraz lepszym objaśnieniu wartości rynkowej
przez wartość bilansową próby SSA. Przykładowo, wartość bilansowa
w 1999 r. objaśniała wartość rynkową tych spółek średnio o 5,94% lepiej
niż w próbie SNSA.

Analogicznie powyższą analizę przeprowadzono dla próby SSA w dwóch
podgrupach o różnym poziomie wpływu aktywów/rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego na wartość bilansową spółek. Na początek porównano
wskaźnik O(WB)w poszczególnych latach (zob. tab. 6.46).

" W 2000 r. wzrosła do + 75,58%, co wynikało z poziomu rezerw z tytułu odroczonego
podatku w spółce Elektrim, wynoszącego 42,48%. Po wyłączeniu tej spółki z badanej populacji
różnica wskażnika kształtowała się na poziomie 1,04%.
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Tabela 6.46. Średnia ważona wskaźnika 0(WB) dla próby SSA w latach 1996-2000 (w procentach)

Próba spółek 1996 1997 1998 1999 2000

SSA (O, 4) 38,33 30,35 -38,55 54,99 49,58

SSA <4, +(0) 63,14 45,74 55,94 (16,08) 19,66 16,95 (18,32)

SSA razem 24,81 15,39 17,39 (22,47) 35,33 32,63 (31,26)

Ź ród ł o: opracowanie własne.

W pierwszych dwóch latach odchylenia O(WB)były mmeJsze w próbie
SSA (O, 4) niż w próbie SSA < 4, + (0) - w próbie SSA (O, 4) kształtowały
się one jednak na niższym poziomie niż w próbie SNSA. Dopiero dwa
ostatnie lata pokazały wyraźnie zmianę trendu - wartość bilansowa próby
SSA <4, + (0) była istotnie lepiej dopasowana do wartości rynkowej
(przykładowo O(WB)w 2000 r. wynosiła dla tej próby spółek 18,32%, a dla
SSA (O, 4) aż 49,58%).

Osobnego komentarza wymaga rok 1998. W badaniach ekonometrycz-
nych dla 1998 r. uzyskano najwyższy stopień objaśnienia modelu 56. Wyniki
niniejszego badania wskazują na odwrotną zależność (rozważany jest wa-
riant obejmujący TP SA, gdyż została ona uwzględniona w badaniach
ekonometrycznych). W związku z tym obliczono średnie arytmetyczne
wartości wskaźników O(WB)w badanych podgrupach dla 1998 r. (zob.
tab. 6.47).

Tabela 6.47. Średnie arytmetyczne wskaźnika 0(WB)

w roku 1998 (w procentach)

Próba spółek NSA 90,04

Próba spółek SA (O, l) 90,94

Próba spółek SA < l, 4) 97,65

Próba spółek SA <4, +) 54,97

Cała populacja 89,64

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Analizując dane z tabel 6.46 i 6.47, można dostrzec uzasadnienie
rozbieżności wyników niniejszego badania z wynikami badania ekonomet-
rycznego. Wynikają one z zastosowanej metodologii. W badaniu ekonomet-
rycznym wykorzystano średnią arytmetyczną. Jak pokazuje tabela 6.47,
rzeczywiście jest ona najniższa dla próby SSA <4, + (0), co świadczy

S6 E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Rezerwy z /ytulupoda/ku ...
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o najlepszym dopasowaniu wartości bilansowej do wartości rynkowej spółki
w tej próbie spółek 57.

3.4. Podsumowanie badania właściwego całej populacji
spółek publicznych

Badanie, którego wyniki zostały przedstawione w niniejszym podrozdziale,
dotyczyło wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową
spółek publicznych, a dodatkowo na ich wartość rynkową. Podjęcie badania
dotyczącego wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość rynkową
spółek było uzasadnione uzyskanymi wynikami z wcześniejszych badań nad
problematyką podatków odroczonych 58. Celem badania było wykazanie, że
alokacja podatku dochodowego wywiera znaczący wpływ na wartość bilansową
spółki, dzięki czemu lepiej objaśnia ona wartość rynkową spółki.

Uzyskane wyniki potwierdzają wpływ alokacji podatku dochodowego na
wartość bilansową spółek publicznych. Kształtował się on jednak różnie
w poszczególnych latach i w każdej próbie wyselekcjonowanej do celów
analitycznych z całej populacji. Niemniej na podstawie otrzymanych rezultatów
badawczych można sformułować następujące wnioski:

1. Próba badawcza spółek stosujących alokację podatku dochodowego
stanowiła dominującą, zarówno pod względem liczebności, jak i udziału
w kapitalizacji rynkowej i wartości bilansowej, część populacji. Można zatem
stwierdzić, że alokacja w badanym okresie stała się powszechną praktyką
sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Nie stosowały alokacji
podatku dochodowego te spółki, które z punktu widzenia ich istotności dla
całej populacji mierzonej udziałem w jej kapitalizacji rynkowej nie były
znaczące (w 2000 r. ich kapitalizacja rynkowa stanowiła 9,5% kapitalizacji całej
populacji). Największy przyrost liczebności spółek publicznych stosujących
alokację zaobserwowano w 1999 L, co można wyjaśnić przede wszystkim
zmianą regulacji sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

2. Największą pod. względem liczebności próbą SSA w całej populacji
w całym badanym okresie była próba SSA < 1, 4). W każdym roku
stanowiła ona blisko 1/3 całej populacji.

57 Średnia ważona uwzględnia charakter odchyleń (ujemny, dodatni), podczas gdy średnia
arytmetyczna była obliczana na wartościach bezwzględnych odchyleń poszczególnych spółek.

58 W przypadku spółek, w których udział aktywów/rezerw netto w wartości bilansowej
spółki wynosił powyżej 4%, odchylenie wartości bilansowej od wartości rynkowej spółki dla
lat 1998-2000 było istotnie mniejsze, aniżeli w spółkach, dla których ten udział wynosił mniej
niż 4%. Por. E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Wartość bilansowa,
podatki odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności,
"Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 15 (71).
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3. W całym okresie badania wpływ rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na wartość bilansową spółek był bardziej istotny niż aktywów
z tego tytułu. Oznacza to, że mimo niewielu tytułów różnic przejściowych
dodatnich - wynikających z prawa podatkowego obowiązującego w okresie
badania - stanowiły one pozycję dominującą w polskiej praktyce rachun-
kowości. Niewątpliwie podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy były ulgi
inwestycyjne, z tytułu których jednos~ki ujawniały długoterminowe rezerwy
na podatek odroczony.

4. Wpływ aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
wartość bilansową spółek był niewielki, a znacząco wzrastał dopiero od
1999 r.59 Oznacza to, że we wszystkich latach alokacja podatku dochodowego
miała negatywny wpływ na wartość bilansową spółek publicznych. Wartość
kapitału własnego SSA była mniejsza od wartości, jaką uzyskałyby, gdyby
spółki nie uznawały w swoich sprawozdaniach finansowych podatków
dochodowych odroczonych.

5. Największe zróżnicowanie wpływu alokacji na wartość bilansową
spółki w próbach spółek o różnym wskaźniku ARNfWB [(O, 4) i <4,
+ 00)] zaobserwowano w latach 1997-1998. W tym okresie w próbie SSA
< 4, + 00) występowały wyłącznie rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego, a zatem ich wpływ na wartość bilansową (odmiennie niż
w drugiej próbie) nie był niwelowany przez aktywa netto. Taką sytuację
zaobserwowano w latach 1999-2000, kiedy to nastąpił znaczący przyrost
SSA, natomiast wskaźnik ARNjWB zmniejszał się. Szczególnie widoczne
jest to w próbie SSA < 4, + 00), w których w ostatnich latach miał miejsce
istotny przyrost aktywów netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego
o wysokiej wartości60. Był on na tyle istotny, że spowodował w 2000 r.
odwrócenie relacji udziału rezerw netto w wartości bilansowej między próbą
SSA (O, 4) i próbą SSA <4, + 00).

Badany okres można podzielić na dwie części: lata 1996-1998, w których
dominowały spółki wykazujące rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego, oraz lata 1999-2000, w których znacząco więcej spółek
ujawniało aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego, osłabiając
w ten sposób negatywny wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość
bilansową SSA. Zaobserwowana tendencja zmian jest związana niewątpliwie

59 Bardzo dynamiczny wzrost aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego
stwierdzono także w roku 2001 po przekształceniu, chociaż dynamika wzrostu w bilansie
przekształcenia jest niższa niż rezerw. Podobnie w 2002 r., czyli w pierwszym roku obowiązywania
znowelizowanego prawa bilansowego wyrażnie zarysował się trend rosnącego wpływu aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zob. szerzej E. Wal i ń s k a, M. M i c h a l ak,
Rola i znaczenie podatku ...

60 Średnia arytmetyczna wskażnika AN w tej grupie w roku 1999 wynosiła - 7,72,
w 2000 r. - 9,82.
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z obowiązującym w tym okresie prawem podatkowym (ulgi inwestycyjne)
oraz prawem bilansowym (ustawa o rachunkowości). Prawo bilansowe nie
dość wyraźnie obligowało do tworzenia przedmiotowego tytułu rezerw,
a ponadto pozostawiało jednostce (do 1999 r. także spółkom publicznym)
swobodę wyboru w zakresie uznawania podatku dochodowego odroczonego
od ujemnych różnic przejściowych.

Od roku 1999 wraz ze wzrostem liczby SSA próba badawcza SSA
(O, 4) zdobyła przewagę w udziale wartości bilansowej w całej próbie
badawczej SSA.

Z punktu widzenia wpływu na wartość rynkową spółki alokacja podatku
dochodowego zaczęła odgrywać znaczącą rolę dopiero od 1998 r., co można
uzasadnić niewielkim stopniem wykorzystania tej metody rozliczania podatku
dochodowego w latach 1996-1997, a także liczebnością spółek wykazujących
aktywa/rezerwy na poziomie powyżej 4% w kapitale własnym.

W poszczególnych latach wartość podatkowa gorzej niż wartość bilansowa
objaśniała wartość rynkową spółek, co oznacza, że spółki stosujące politykę
podatkową w rachunkowości były postrzegane przez rynek gorzej od tych,
które wybierały"""£ozwiązania zgodl!e z £.f~~em bilansowym, powodujące
występowanie przejścioWy'cłi romIe i podatkU odroczonego. W miarę wzróstu
istotnosci alokaCjI podiitKu dochodowego poprawiało -sifobjaśnienie wartości
rynkowej spółek przez ich wartość bilan~ową. W grupie spółek o znaczącym
udziale aktywów/rezerw netto w kapitale własnym od 1999 r. znacznie lepiej
objaśniała ona ich wartość rynkową niż wartość bilansowa w spółkach
o wartości wskaźnika udziału poniżej 1%,

Badanie uwidoczniło ogromny wpływ spółek o największej kapitalizacji
na kształtowanie się trendów rozwoju alokacji podatku dochodowego.
Bardzo istotne znaczenie dla uzyskanycł~ wyników miała w 1998 r. TP SA61.

Podsumowując, przeprowadzone badanie potwierdziło znaczący wpływ
alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową spółek publicznych
oraz wykazało, że stanowi ona jedną IZ podstawowych zmiennych objaś-
niających wartość rynkową przedsiębiorstwa. Im lepiej wartość bilansowa
spółki odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą (nie jest podporządkowana
polityce fiskalnej państwa), tym lepiej spółka jest postrzegana przez rynek.
O stopniu dopasowania liczb do rzeczywistości ekonomicznej decyduje
indywidu~lna-polit-yl@ rachunkowości przyjęta przez kierownictwo jednostki.
P~ ona-na-kształtowanie wartoścr-bi'lansowerprzedsrębiorstwa w· taki
sposób, aby odzwierciedlała ona - z ód-nIe z· fundamentaln zasadą· true -.
an1 fair view - skutki finansowe zdarzeń gospo arczych zaistniały~h w prze-

61 Jak wiadomo, na wartość rynkową wpływają bardzo znacząco dodatkowe, inne czynniki
niż wartość bilansowa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku dużych, strategicznych
spółek, debiutujących na giełdach. Takim przykładem była właśnie TP SA, dla której
odchylenie wartości rynkowej i bilansowej zdominowało wszystkie relacje i trendy w 1998 r.
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szłości. Badanie potwierdziło zatem, że rynek kapitałowy dostrzega alokację
podatku dochodowego jako pozytywne zjawisko, co w rezultacie przekłada
się na cenę rynkową akcji.

4. Badanie właściwe wyselekcjonowanej próby spółek publicznych
w aspekcie przyczyn alokacji podatku dochodowego

4.1. Ogólna charakterystyska i cele badań

W poprzednich etapach badania potwierdzono wzrost wykorzystania
podatków odroczonych oraz ich znaczący wpływ na wartość bilansową,
a także wzrost stopnia objaśnienia wartości rynkowej przez wartość bilansową
ustaloną za pomocą alokacji podatku dochodowego. Uzyskane wyniki
pozwoliły do dalszego badania przyjąć grupę spółek, które wykazywały
udział aktywów/rezerw netto w wartości bilansowej powyżej 4%. Ponadto,
barierą dla rozszerzenia badanej próby były ograniczone możliwości uzyskania
danych dla spółek całej populacji stosującej alokację podatku dochodowego.

Dla tej grupy prz~prowadzono szczegółowe analizy, których celem było:
1) wykazanie, że w polskiej praktyce różnice przejściowe dominowały

nad różnicami trwałymi;
. 2) uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie tytuły różnic przejściowych

były najbardziej istotne dla wartości bilansowej przedsiębiorstwa62.

Z obserwacji i analiz prowadzonych w ramach badania własnego w latach
1995-2000 wynikało jednoznacznie, że w polskiej praktyce gospodarczej
dominowały różnice przejściowe dodatnie. Zostało to potwierdzone, po
pierwsze, przez liczebność spółek ujawniających rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w porównaniu z tymi spółkami, które ujawniły
aktywa; po drugie, przez wyższą w każdym badanym roku wartość wskaźnika
udziału rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wartości
bilansowej spółki w porównaniu z wartością wskaźnika udziału aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kapitale własnym.

W badaniu szczegółowym podjęto się identyfikacji rodzaju różnic przej-
ściowych - z jednej strony najczęściej występujących w praktyce spółek
publicznych, z drugiej - najbardziej znaczących w strukturze wszystkich
różnic dla każdej spółki z badanej próby.

62 Dodatkowym celem badawczym było wskazanie tytułów różnic trwałych najczęscle]
ujawnianych przez spółki. Wyniki tej części analizy należy traktować jedynie jako uzupełnienie
właściwych rozważań dotyczących różnic przejściowych.
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W celu zbadania przyczyn różnic przejściowych niezbędna była analiza
not objaśniających dotyczących podatku dochodowego odroczonego:

- w latach 1996-1997 noty nr 28;
- w latach 1998-2000 noty nr 31, 32 lub 34.
Ponadto, zwłaszcza w latach 1999-2000, po zmianach regulacji obowią-

zujących spółki giełdowe, konieczna była analiza innych źródeł - głównie
rachunku zysków i strat oraz raportów z badania sprawozdania Hnansowego.

Przedmiotem zainteresowania były tytuły (kategorie) różnic, a nie charakter
różnic (ujemna/dodatnia). Nie badano bowiem ich wpływu na wynik
Hnansowy, uznając, że wpływ ten w badanej próbie był znaczący, jeśli
wskaźnik udziału aktywów lub rezerw netto z tytułu podatku dochodowego
odroczonego w kapitale własnytń. kształtował się na poziomie wyższym od 4%.

Prezentowane poniżej badanie można podzielić na kilka części z punktu
widzenia przyjętych do analizy danych oraz stawianych celów.

Pierwsza część obejmuje badanie mające na celu wskazanie relacji
między różnicami trwałymi i przejściowymi, bazujące na informacji po-
chodzącej z not dotyczących podatku dochodowego odroczonego, w której
spółki ujawniły własną klasyf1kację różnic między wynikiem Hnansowym
i podstawą opodatkowania.

N a tej podstawie ustalono strukturę różnic, bazującą na klasyfIkacji
spółek i skompensowanych różnicach (zarówno trwałych, jak i przejściowych).
Tak ustalona struktura może mieć charakter jedynie uzupełniający - niewąt-
pliwie pozwala na obserwację trendów zmian relacji63. Struktura została
ustalona w następujący sposób: obliczono sumę wartości bezwzględnych
różnic trwałych i przejściowych, traktując ją jako 100% różnic, i w stosunku
do niej ustalono udział procentowy różnic przejściowych i trwałych.

Druga część badania miała na celu wskazanie szczegółowych tytułów
różnic przejściowych, ich struktury i istotności, a dodatkowo ponowne
ustalenie ich relacji w stosunku do różnic trwałych. Wymagało to dokonania
reklasyHkacji charakteru różnic64.

PrzeklasyHkowanie różnic dokonane zostało przez autorkę zgodnie
z obowiązującym w badanym okresie prawem podatku dochodowego oraz
potwierdzone analizą raportów danej spółki za kolejne lata obrotowe,
w których wykazywała ona (również jako różnicę trwałą) różnicę przejściową
kończącą się. Reklasyf1kacja różnic ujawnianych w raportach spółek była
podstawą przeprowadzenia dodatkowej analizy, w której badano częstotliwość
wskazań poszczególnych tytułów różnic przejściowych, a także częstotliwość
tytułów różnic trwałych.

03 Nie uwzględniono w niej różnic innych (obejmowały one zarówno różnice trwałe, jak
i przejściowe), co w sposób nieistotny zniekształca wyniki.

64 Wiele różnic przejściowych, zwłaszcza w pierwszych latach badania, uznanych zostało
przez spółki za różnice trwałe. Dodatkowo była konieczna reklasyf"Ikacja pozycji "Inne
różnice" - na trwałe i przejściowe.
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Przyczyny rozmc przejściowych występujące w polskim prawie mają
swoje źródło w regulacjach podatkowych i są powszechnie znane. Badania
miały jednak wykazać, które z nich są najbardziej znaczące. W związku
z tym po reklasyfikacji różnic:

1) ustalono ich wartość bezwzględną według tytułów, bez względu na
to, czy była to różnica rozpoczynająca się, czy kończąca się6s;

2) przyjęto jako 100% sumę wartości bezwzględnych różnic przejściowych
i w stosunku do niej obliczono udział procentowy poszczególnych tytułów66.

N a podstawie prawa podatkowego i analizy tytułów różnic przejściowych
ujmowanych w raportach wyodrębniono następujące ich grupy: ulgę inwes-
tycyjną; amortyzację inną niż z tytułu ulgi; różnice kursowe; odsetki;
rezerwy (inne niż na należności); rezerwy na należności (odpisy); odpisy
aktualizujące wartość aktywów innych niż należności; memoriał w przy-
chodach; memoriał w kosztach; pozostałe różnice przejściowe.

Poniżej zamieszczono uwagi dotyczące przyjętej klasyfikacji różnic przej-
ściowych.

Ulgi inwestycyjne - grupa ta obejmowała wartość ulgi oraz wartości
amortyzacji związanej z ulgą. Premia z tytułu ulgi została pierwotnie
zaklasyfikowana jako różnica trwała, ale ostatecznie wyłączono ją z różnic
przejściowych, traktując analogicznie, jak stratę podatkową.

Amortyzacja inna niż z tytułu ulgi inwestycyjnej obejmowała różnice
w amortyzacji wynikające z odmiennych stawek bilansowych i podatkowych.

Różnice kursowe w przeważającej części obejmowały ujemne różnice
kursowe, poza tym dotyczyły wyceny środków pieniężnych walutowych,
w przypadku których mogły mieć one charakter różnicy dodatniej.

Odsetki obejmowały naliczane odsetki od zobowiązań, kredytów oraz
należności.

Rezerwy na należności zostały ujęte odrębnie od odpisów aktualizujących
wartość innych aktywów.

Odrębnym tytułem były rezerwy inne niż na należności, obejmujące
w szczególności: świadczenia pracownicze, rezerwy na gwarancje, rezerwy na
przewidywane straty.

Ponadto wyodrębniono memoriał w przychodach, występujący w nielicz-
nych przypadkach, głównie w spółkach branży telekomunikacyjnej i budow-
lanej.

Memoriał w kosztach obejmował głównie rozliczenie międzyokresowe
bierne. Należy podkreślić, że tytułem RMB w wielu spółkach były również
świadczenia pracownicze, na które duża część spółek tworzyła rezerwy.

65 W wielu spółkach konieczne było przekwalifikowanie różnic trwałych na przejściowe,
ze względu na fakt, że spółki, które nie utworzyły aktywów/rezerw na różnicę przejściową
w momencie jej powstania, uznawały ją za różnicę trwałą w momencie jej zakończenia.

66 W badaniu pominięto straty z lat poprzednich; były one nieistotne i nie stanowiły
typowej różnicy przejściowej.
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W celu zapewnienia przejrzystości prezentowanych wyników pogrupowano
poszczególne tytuły różnic i ostateczną ich strukturę ustalono w sposób
następujący: ulga inwestycyjna; amortyzacja; różnice kursowe; odsetki;
rezerwy - rezerwy sensu stricto, RMB (memoriał w kosztach); odpisy
aktualizujące wartość aktywów - odpisy wartości należności, odpisy wartości
innych aktywów; memoriał w przychodach; pozostałe.

W trakcie badania ze względu na nierzetelność i brak danych w raportach
wielokrotnie wystąpiła konieczność przyjęcia uproszczonego rozwiązania lub
subiektywnego osądu. Zawsze starano się wówczas znaleźć uzasadnienie
merytoryczne dokonanego wyboru, wykorzystując zależności między okreś-
lonymi danymi w sprawozdaniach finansowych oraz informacje opisowe
zamieszczone w innych częściach raportu (przede wszystkim w raporcie
z badania sprawozdania finansowego).

4.2. Opis badanej próby i metod badawczych

W badaniu analizowano raporty roczne spółek, dla których wskaźnik
udziału aktywów/rezerw netto w wartości bilansowej kształtował się na
poziomie 4% i więcej.

W każdym badanym roku przeważały rezerwy - w latach 1997-1998 we
wszystkich spółkach, w 1996 r. tylko jedna spółka wykazała aktywa netto,
a w pozostałych latach rezerwy przeważały w ponad 60% badanej grupy
spółek.

Wartość wskaźnika udziału aktywów netto lub rezerw netto w kapitale
własnym dla każdej spółki w poszczególnych latach prezentują tabele
6.48-6.5267•

Tabela 6.48. Wskaźnik udziału aktywów netto/rezerw netto w kapitale własnym spółek
w 1996 r. (w procentach)

Lp. Nazwa spółki Sektor ANfWB lub RNfWB

l. BUDIMEX BUD 4,00
2. KĘTY MET 4,49
3. ELEKTRIM IT 4,80
4. JUTRZENKA S 5,38
5. JELFA CH 5,96
6. STOMIL CH 6,15
7. RELPOL ELM 6,82

Ź ród ł o: opracowanie własne.

67 Aktywa netto oznaczono pogrubioną czcionką.
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Tabela 6.49. Wskaźnik udziału aktywów netto/rezerw netto w kapitale własnym spółek
w 1997 r. (w procentach)

Lp. Nazwa spółki Sektor ANfWB lub RNfWB

I. ELBUDOWA BUD 4,12
2. RELPOL ELM 4,31
3. AMICA ELM 4,36
4. LENTEX MB 4,42
5. BUDIMEX BUD 4,54
6. STOMIL CH 4,63
7. IRENA MB 5,11
8. KRUSZWICA S 5,22
9. KĘTY MET 5,47

10. STALPRODUKT MET 5,76
II. UNIMIL CH 5,99
12. KABELBFK ELM 6,02
13. NOMI H 7,83
14. ŚWIECIE DP 7,85

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.50. Wskaźnik udziału aktywów netto/rezerw netto w kapitale własnym spółek
w 1998 r. (w procentach)

Lp. Nazwa spółki Sektor ANfWB lub RNfWB
I. POLFA-KUTNO CH 4,02
2. ELPO L 4,14
3. STOMIL CH 4,17
4. JAROSŁAW S 4,19
5. IRENA MB 4,58
6. CERSANIT MB 4,84
7. KĘTY MET 5,40
8. ELEKTROBUDOWA BUD 5,50
9. ŚWIECIE DP 5,62

10. DĘBICA CH 5,92
II. RELPOL ELM 5,95
12. TP SA IT 6,12
13. STALPRODUKT MET 6,45
14. UNIMIL CH 6,55
IS. KABELBFK ELM 6,78
16. BAKOMA S 6,89

Ź ród ł o: opracowanie własne.



403

Tabela 6.51. Wskaźnik udziału aktywów netto/rezerw netto w kapitale własnym spółek
w 1999 r. (w procentach)

Lp. Nazwa spółki Sektor ANfWB lub RNfWB
1. OPTIMUS IT 4,01
2. POLFA-KUTNO CH 4,02
3. PEKPOL S 4,21
4. KĘTY MET 4,23
5. ŚWIECIE DP 4,33
6. GPRD BUD 4,36
7. MOSTOSTAL-EXPORT BUD 4,40
8. DĘBICA CH 4,50
9. IRENA MB 4,65

10. ELEKTROBUDOWA BUD 4,91
11. JAROSŁAW S 5,21
12. STALPRODUKT MET 5,62
13. AMICA ELM 5,66
14. PIA-PIASECKI BUD 5,68
15. UNIMIL CH 6,25
16. ECHO BUD 9,28
17. RELPOL ELM 10,50
18. SKOTAN L 10,79
19. RAFAKO ELM 11,13
20. ENERGOMONT AŻ-POŁUDNIE BUD 11,73
21. KRUSZWICA S 24,46
.

Z ród ł o: opracowanie własne.

Tabela 6.52. Wskaźnik udziału aktywów netto/rezerw netto w kapitale własnym spółek
w 2000 r. (w procentach)

Lp. Nazwa spółki Sektor ANfWB lub RNfWB

1. PIA-PIASECKI BUD 4,39
2. UNIMIL CH 4,41
3. EXBUD BUD 4,74
4. BUDIMEX BUD 4,81
5. ECHO BUD 4,94
6. IRENA MB 5,11
7. STALPRODUKT MET 5,18
8. AMICA ELM 5,64
9. PEMUG BUD 8,07

10. STALEXPORT MET 8,16
11. RELPOL ELM 8,67
12. CERSANIT MB 8,82
13. SKOTAN L 9,01
14. MOSTOSTAL WARSZAWA BUD 10,45
15. RAFAKO ELM 13,45
16. YAWAL MB 14,65
17. KRUSZWICA S 14,87
18. ENERGOMONT AŻ-POŁUDNIE BUD 15,49
19. GPRD BUD 16,49
20. ELEKTRIM IT 42,49

Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Przedmiot badania stanowiły raporty ww. spółek, w których podstawowym,
często jedynym źródłem danych do analizy były noty dotyczące podatku
dochodowego, w szczególności nota do rachunku zysków i strat.

Układ i szczegółowość informacji w notach - mimo obowiązku stosowania
przez spółki publiczne określonych regulacji w zakresie sprawozdawczości
finansowej - był bardzo różny, w zależności od spółki, a także, co ciekawe,
w zależności od biegłego rewidenta.

Sposób prezentacji danych w większości przypadków budził ogromne
wątpliwości i zastrzeżenia merytoryczne. Utrudniał on analizę i często
wymagał "przeszukiwania" całego raportu w celu poprawnego ujęcia badanych
zagadnień.

W przypadku braku danych o tytułach różnic (często spółki ujawniały
znaczącą pozycję "Inne" lub wymieniały tylko istotne - według nich
- tytuły) najpierw analizowano raporty biegłych rewidentów. Jeżeli nie
zawierały one szczegółowych danych odnośnie do różnic przejściowych, to
analizowano noty do rachunku zysków i strat - głównie noty dotyczące
przychodów i kosztów - pozostałych operacyjnych i finansowych. Na tej
podstawie uzupełniano zestawienie tytułów różnic przejściowych.

Następnym krokiem była analiźa tytułów różnic - zarówno trwałych,
jak i przejściowych. W wielu przypadkach dokonano przekwalifikowania
różnic uznanych przez spółkę za trwałe na różnice przejściowe. W tym
działaniu kierowano się ostrożnością, co oznacza, że taka reklasyfikacja
została dokonana tylko wtedy, gdy tytuł był na tyle sprecyzowany, że
pozwalał na jednoznaczne przyporządkowanie różnicy do różnic przejś-
ciowych68.

Typowymi pozycjami klasyfikowanymi przez spółki jako różnice trwałe
były pozycje, które co do istoty stanowiły różnice przejściowe, takie jak:
ulga inwestycyjna; odsetki od kredytów; amortyzacja nie stanowiąca kosztu
podatkowego od ulgi inwestycyjnej69.

W kolejnym etapie badania wprowadzono do arkusza kalkulacyjnego
wartości bezwzględne różnic przejściowych według tytułów oraz różnic
trwałych do jednej pozycji - różnice trwałe ogółem. W każdym badanym
roku dla każdej spółki sporządzono zestawienie zawierające kwoty różnic
przejściowych według tytułów oraz kwotę różnic trwałych 70.

68 Przykładowo, jeśli jednostka ujawniła w różnicach trwałych pozycje "odsetki" (bez
sprecyzowania tytułu), to pozostały one jako różnica trwała, chociaż mogly dotyczyć odsetek
z tytułu zwłoki w zapłacie rozrachunków (czyli stanowić typową różnicę przejściową).

69 Wykaz pozycji - zob. Załącznik nr 6 do niniejszej rozprawy.
10 W każdym roku dokonano sumowania poszczególnych tytułów różnic przejściowych

oraz różnic trwałych, uzyskując w ten sposób zestawienie obejmujące zagregowane wartości
z badanej próby, pozwalające ustalić wskażniki struktury różnic - zarówno w układzie różnice
przejściowe/trwałe, jak i wskażnik struktury różnic przejściowych.
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Indywidualne zestawienia dla każdej spółki stały się także źródłem
badania liczby wskazań danego tytułu różnicy przejściowej i ustalenia
struktury na bazie liczby (a nie wartości) ujawnianych tytułów. Częstotliwość
ujawnień tytułów przyjęto również dla różnic trwałych, bazując na notach
dotyczących podatku dochodowego.

W poszczególnych latach do badania przyjmowano inną grupę spółek,
co jednak nie zniekształciło wyników, ponieważ były one odnoszone do
grupy spółek potraktowanej jako jedna hipotetyczna spółka, dla której na
bazie zsumowanych kwot różnic przejściowych ustalano wskaźniki struktury71.

4.3. Wyniki badania

Różnice trwałe a różnice przejściowe

Relację różnic trwałych/przejściowych określono w dwóch układach - na
podstawie klasyfikacji charakteru dokonanych różnic przez spółki i na
podstawie _danych-pe-t:eklasyfikacji. - ~-- ------- ---

0~- ---Tabela 6.53. Relacja różnice trwałe - przejściowe - klasyfikacja spółek

1996 1997 1998 1999 2000
Różnice

udział %

Przejściowe 67,13 44,81 43,29 57,37 84,73
Trwałe 32,87 55,19 56,71 42,63 15,27

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Według klasyfikacji różnic dokonanej przez spółki, roznlce prZe]S(:lOwe
dominowały w latach 1996, 1999 i 2000. Wyraźna tendencja rosnąca
wystąpiła dopiero w 1999 r., a znaczny przyrost miał miejsce w 2000 r.

71 Mimo takiego podejścia znaczące zakłócenia trendów spowodowały takie spółki, dla
których wskaźnik udziału aktywów/rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego
znacząco odbiegał od średniego poziomu w danym roku. Przykładem takiej spółki jest
w 2000 r. Elektrim, dla którego wspomniany udział ksztahował się na poziomie 42,49%.
Specyficznym przypadkiem jest TP SA, którą uwzględniono w badaniu w 1998 r. Mimo źe
wskażnik rezerw do kapitału własnego wynosił tylko 6,12%, to ze względu na wartość
bilansową TP SA kwoty różnic przejściowych w poszczególnych pozycjach miały istotny wpływ
na ostateczną ich strukturę. Przy prezentacji uzyskanych rezultatów badań pokazano dwa
warianty: z uwzględnieniem wymienionych spółek oraz z ich pominięciem (wartości obliczone
po wyłączeniu TP SA i Elektrimu podano w nawiasach).
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Tabela 6.54. Relacja różnice trwałe - przejściowe - po reklasyfIkacji

1996 1997 1998 1999 2000
Różnice

udział %

Przejściowe 88,64 84,58 98,47 (88,51) 86,69 96,75 (92,51)

Trwałe 11,36 15,42 1,53 (11,49) 13,31 3,25 (7,49)

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

U zyskane _wynjkipo reklasyf1kacji rozmc wykazały,- że we wszystkich
latacl1WSfód różnic przeważały różnice przejściowe. Ich udział w ogólnej
liczbie różnic był znaczący i wynosił średnio około 80% w każdym badanym
roku. Znaczący przyrost miał miejsce w 2000 _r. W poró~naniu ze strukturą
ustaloną n~~podstawie klasyfikacji różnic dokonanej przez spółki, trendy
różnią siiw szczególności w 1998 r. W tym roku wiele spółek stosowało
takie kryteria klasyfikacji, jak w latach 1996-1997, mimo zmiany zasad
prezentacji noty dotyczącej podatku dochodowego.

Struktura różnic przejEśC1~·~O~W!..,;Yp.c••..hL- _
""------

Celem badania byf<)J,rzede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie
o przyczyny powstawania różnic przejściowych. Analiza tego problemu
badawczego pozwoliła określić obszary, których skutkiem były różnice
między wynikiem finansowym a wynikiem ustalonym dla celów podatkowych
w badanym okresie, determinujące powstanie aktywów lub rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.

Tabela 6.55. Struktura procentowa różnic przejściowych bez premii inwestycyjnej

Różnice przejściowe 1996 1997 1998 1999 2000

Dotyczące ulgi inwestycyjnej 45,39 55,24 54,04 51,81 15,50 0,36 1,51
Amortyzaga inna niż z tytułu ulgi 1,71 2,57 0,30 2,68 3,51 0,00 0,02
Różnice kursowe 12,22 3,09 3,90 3,93 2,78 0,29 1,04
Odsetki 7,53 5,29 4,04 2,44 4,27 3,38 8,17
Rezerwy i RMB 28,96 14,53 15,83 22,69 45,76 9,91 27,13
Odpisy aktualizujące 3,27 6,35 1,31 11,87 19,13 84,76 56,66
Memorial w przychodach 0,00 1,97 20,07 0,00 8,03 1,02 4,28
Pozostałe różnice przejściowe 0,92 10,95 0,51 4,58 1,03 0,28 1,19

Razem różnice przejściowe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Uwaga: najwyższe wartości zaznaczono pogrubioną czcionką.
Ź ród ł o: opracowanie własne.
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Jak wynika z tabeli 6.55, główną przyczyną alokacji podatku dochodowego
w latach 1996-1998 były przede wszystkim ulgi inwestycyjne, rezerwy
i odsetki oraz aktualizacja aktywów i rezerwy w latach 1999-2000. Pozostałe
różnice podlegały nieznacznym wahaniom (wzrost bądź spadek) w okresie
objętym badaniem.

Ulgi inwestycyjne stanowiły jedną z podstawowych przyczyn różnic
przejściowych do 1999 r., kiedy to ich istotność znacznie zmalała. W 1997 r.
aż 55,24% różnic było następstwem skorzystania przez jednostki z ulg
inwestycyjnych. W ostatnim roku objętym badaniem udział ulg inwestycyjnych
w strukturze różnic przejściowych uległ istotnemu zmniejszeniu (do 1,51%).

Kolejnym obszarem różnic przejściowych były rezerwy (obejmowały one
rezerwy utworzone z innych tytułów niż na należności). W latach 1996-1998
były one drugim pod względem częstotliwości występowania obszarem
różnic pomiędzy wynikiem bilansowym i wynikiem podatkowym (w 1996 r.
- 28,96%, w 1997 r. - 14,53%, w 1998 r. - 22,68%). W kolejnych dwóch
latach objętych badaniem ich udział w strukturze różnic przejściowych
istotnie zwiększył się, w szczególności w 1999 r.

Począwszy od 1999 r., odpisy aktualizujące wartość aktywów stanowiły
ważne źródło rozbieżności między regulacjami prawa podatkowego i bilan-
sowego. W 2000 r. aktualizacja aktywów stanowiła najbardziej istotną
przyczynę różnic przejściowych (56,66%).

Kolejny problem. odnotowany w badaniu to niewielkie znaczenie amor-
tyzacji (innej niż z tytułu ulgi).

Z przedstawionymi powyżej wynikami porównano wyniki uzyskane na
podstawie altalizy_częstotli-wo_ści tytułów różnic przejściowych wskazywanych
przez spółki w notach dotyczących podatku dochodowego (por. tab. 6.56)72,

Tabela 6.56. Częstotliwość tytułów różnic przejściowych w latach 1996-2000 (w procentach)

Różnice przejściowe 1996 1997 1998 1999 2000

Dotyczące ulgi inwestycY.inej 23,08 22,62 19,09 15,76 11,94
Amortyzacja inna niż z tytułu ulgi 5,13 3,57 2,73 4,85 2,24
Różnice kursowe 20,51 13,10 15,45 12,12 11,19

Odsetki 12,82 11,90 10,91 10,91 11,94

Rezerwy i RMB 15,38 17,86 18,18 16,36 20,90
Aktualizacja aktywów 15,38 20,24 25,45 30,30 33,58

Memoriał w przychodach 0,00 1,19 0,91 2,42 2,24
Pozostałe różnice przejściowe 7,69 9,52 7,27 7,27 5,97

Suma wskazań 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Uwaga: najwyższe wartości zaznaczono pogrubioną czcionką·
Ź ród ł o: opracowanie własne.

12 W tym badaniu ani TP SA, ani Elektrim nie miały istotnego wpływu na uzyskane
wyniki (wynosił on do 1%).
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Tabela 6.56 potwierdza wyniki uzyskane wcześniej. Można także zaob-
serwować pewne różnice. Istotny udział w strukturze mają różnice kursowe,
które w podejściu wartościowym były nieistotne. Odmienny trend zmian
wartości widać również w przypadku rezerw i aktualizacji wartości ak-
tywów. Taka sama tendencja wystąpiła w przypadku ulgi inwestycyjnej
i amortyzacji.

Porównując tabele 6.55 i 6.56, można stwierdzić, że rezerwy i odpisy
jako tytuły różnic przejściowych występowały rzadziej, ale miały one bardzo
istotną wartość (odwrotnie niż w przypadku różnic kursowych i odsetek).

Analiza różnic trwałych

Analiza rozmc trwałych ma charakter uzupełniający, a jej celem jest
ilustracja polskiego -prawa--podatkowego .w zakresiepndatIru-dechodo.wego
w badanym okresie. Dokonano przeglądu ich tytułów ujawnianych przez
spółki w nocie dotyczącej podatku dochodowego. Od 1999 r. w wielu
spółkach nie podawano danych na ten temat, stąd też wyniki mają charakter
poglądowy73.

Tytułów szczegółowych różnic trwałych wystąpiło bardzo wiele, w zależ-
ności od seICtOrareprezentowanego przez spółkę. W związku z tym dokonano
grupowania i ostateCZnie- przyjęto następujące zbiorcze _l1Qzy.cje_xóżnic
trwałych: dywidendy otrzymane; darowizny; dochody~lne od op~dat-
kowania; odsetkI-ew tym udietowe l pnzGSłałe-);-koszt.y repr-e.zem-aGji-.
i reklamy ponad limit; należności odpisane (prze<Ia:;nione, nieściągalne );
odszkodowania i kary (w tym z tytułu ochrony środowis~N;
amortyzacja samochodów ponad limit (łącznie z ubezpieckeniem); inD'a
amortyzacj'a (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnycliJ:-
pozostałe przychody i koszty; składki nieobowiązkowe (składki członkowskie
na rzec£ organizacji); VAT; ZFŚS i działalność socjalna; koszty związane
z organami spółki (rada nadzorcza, zarząd); pozostałe.

Pozycja "pozostałe" obejmuje bardzo różne tytuły; najczęściej wymieniane
dotyczyły: ujemnej wartości firmy: działalności rolniczej; likwidacji środków
trwałych i inwestycji bez efektów; kosztów organizacji spółek zależnych;
dotacji; nieodpłatnych usług; pozycji nieprawidłowo udokumentowanych;
opłat giełdowych; kosztów restrukturyzacji. Znaczącą pozycję w pozostałych
tytułach stanowi kategoria "inne różnice trwałe"74.

73 W 1999 r. siedem spółek ujawniło jedynie łączną kwotę różnic trwałych, w roku 2000
takich spółek było dziewięć.

74 Zasady klasyfikacji różnic - zob. Załącznik nr 6.
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Strukturę różnic trwałych w badanym okresie przedstawia tabela 6.57.

Tabela 6.57. Struktura różnic trwałych w latach 1996-2000 (w procentach)

Tytuł 1996 1997 1998 1999 2000

Dywidendy 12,20 5,98 6,56 4,50 1,06
Darowizny 14,63 13,68 16,39 15,32 13,83
Dochody wolne 2,44 1,71 1,64 3,60 0,00
Odsetki budżetowe i inne 12,20 9,40 13,11 11,71 13,83
Reprezentacja i reklama 2,44 2,56 1,64 3,60 2,13
Należności odpisane 4,88 3,42 1,64 2,70 3,19
Odszkodowania i kary 2,44 6,84 4,92 4,50 3,19
PFRON 4,88 8,55 3,28 6,31 9~7
Amortyzacja (limit) i ubezp. 0,00 2,56 4,92 3,60 6,38
Amortyzacja inna 2,44 3,42 3,28 6,31 3,19
Przychody i koszty pozostałe 12,20 11,11 6~6 3,60 8~1
Składki nieobowiązkowe 2,44 2,56 3,28 3,60 6,38

VAT 0,00 5,13 4,92 2,70 6,38
Działalność socjalna i ZFŚS 4,88 5,98 3,28 1,80 0,00
Rada Nadzorcza 0,00 1,71 4,92 4,50 5,32
Pozostałe 21,95 15,38 19,67 21,62 17,02

Suma (z premią) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Uwaga: najwyższe wartości zaznaczono pogrubioną czcionką·
Ź ród ł o: opracowanie własne.

We wszystkich latach dominującym tytułem były darowizny. Istotnym,
powtarzającym się obszarem -różnic trwałych były również odsetki budżetowe75

•

--Kolejnym tytułem pojawiającym się w praktyce przede wszystkim w latach
1997, 1999 i 2000 był PFRON.

4.4. Podsumowanie badania właściwego wyselekcjonowanej
próby spółek publicznych

o skali i zakresie wykorzystania alokacji podatku dochodowego decyduje
ostatecznie prawo podatkowe, które wprowadza regulacje odnośnie do
przychodów i kosztów podatkowych, polegające albo na trwałym wyłączeniu
określonych kosztów i przychodów z podstawy opodatkowania, albo na
wyłączeniu ich tylko do momentu spełnienia przez spółkę (podatnika)
określonych wymogów. W drugim przypadku mamy zatem do czynienia

75 W analizie pominięto "pozostałe pozycje" i "przychody i koszty pozostałe".
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z różnicami przejściowymi, stanowiącymi bezpośrednią przyczynę alokacji
podatku dochodowego.

Analizując polskie regulacje prawa podatku dochodowego od osób
prawnych w badanym okresie można stwierdzić, że tytułów różnic trwałych,
wymienionych w ustawie, było znacznie więcej niż tytułów różnic przejś-

"-cL~h. ~~- ._- ~---=
\ PieiWSZe- pytanie badawcze dotyczyło właśnie relacji różnic trwałych

i przejściowych w praktyce. Rzetelność uzyskanych wyników w tym obszarze
zależała od rzetelności materiałów źródłowych przyjętych do badania. T o
z kolei zależało od wymogów prawa i - indywidualnie - od spółki prezen-
tującej dane finansowe76•

N a podstawie wyników badania można sformułować następujące wnioski:
1. W całym badanym okresie ~rzeważały różnice przejściowe, które

istotnie zwiększyły się w 2000 r. (ich poziom kształtował się na poziomie
ponad 80% we wszystkich latach, poza 2000 L, w którym wyniósł ponad
90%).

2. W latach 1996-1998 dominowały ulgi inwestycyjne jako różnice
przejściowe dodatnie, co tłumaczy strukturę aktywów i rezerw z tytułu
podatku dochodowego odroczonego i tendencję zmian ich relacji od 1999 L

3. Znaczącym obszarem różnic, kwalifikowanym przez spółki jako
przejściowe, trwałe lub inne była premia inwestycyjna. Trend jej zmian jest
identyczny, jak ulg inwestycyjnych (praktycznie premia inwestycyjna zanika
w 2000 r.).

4. We wszystkich badanych latach rezerwy (obejmujące również RMB)
odgrywały znaczącą rolę w strukturze różnic przejściowych, ale ponad
dwukrotnie wzrosły w 1999 r. Stanowi to uzasadnienie wzrostu wykorzystania
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaobserwowanego
właśnie od 1999 L

5. Powiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w latach 1999-2000 było spowodowane dodatkowo zwiększeniem w 2000 L

do 56,66% udziału odpisów aktualizujących wartość aktywów w różnicach
przejściowych ogółem (w stosunku do 19,13% w 1999 r.).

6. Odsetki jako tytuł różnicy przejściowej wykazały tendencję malejącą
w badanym okresie.

76 o ile w pierwszych latach badania wymogi prawne w zakresie ujawnień tytułów różnic
można uznać za zadowalające, o tyle rodzą one zastrzeżenia w ostatnich trzech latach badania.
W tym okresie odstąpiono od obowiązku specyfikacji tytułów różnic trwałych, dlatego
w niektórych przypadkach taka informacja nie pojawiła się. Jej identyfikacja zależała od
stopnia rzetelności i szczegółowości raportu z badania sprawozdania finansowego. Tylko
w nielicznych przypadkach nie zawierał on informacji dotyczącej ustalenia bieżącego podatku
dochodowego, dzięki której można było zidentyfikować zarówno tytuły różnic przejściowych,
jak i trwałych.
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7. Takie kategorie rozmc przejściowych, jak amortyzacja inna niż
z tytułu ulg inwestycyjnych, różnice kursowe czy memoriał w przychodach
nie stanowiły znaczącego tytułu różnic przejściowych (ich udział wahał się
od O do 5%). Wyjątkiem był rok 1996, gdzie odsetki stanowiły 12,82%,
i rok 1999, gdzie memorial w przychodach stanowił 8,03% udziału wszystkich
różnic.

8. Najbardziej istotnymi w badanym okresie różnicami trwałymi były:
darowizny, odsetki budżetowe i PFRON.

9. Rosnący trend zaobserwowano w przypadku takich różnic trwałych,
jak wydatki związane z radą nadzorczą, VAT, nieobowiązkowe składki,
natomiast zdecydowanie malejący - w przypadku dywidend i działalności
socjalnej.

Przedstawiona struktura różnic - zarówno przejściowych, jak i trwałych
- odzwierciedla zmiany polskiego prawa podatkowego, kondycję finansową
i restrukturyzację polskich spółek publicznych.

Otrzymane wyniki badania dotyczącego struktury różnic przejściowych
potwierdzają wzrost ujawnianych aktywów netto oraz malejący trend rezerw
netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Bardzo widoczne jest
zmniejszenie istotności ulg inwestycyjnych, co pociągnęło za sobą likwidację
rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego i brak możliwości
tworzenia z tego tytułu nowych rezerw.

Uzasadnieniem zwiększenia aktywów netto w ostatnich dwóch badanych
latach był dodatkowo przyrost rezerw oraz aktualizacja aktywów. Oba
tytuły w warunkach stosowania prawa bilansowego przed nowelizacją
mogły prowadzić jedynie do powstania ujemnych różnic przejściowych??

J ak wiadomo, w Polsce podstawą tworzenia rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w badanym okresie była przede wszystkim ulga
inwestycyjna, pozwalająca zrealizować oszczędności podatkowe wynikające
z odliczenia od dochodu - po pierwsze, poniesionych wydatków w okresie
ich poniesienia, po drugie - premii inwestycyjnej w następnym okresie.

Dodatkową przyczyną tworzenia rezerw na podatek dochodowy odroczony
były przychody uznane wcześniej dla celów księgowych niż dla celów
podatkowych. Mogły one pojawić się zasadniczo w dwóch przypadkach:
naliczenia odsetek od należności oraz naliczenia przychodu ze sprzedaży
w momencie realizacji usług, przed wystawieniem faktury. Drugi przypadek

77 Należy przypomnieć, że spółki publiczne na długo przed nowelizacją ustawy o rachun-
kowości zaczęły ujawniać w swoich sprawozdaniach finansowych rezerwy na długoterminowe
świadczenia pracownicze (ujemne różnice przejściowe). W badaniu fakt ten jest widoczny
zwłaszcza od 1999 r., w którym zaobserwowano wzrost rezerw innych niż na należności oraz
memoriał w kosztach (w wielu spółkach takie świadczenia ujawniane były w pozycji RMB,
a nie w rezerwach). Ponadto, od 1999 r. zauważono bardzo istotny przyrost aktualizacji
aktywów prowadzący do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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dotyczył głównie spółek branży budowlanej, które stosowały MSR 11, oraz
innych spółek usługowych, w których moment zarachowania przychodów
nie pokrywał się z momentem wystawienia faktury sprzedaży (np. TP SA).

Reasumując, w latach 1996-1998 zdecydowanie dominowały ulgi inwes-
tycyjne, w 1998 r. pojawiła się dodatkowa przyczyna dodatniej różnicy
przejściowej - memoriał przychodów, głównie ze względu na objęcie badaniem
w tym roku TP SA. W 2000 r. praktycznie ulga inwestycyjna nie pojawiła
się; również memoriał w przychodach nie odgrywał większej roli wśród
przyczyn różnic przejściowych.

Wyjaśnia to spadek udziału rezerw z tytułu odroczonego podatku
w sumie pozycji bilansowych z tego tytułu w latach 1999-2000. W tym
okresie diametralnie bowiem zmieniła się struktura różnic przejściowych
- pojawiły się tytuły różnic ujemnych prowadzących do tworzenia aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które w znaczącym stopniu
kompensowały utworzone w poprzednich latach rererwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (por. tab. 6.58).

Tabela 6.58. Struktura różnic przejściowych w latach 1996-2000 (w procentach)

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000

Ulga inwestycyjna, w tym: 51,22 59,94 59,55 21,01 0,43
- premia inwestycyjna 11,24 12,82 12,00 6,20 0,08

Memoriał w przychodach 0,00 1,25 17,66 7,66 0,83

Razem dodatnie różnice przejściowe 51,22 61,19 77,21 28,67 1,26

Ujemne różnice przejściowe 48,58 38,81 22,79 71,33 98,74

Razem różnice przejściowe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź ród ł o: opracowanie własne.

5. Podsumowanie wyników badania empirycznego
alokacji podatku dochodowego w praktyce polskiej za lata 1996-2000

Wyniki prerentowanego badania potwierdziły wzrost wykorzystania alokacji
podatku dochodowego w praktyce spółek publicznych w latach 1996-2000.
Wykazały również znaczące zmiany w odniesieniu do przyczyn alokacji, czyli
różnic prrejściowych, co spowodowało różny wpływ alokacji podatku dochodo-
wego zarówno w poszczególnych latach badania, jak i w badanych populacjach
(spółkach niepublicznych i spółkach publicznych) oraz w wyodrębnionych
próbach spółek publicznych stosujących alokację podatku dochodowego.
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Z punktu widzenia pierwszego obszaru badawczego, czyli skali i zakresu
wykorzystania alokacji w badanym okresie, można wyróżnić lata 1996-1997,
w których podatek dochodowy odroczony nie był powszechnie stosowany,
oraz lata 1998-2000, w których sytuacja uległa zmianie78

•

Wzrost wykorzystania alokacji podatku dochodowego w praktyce spółek
publicznych w latach 1998-2000 można uzasadnić wprowadzeniem przez
regulacje giełdowe obowiązku pełnego ujawniania przez nie aktywów i rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Trzeba przypomnieć, że od
roku 1996 do 1997 spółki publiczne stosowały w obszarze wyceny aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko przepisy ustawy
o rachunkowości, a dodatkowy obowiązek w stosunku do ustawy dotyczył
jedynie zasad prezentacji informacji - w nocie do bilansu spółki ujawniały
różnice trwałe i przejściowe między zyskiem brutto a podstawą opodat-
kowania79• Można przyjąć, że jeżeli sprawozdania finansowe za lata 1996-1997
nie zawierały aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
to nie dlatego, że w tym okresie nie było w Polsce rozbieżności przejściowych
między prawem podatkowym i prawem bilansowym, ale dlatego, że spółki
nie tworzyły z tego tytułu podatków odroczonych. Należy również pamiętać,
że narzędzie to stanowiło nowy instrument rachunkowości wprowadzony do
polskiej praktyki dopiero w 1995 r., a więc dodatkowym powodem jego
niewykorzystania w pierwszych latach obowiązywania ustawy o rachunkowości
był brak doświadczeń i wzorców.

Warto także podkreślić, że do 1998 r. Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości nie były powszechnie stawiane jako wzór dla polskiej
praktyki. Dopiero od roku 1998 można mówić o wzroście zainteresowania
tymi regulacjami, co znalazło swój wyraz w rozporządzeniu Rady Mini-
strów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny i memorandum informacyjne, obowiązującym od 1999 r.,
ale wykorzystanym przez spółki do sporządzenia rocznych raportów już za
1998 r.

Zarówno obowiązek sporządzenia raportu za 1998 r. według nowych
regulacji, jak i sam fakt jego ogłoszenia w 1998 r. niewątpliwe przyczynił
się do większego wykorzystania podatku dochodowego odroczonego w sprawo-
zdaniach finansowych spółek publicznych już za ten rok (chociażby ze
względu na obowiązek porównywalności sprawozdań finansowych za lata
1999 i 1998). Tym właśnie można wytłumaczyć odmienność otrzymanych

78 W spółkach niepublicznych w badaniu ankietowym wyraźny wzrost wykorzystania
alokacji podatku dochodowego miał miejsce w 1999 r. (nie badano 1998 r.).

79 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. nie zawierała przepisu bezpośrednio
odwołującego się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a artykuł 37 był
nieprecyzyjny i rodził róźne wątpliwości oraz dawał możliwość wyboru w zakresie uznawania
aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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rezultatów badań w okresie 1996-1997 i 1998-2000, jeśli chodzi o zakres
wykorzystania alokacji podatku dochodowego.

W odniesieniu do wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość
bilansową przedsiębiorstwa, mającego odzwierciedlenie w aktywach lub
rezerwach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, okres badania
należy podzielić na lata 1996-1999 i 1999-2000. W pierwszym okresie rosły
i dominowały rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w drugim
- dominowały rezerwy, ale bardzo znacząco rosły aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. Powyższe trendy spowodowały, że ostateczny wpływ
alokacji na wartość bilansową całej populacji wykazał tendencję malejącą
wskutek kompensaty aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy80.

O istotnym wpływie rozbieżności między przepisami prawa bilansowego
i prawa podatkowego na wartość bilansową i wartość rynkową spółek
można mówić dopiero w latach 1998-2000, co znajduje uzasadnienie me-
rytoryczne. Wydaje się, że główną ich przyczyną był system regulacji
sprawozdawczości finansowej spółek publicznych w tamtym okresie oraz
brak doświadczenia spółek w odniesieniu do podatku dochodowego od-
roczonego. Te czynniki spowodowały, że liczba spółek ujawniających ak-
tywa/rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego była ograniczona
(w 1996 r. było to 60%, w 1997 r. - 65%; dla porównania, w latach 1999
i 2000 było to powyżej 70%).

Okres 1996-1997 należy zatem traktować w kategoriach okresu przejś-
ciowego, w którym spółki zdobywały doświadczenie w zakresie stosowania
alokacji podatku dochodowego.

Bardzo ważnym wynikiem badania jest stwierdzenie, że rynek kapitałowy
dostrzega rozbieżności przejściowe między prawem bilansowym i prawem

80 Trend uległ zmianie w latach 2DOI-2002, co wynika niewątpliwie z przyjęcia mniej
konserwatywnych metod wyceny określonych pozycji majątkowych, w tym w szczególności
inwestycji, ujawnienia dotychczas nie wykazywanych w bilansie składników aktywów oraz
- częściowo - z przyjęcia zasady bilansowej w procesie szacowania podatków odroczonych.
Wydaje się, że najpoważniejszą przyczyną wzrostu wykorzystania alokacji w 2002 r. było
ujawnienie przede wszystkim różnic przejściowych dodatnich na 1.01.2002 r., będących skutkiem
korekt wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości (typową korektą było prze-
kwalilikowanie środków trwałych na inwestycje i ich wycena w wyższej wartości godziwej,
przeniesienie dodatnich różnic kursowych z rozliczeń międzyokresowych przychodów na
zysk/stratę lat ubiegłych). Ponadto, spółki ujawniały rezerwy od istniejących na I stycznia
2002 r. dodatnich różnic przejściowych, które były ujęte w wyniku linansowym poprzednich
okresów sprawozdawczych. Można zatem stwierdzić, że zakres wykorzystania rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wskutek nowelizacji ustawy o rachunkowości uległ
istotnemu zwiększeniu. Por. E. Walińska, M. Michalak, Rola i znaczenie podatku ...;
E. Wal i ń s k a, M. M i c h a I a k, Rezerwy i ich wplyw na sytuację finansową jednostki - wyniki
badań spólek publicznych w Polsce w latach 1996-2001, [w:] Rachunkowość krajów w drodze
do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, materiały konferencyjne, Wyd. AE, Wrocław
2003, s. 407--423.
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podatkowym dopiero wtedy, gdy udział aktywów/rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w kapitale własnym spółki jest większy niż 4%.
Stanowi on uzasadnienie wzrostu wpływu alokacji podatku dochodowego
na wartość rynkową spółki dopiero w 1998 r. Spółek, które w latach
1998-2000 osiągnęły wartość wspomnianego wskaźnika na poziomie 4%,
było znacząco więcej niż w latach 1996-1997, a ponadto wartość tego
wskaźnika kształtowała się na istotnie wyższym poziomie niż w latach
1996-1997.

W odniesieniu do badania przyczyn alokacji należy zauważyć, że trend
zmienił się istotnie w 1999 r. Od tego roku zaobserwowano wyraźny wzrost
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego będący rezultatem
wzrostu ujawnień skutków ujemnych różnic przejściowych. Jednak nie był
on na tyle duży, aby zdominować narosłe w latach 199fr-1997 rezerwy
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Uzyskane wyniki potwierdzone
zostały w badaniu szczegółowym dotyczącym przyczyn alokacji, na próbie
spółek, w których podatki odroczone miały największy wpływ na wartość
bilansową, tj. spółek, dla których wskaźnik udziału aktywów/rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w kapitale własnym był wyższy od 4%.
Wyniki tego badania można uogólnić na całą populację, ponieważ to
właśnie ta próba kształtowała trendy dla całej zbiorowości.

Podstawową przyczyną alokacji podatku dochodowego w latach 1996-1998
były ulgi inwestycyjne. Zarówno powszechność występowania, jak i kwoty
były na tyle znaczące, że utworzone rezerwy z tego tytułu zdominowały
aktywa na podatek odroczony, nie tylko w tym okresie, ale również
w latach 1999-2000. Należy pamiętać, że takie rezerwy miały charakter
długoterminowy i tworzone były od wartości nominalnej wydatków inwes-
tycyjnych.

Dopiero w 1999 r. zaobserwowano malejącą tendencję wykorzystania
rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Można wskazać na
dwie zasadnicze przyczyny zmiany trendu. Po pierwsze, od tego roku
w strukturze różnic przejściowych bardzo istotnie wzrósł udział rezerw
i rozliczeń międzyokresowych biernych. Należy przypomnieć, że właśnie
wtedy większość spółek publicznych, dostosowując się do nowych regulacji
giełdowych (bazujących na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości),
utworzyła długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze. Ich skutkiem
było utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
które, jak się okazało, były jednak niższe od wcześniej utworzonych rezerw
z tytułu ulg inwestycyjnych B1.

81 Ta pozycja rezerw była ustalana metodą dyskontowania, w związku z czym aktywa
ustalano nie od n01ninalnych kwot przyszłych wydatków z tytułu świadczeń pracowniczych,
ale od dużo niższych kwot zdyskontowanych.
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Dodatkową przyczyną mniejszego znaczenia aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego było korzystanie przez spółki w 1998 r. (choć
w mniejszym zakresie) z ulg inwestycyjnych, co oznaczało tworzenie nowych
rezerw na odroczony podatek. Istotne obniżenie ich poziomu nastąpiło
dopiero w 2000 r. Było ono spowodowane brakiem ulg inwestycyjnych
w 2000 r., a przede wszystkim pojawieniem się nowej istotnej ujemnej
różnicy przejściowej - odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Konkludując, otrzymane rezultaty badań pokazały skutki zmian relacji
między prawem bilansowym i prawem podatkowym, które miały miejsce
w badanym okresie i były spowodowane dwiema różnymi przyczynami.

Pierwszą była zmiana przepisów prawa bilansowego dla spółek publicznych.
W 1998 r. spowodowała ona wzrost wykorzystania alokacji podatku do-
chodowego (bez zmian w prawie podatkowym) za względu na wprowadzenie
rozwiązań dotyczących uznawania podatków odroczonych zgodnych
z M8R 12.

W roku 1999 w praktyce rachunkowości spółek publicznych znalazły
odzwierciedlenie głównie rezerwy tworzone zgodnie z M8R 37, a w roku
2000 - odpisy z tytułu aktualizacji wyceny (przede wszystkim aktywów
finansowych) .

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało przyrost ujemnych różnic
przejściowych, niezależnych od przepisów prawa podatkowego, które również
przed 1998 r. nie uznawały kosztów wynikających z szacunku dokonanego
w rachunkowości.

Odmienną przyczyną zmian w podatkach odroczonych badanego okresu
była zmiana prawa podatkowego w zakresie ulg inwestycyjnych. Ich likwidacja
spowodowała zanik dodatniej różnicy przejściowej w 2000 r., ale nie miała
wpływu na poziom nie rozliczonych rezerw z tego tytułu od ulg z lat
poprzednich.

Kolejna zmiana trendów rozwoju podatków odroczonych w Polsce
rozpoczęła się w 2001 r., ze względu na nowelizację ustawy o rachunkowości.
Niewątpliwie jednak jej skutek będzie odmienny w porównaniu ze zmianą
w 1999 r. Po pierwsze, dlatego, że nowe rozwiązania bazujące na Między-
narodowych Standardach Rachunkowości wprowadzono w dużo szerszym
zakresie; po drugie, wprowadzone nowe zasady wyceny (odmienne niż
w 1999 r.) zezwalają na przyjęcie takiej polityki rachunkowości, która
stanowi potencjalne źródło przede wszystkim dodatnich różnic przejściowych.

Przeprowadzone badania dostarczyły przede wszystkim informacji licz-
bowych dotyczących wpływu alokacji podatku dochodowego na sytuację
finansową badanych jednostek - spółek publicznych notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Otrzymany w ten sposób kwan-
tytatywny obraz kształtowania się skutków alokacji w odniesieniu do
podstawowych kategorii bilansowych, stanowiący odzwierciedlenie polityki
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spółki w tym zakresie, będzie wykorzystany jako podstawa do dalszych
(bardziej szczegółowych) badań dotyczących alokacji podatku dochodowego.

W przyszłości będą one koncentrować się głównie na ocenie wpływu
znowelizowanego prawa bilansowego na alokację podatku dochodowego.
Analizie zostanie poddany wpływ alokacji podatku dochodowego na wartość
bilansową i wartość rynkową spółek publicznych w okresie obowiązywania
znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Wydaje się, że okres ten będzie
obejmował lata 2001-2004, zważywszy na fakt, iż 2005 r. oznacza kolejną
zmianę sprawozdawczości finansowej spółek publicznych spowodowaną
obowiązkiem stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Ponadto zostaną podjęte badania zjawiska alokacji podatku dochodowego
w przekroju sektorowym spółek publicznych.

Będą także kontynuowane badania ankietowe wśród spółek niepublicznych;
pierwsze z nich jest przygotowywane na 2004 r. i dotyczyć będzie rocznych
zamknięć rachunkowych 2003 r.



ZAKOŃCZENIE

Wiek XXI dla rachunkowości niesie nowe wyzwania, u podstaw których
leży postępująca w szybkim tempie globalizacja. Procesy z nią związane nie
ominęły polskiej rachunkowości; wydaje się, że punktem zwrotnym jest dla
niej 2002 L, w którym wprowadzono regulacje bazujące na rozwiązaniach
przyjętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zmiany
polskiego prawa bilansowego, choć jeszcze nie do końca widoczne w praktyce,
należy traktować w kategoriach już nie ewolucji, ale rewolucji. Dotyka ona
wielu obszarów rachunkowości, w których wprowadzono nowe zasady
wyceny. Jednak zapowiedzią rewolucyjnych zmian jest przede wszystkim
włączenie do parametrów pomiaru nowego miernika - wartości godziwej.
Zarówno wartość godziwa, jak i inne nowe rozwiązania rachunkowości
stanowią źródło powstawania przejściowych rozbieżności między prawem
bilansowym i regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku dochodowego, co
oznacza, że ich nieuniknionym skutkiem staje się odroczony podatek
dochodowy.

Obecnie obowiązujące polskie prawo bilansowe nakłada na jednostki
obowiązek stosowania tego instrumentu rachunkowości. Znany jest również
model alokacji podatku dochodowego oparty na podejściu bilansowym,
koncepcji pełnej alokacji i metodzie zobowiązań bilansowych.

W rozprawie odniesiono się do takiego właśnie modelu alokacji, wskazując
m.in. przesłanki i perspektywy jego rozwoju, których źródłem jest z jednej
strony prawo bilansowe, z drugiej - prawo dotyczące podatku dochodowego.
Model ten jest prezentowany na tle rozwiązań sprawozdawczości finansowej,
które pretendują do roli globalnych zasad rachunkowości - sprawozdawczości
finansowej IASB.

Przedmiotem rozważań prowadzonych w rozprawie jest wartość bilansowa
przedsiębiorstwa ukształtowana przez instrumenty właściwe temu właśnie
modelowi sprawozdawczości finansowej. Stał się on również punktem
odniesienia do rozważań na temat relacji pomiędzy prawem bilansowym
i prawem podatkowym, determinującej alokację podatku dochodowego.
Przedmiot alokacji, czyli podatek dochodowy od osób prawnych został
przedstawiony jako jeden z instrumentów kształtowania wartości przedsię-
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biorstwa, a sama alokacja jako podstawowa koncepcja znajdująca zastosowanie
przy ustalaniu tej wartości.

Powyżej wymienione zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w ostatniej
części rozprawy poświęconej polskiej rachunkowości. Przedstawione w niej
treści obejmują zarówno historię alokacji podatku dochodowego, krytyczną
analizę jej modelu w pierwszym okresie funkcjonowania, jak i perspektywy
rozwoju. Opracowano także docelowy model alokacji podatku dochodowego
dla polskiej rzeczywistości gospodarczej na najbliższe lata.

T o jak ważne dla wartości bilansowej polskich przedsiębiorstw stają się
skutki podatkowe transakcji i zdarzeń rejestrowanych w systemie rachun-
kowości, potwierdza przeprowadzone badanie empiryczne. Wykazało ono
wzrost skali i zakresu wykorzystania alokacji podatku dochodowego zarówno
przez spółki publiczne, jak i niepubliczne.

Zaobserwowano, podobnie jak w badaniach przeprowadzonych w innych
krajach, przewagę rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego nad
aktywami i ich dominujący wpływ na wartość bilansową przedsiębiorstwa.

T o co odróżnia uzyskane wyniki od rezultatów badań przeprowadzonych
w innych krajach, to stosunkowo niewielki udział aktywów/rezerw z tytułu
podatku dochodowego odroczonego w wartości bilansowej spółek publicznych
(należy przypomnieć, że w innych krajach osiągał on w latach 70. średnio
poziom od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości bilansowej). Może
to świadczyć o niskiej jeszcze jakości sprawozdań finansowych polskich
spółek publicznych (w porównaniu ze sprawozdaniami spółek działających
w innych krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej) spowodowanej ich
orientacją podatkową·

Badanie pokazało, że duży wpływ na polską praktykę, w szczególności
spółek publicznych, miały już w 1999 r. Międzynarodowe Standardy Rachun-
kowości oraz ogłoszona w roku 2000 nowelizacja ustawy o rachunkowości.
Oznacza to, że pełne wdrożenie prawa bilansowego powinno spowodować
jeszcze większy i bardziej dynamiczny rozwój rachunkowości podatków
odroczonych w polskiej rzeczywistości gospodarczej!.

1 Taka tendencja ujawniła się już w 2001 r., jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji
ustawy o rachunkowości, co potwierdza przypuszczenie, że nasili się ona w latach następnych,
jednakże pod warunkiem, że jednostki będą przestrzegały przepisów nowego prawa bilansowego.
Z punktu widzenia podatku dochodowego odroczonego nowe regulacje to rewolucja w praktyce
księgowości. Jej skutki i wpływ na sprawozdania finansowe to tylko kwestia czasu - nie
wszystkie zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych w pierwszym roku obowiązywania
znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Można spodziewać się, że w pełni ujawnią się po
2-3 latach stosowania znowelizowanego prawa bilansowego. Por. wyniki badania pilotażowego
przeprowadzonego w 2002 r. (Załączniki nr 3 i 7 do niniejszej rozprawy). Można również
przypuszczać, że skala zjawiska w polskiej gospodarce jest o wiele większa niż wynika
z badania prezentowanego w niniejszej pracy. Spółki publiczne dużo wcześniej niż inne
podmioty rozpoczęły stosowanie alokacji podatku dochodowego zgodnie z Międzynarodowym
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Należy podkreślić, że nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła
wiele nowych rozwiązań, które do 2002 r. nie rodziły skutku w postaci
odroczonego podatku dochodowego. Takie zagadnienia, jak wycena inwestycji,
umów długoterminowych, leasingu, różnic kursowych, kosztu wytworzenia
i wreszcie instrumentów finansowych niosą za sobą różnice przejściowe, i to
zarówno ujemne, jak i dodatnie. Rozwiązania takie, jak wartość godziwa,
utrata wartości aktywów czy też rezerwy powodują pojawienie się różnic
przejściowych, często długoterminowych, których skutki podatkowe będą
musiały podlegać systematycznemu ujawnianiu. Co więcej, obowiązek ujmo-
wania skutków określonych zdarzeń bezpośrednio w kapitale własnym
- zamiast w wyniku finansowym bieżącego okresu - burzy kształtowane
przez długi okres rozwiązania polskiej praktyki rachunkowości i wprowadza
kolejne, nowe aspekty alokacji podatku dochodowego.

Prezentowane wyniki badania mogą stanowić cenną bazę porównawczą
dla dalszych prac, umożliwiających obserwację kolejnych etapów rozwoju
i wpływu alokacji podatku dochodowego na sytuację finansową polskich
podmiotów gospodarczych.

Wydaje się, że uzyskane rezultaty mogą być bardzo przydatne dla
różnych środowisk gospodarczych. W szczególności powinny być one
istotne dla dwóch grup użytkowników: wewnętrznych - czyli zarządzających
przedsiębiorstwami - i zewnętrznych odbiorców informacji generowanych
przez rachunkowość i sprawozdawczość finansową.

Zarządzający mogą poprawić użyteczność publikowanych informacji
dotyczących metod rozliczania podatku dochodowego poprzez odpowiednią
selekcję i eliminację zbędnych szczegółów, koncentrując się przede wszystkim
na ujawnieniu istotnych transakcji powodujących rozbieżności między wy-
nikiem podatkowym i wynikiem finansowym.

N atomiast zewnętrzni użytkownicy informacji, np. właściciele kapitału
i kredytodawcy, którzy oczekują użytecznych i przejrzystych danych do
podejmowania decyzji, mogą lepiej zrozumieć istotę i uświadomić sobie
skutki finansowe rozbieżności między regulacjami prawa bilansowego i prawa
podatkowego.

Ponadto, wyniki badań mogą stanowić cenną wskazówkę dla organów
regulujących sprawozdawczość finansową polskich podmiotów. W szczególności

Standardem Rachunkowości (praktycznie już w 1999 r.), a jednak, jak pokazało badanie
pilotażowe dotyczące lat 2001-2002, wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości w zakresie
podatków odroczonych w tej grupie spółek był istotny. Oznacza to, że w przypadku pozostałych
jednostek będzie on jeszcze większy. Tendencja znaczącego wzrostu wykorzystania alokacji
została odnotowana w latach 2001-2002. Zob. E. Wal i ń s k a, M. M i c h a l a k, Rola
i znaczenie podatku dochodowego odroczonego w ksztaltowaniu rentowności oraz sytuacji
finansowej przedsiębiorstw - regulacje i praktyka polska, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje
rachunkowości w praktyce, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2003, s. 69-94.
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jest to istotne dla spółek publicznych, które prawdopodobnie już od 2005 r.
będą zobowiązane do pełnego stosowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, co niewątpliwie spowoduje wzrost skali i zakresu wykorzys-
tania alokacji podatku dochodowego w ich sprawozdaniach finansowych.
Badania mogą być też źródłem informacji dla organów stanowiących
polskie prawo w zakresie podatku dochodowego.

Integracja Polski z Unią Europejską oznacza nie tylko dostosowanie
prawa bilansowego do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale
również konieczność zmian regulacji prawnych dotyczących podatków
bezpośrednich. Warto byłoby zatem przy okazji kolejnych zmian w przepisach

)podatku dochodowego od osób prawnych przeanalizować skutki finansowe
dotychczas obowiązującego prawa, w szczególności pod kątem różnic
między zyskiem bilansowym i wynikiem podatkowym, zarówno w kontekście
ich charakteru, jak i głównych tytułów.

Wreszcie, uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie dla wszystkich, którzy
są zainteresowani wyceną rynkową spółek, a zwłaszcza dla inwestorów
i analityków giełdowych. Włączenie do zmiennych objaśniających kształtowanie
się ceny rynkowej spółek skutków alokacji podatku dochodowego może
zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przy podejmowaniu decyzji inwe-
stycyjnych.

Jest to szczególnie ważne dla rynku papierów wartościowych, który
"stanowi jeden z zasadniczych filarów gospodarki rynkowej. Pełni w niej
szereg ważnych funkcji. Na rynku dokonywana jest wycena kapitału [.. .].
Siła rynku papierów wartościowych określa solidność fundamentów gospodarki
danego kraju"2.

Mimo że w pracy skoncentrowano się na wpływie alokacji na wartość
bilansową przedsiębiorstwa, czyli na jednym aspekcie rachunkowości - sprawo-
zdawczości finansowej - nie sposób nie wskazać roli alokacji podatku docho-
dowego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Ta kwestia w szczególności
wymaga jak naj szybszego podjęcia badań, a ich rezultaty mogą okazać się
bardzo interesujące, jeśli potwierdzą już dziś sygnalizowane zastrzeżenia odnoś-
nie do korekty EVA z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

Jak widać, alokacja podatku dochodowego ma wiele obszarów za-
stosowania, ale przede wszystkim może być postrzegana jako przejaw
odpowiedzialności zarządu przed właścicielami powierzonego mu kapitału;
wymaga zatem rzetelnego i uzasadnionego osądu, za który odpowiedzialność
ponosi kierownictwo jednostki. To z kolei wymaga przygotowania rzetelnych
procedur ustalania wartości podatku dochodowego odroczonego.

W dobie "kreatywnej rachunkowości" podatki odroczone stanowią
bowiem swego rodzaju test wiarygodności i rzetelności sprawozdań finan-

2 J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003, s. 5.
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sowych. Jak wiadomo, prawo bilansowe daje duże możliwości wyboru zasad
ustalania wyniku finansowego. Ustawodawca ma bowiem nadzieję, że
będzie ono wykorzystywane przez jednostkę w dobrej wierze. Niestety,
zarządy nadużywają tego zaufania, o czym przekonały nas ostatnie głośne
oszustwa księgowe, delikatnie nazywane "kreatywną" rachunkowością.
Sygnałem ostrzegawczym tego rodzaju praktyk zarządów mogą być w spra-
wozdaniach finansowych podatki odroczone. One bowiem pokazują, jak
polityka rachunkowości "odchyla się" od zasad prawa podatkowego i po-
twierdzają jakość sprawozdań finansowych - ich zgodność z treścią eko-
nomiczną·

Czytając zatem sprawozdanie finansowe, konieczne jest zwrócenie uwagi
na pozycje związane z odroczonym podatkiem dochodowym, zwłaszcza na
aktywa i rezerwy z tego tytułu wykazywane w bilansie. W takim kraju jak
Polska, gdzie rozbieżności między prawem bilansowym i prawem podatkowym
są istotne, ich brak może być bardzo niepokojący. Oznacza bowiem, że
albo spółka przyjmuje politykę podatkową, która niekoniecznie dobrze
służy jednostce w długim okresie i na której ewidentnie tracą inwestorzy,
albo ma dużo do ukrycia. W każdym przypadku sprawozdania finansowe
sprawiają "dobre wrażenie", często jednak daleko odbiegające od "złej"
rzeczywistości.

Konkludując, obecnie alokacja podatku dochodowego w Polsce coraz
bardziej zyskuje na znaczeniu. Wynika ono z:

1) ewolucji polskiego modelu rachunkowości w kierunku modelu IASB,
charakteryzującego się brakiem wpływu regulacji podatku dochodowego na
rachunkowość;

2) braku zmian prawa podatkowego zmierzających do zbliżenia wyniku
finansowego i wyniku podatkowego (nawet perspektywa wejścia do Unii
Europejskiej nie daje nadziei na szybką harmonizację podatków bezpośred-
nich).

Wymienione uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej
pozwalają domniemywać, że alokacja podatku dochodowego stanie się
powszechnie stosowaną koncepcją polskiej rachunkowości i znajdzie w szer-
szym zakresie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych polskich
jednostek. Wobec pogłębiających się rozbieżności między prawem bilansowym
i podatkowym jest ona bowiem jedynym rozwiązaniem ograniczającym
wpływ polityki podatkowej państwa na wartość bilansową przedsiębiorstwa.



Załącznik. nr 1

PROCEDURA USTALANIA WARTOŚCI
PODATKOWEJ SPÓŁKI NA PODSTAWIE BILANSU

W niniejszym załączniku przedstawiono szczegółową procedurę ustalania
wartości podatkowej przedsiębiorstwa na podstawie danych zawartych
w bilansie i z wykorzystaniem ustawowej stopy podatkowej do wszystkich
różnic przejściowych!. Punktem wyjścia w ustalaniu wartości podatkowej
przedsiębiorstwa jest bilans sporządzony na dzień kończący okres sprawo-
zdawczy, z którego wykorzystywane są trzy wielkości: aktywa z tytułu
podatku dochodowego odroczonego, rezerwy z tytułu podatku dochodowego
odroczonego oraz wartość bilansowa przedsiębiorstwa, czyli wartość kapitału
własnego.

W celu ustalenia wartości podatkowej przedsiębiorstwa należy ustalić
wartość różnic przejściowych od wszystkich aktywów i zobowiązań. Różnica
przejściowa to różnica między wartością bilansową i wartością podatkową
aktywów jzobowiązań:

J
RP =WB - WP, czyli

Różnica przejściowa = wartość bilansowa - wartość podatkowa [1]

1 Dysponując danymi o wartościach podatkowych poszczególnych aktywów i zobowiązań,
wartość podatkową przedsiębiorstwa można ustalić wprost jako różnicę wartości podatkowej
aktywów i wartości podatkowej zobowiązań. Ustawa o rachunkowości definiuje wartość
podatkową składnika aktywów oraz zobowiązań. Wartość podatkowa aktywów - zgodnie
z art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości - jest to kwota wpływająca na pomniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni
lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Wartością podatkową pasywów - zgodnie z art. 37
ust. 3 ustawy o rachunkowości - jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które
w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. Mimo zdefiniowania przez ustawodaw-
cę wartości podatkowej aktywów i zobowiązań, jednostki nie mają obowiązku ujawniania tych
pozycji w sprawozdaniach fmansowych, dlatego też ustalenie wartości podatkowej przedsiębiorstwa
jest możliwe jedynie w sposób pośredni, wykorzystując dane ujawniane w bilansie i przyjmując
określoną stopę podatkową. W badaniu własnym zamieszczonym w rozprawie do ustalenia
wartości podatkowej spółek na dzień kończący dany rok obrotowy przyjęto stopę podatkową
obowiązującą w następnym roku obrotowym.
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POZOSTAŁE
AKTYWA

KAPITAŁ WŁASNY
(WARTOŚĆ

BILANSOWA
PRZEDSIĘBIORSTW

BILANS NA DZIEŃ X-----
AKTYWA Z

TYTUŁU
PODATKU

DOCHODOWEGO
ODROCZONEGO

REZERWA Z TYTUŁU
PODATKU

DOCHODOWEGO
ODROCZONEGO

POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA

AKTYWA PASYWA

Rys. l. Bilans jednostki - pozycje niezbędne do ustalenia wartości podatkowej przedsiębiorstwa

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wartość podatkowa przedsiębiorstwa to zatem różnica między wartością
bilansową i różnicami przejściowymi aktywów netto:

WP = WB - RP, czyli
Wartość podatkowa = wartość bilansowa - różnica przejściowa [2]

W celu ustalenia wartości różnicy przejściowej (RP) wykorzystuje się
definicję dodatnich i ujemnych różnic przejściowych. W myśl ustawy
o rachunkowości pod pojęciem ujemnych różnic przejściowych2 należy
rozumieć takie różnice, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego. Dodatnie różnice przejściowe3 oznaczają
natomiast takie różnice, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego.

Należy podkreślić, iż ustawa o rachunkowości mówi jedynie o skutku,
jaki wywołuje pojawienie się dodatnich i ujemnych różnic przejściowych,
nie określa zaś, kiedy powstaje dodatnia lub ujemna różnica przejściowa
dla aktywów, a kiedy dla pasywów. Dlatego poniżej przedstawiono trwałe
zasady klasyfikacji różnic przejściowych dla aktywów i zobowiązań.

2 Por. art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
3 Por. art. 37 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
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AKTYWA:

[3]
WB > WP -- różnica dodatnia (ORP)
WB < WP -- różnica ujemna (URP)

ZOBOWIĄZANIA:

WB <WP -- różnica dodatnia (ORP)
WB > WP -- różnica ujemna (URP) [4]

N a podstawie definicji dodatnich i ujemnych roznic przejściowych,
odnoszonych do aktywów, ustalono wzór na wartość podatkową przedsię-
biorstwa, który stanowi wypadkową równania [2] oraz zasad [3] i [4]:

- jeśli RP > O -- to różnica przejściowa aktywów netto jest dodatnia;
- jeśli RP < O -- to różnica przejściowa aktywów netto jest ujemna.
W1i'Órna wartość podatkową przedsiębioI:stwa....ma-więc postać:

I WP=WB-DRP+URP I [5]

Do ustalenia wartości rozmc przejściowych-ujętych w. równaniu [5]
wykorzystano· zależności między dodatnimi i ujemnymi różnicami przejś-
ciowymi a określonymi pozycjami bilansowymi z tytułu podatku dochodowego
odroczonego.

--Rezerwę na podatek odroczony - jako konsekwencję dodatnich różnic
przejściowych - tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
wymagającej w przyszłości zapłaty. Oznacza to, że jednostka zapłaci
w przyszłości podatek dochodowy w wysokości iloczynu stawki podatku
dochodowego (% PD) i wartości dodatniej różnicy przejściowej (DRP),
czyli:

Rezerwy z tytułu podatku dodatnie różnice
= % PO x [6]

dochodowego odroczonego przejęciowe (ORP)

Aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego wykazuje się
w razie występowania ujemnych różnic przejściowych - w wysokości

kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku dochodowego. Jednostka
będzie mogła zatem w przyszłości odliczyć podatek dochodowy już przez
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nią zapłacony, w wysokości iloczynu stawki podatku dochodowego (% PD)
i wartości ujemnej różnicy przejściowej (ORP), czyli:

Aktywa z tytułu podatku ujemne różnice
= % PD x [7]

dochodowego odroczonego przejściowe (URP)

Po dokonaniu odpowiednich przekształceń wzorów [6] i [7] obliczono
wartości dodatnich i ujemnych różnic przejściowych w postaci:

Dodatnie różnice rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego
przejściowe (DRP) % PD

[8]

Ujemne różnice

przejściowe (URP)
aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego

% PD

[9]

Ostatecznie wzór na wartość podatkową przedsiębiorstwa jest następujący:

WP=WB

rezerwy z tytułu podatku aktywa z tytułu podatku

dochodowego odroczonego dochodowego odroczonego-----------='- +----"-----------='-
% PD % PD

[10]



Załącznik nr 2

KWESTIONARIUSZ ANKIETY W BADANIACH
PRZEPROWADZONYCH W LATACH 1998-2001

Ewa Walińska
Katedra Rachunkowości
Wydział zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI W OCENIE PRAKTYKÓW

(Wybrane odpowiedzi proszę oznaczać krzyżykiem wstawianym
w kwadrat znajdujący się po prawej stronie)

1. Jak ogólnie ocenia Pan (i) ustawę o rachunkowości?
Proszę określić w skali od O (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze). Jeśli nie mają Państwo zdania
na ten temat, proszę zaznaczyć pkt 9.

O l 2 3 4 5 6

I Ogólna ocena ustawy o ra-
chunkowości

2. Ustawa o rachunkowości miała na celu podnieść rangę dyscypliny
w praktyce. Czy według Pana(i) to zadanie zostało spełnione?

1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem

3. J ak ocenia Pan(i) dostosowanie ustawy do praktyki na podstawie
doświadczeń we własnej firmie?
Proszę określić w skali od O (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze). Jeśli nie mają Państwo zdania
na ten temat, proszę zaznaczyć pkt 9.
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o 1 2 3 4 5 6

I Ocena dostosowania ustawy
do praktyki

4. Czy ogólny charakter ustawy stwarzający możliwość wyboru różnych
rozwiązań szczegółowych uważa Pan(i) za cechę:

1. Pozytywną, bo umożliwia świadomy wybór polityki rachunkowości firmy
2. Negatywną, bo umożliwia różne interpretacje ogólnego przepisu
3. Nie ma to istotnego znaczenia w praktyce
4. Nie mam zdania (nie wiem)

5. Czy spotkał(a) się Pan(i) w praktyce z problemem niedostatecznie
uregulowanym w ustawie o rachunkowości?

1. Tak
2. Nie Ej
Jeśli Tak, proszę podać z jakim

6. Czy Pana(i) zdaniem rozbieżności między ustawą o rachunkowości
a regulacjami podatkowymi są:

1. Istotne
2. Nieznaczące
3. Nie występują

7. Które z fachowych pism stanowią dla Pana(i) największą pomoc
najbardziej miarodajne źródło informacji:

1. "Rachunkowość"
2. "Serwis FK"
3. Biuletyny SKwP
4. Wytyczne Izby Biegłych Rewidentów
5. "Przegląd Podatkowy"
6. Inne Gakie) .
7. Nie korzystam z tego typu źródeł informacji

8. Czy w publikacjach środowiskowych poszukują Państwo głównie:

1. Interpretacji poszczególnych rozwiązań od strony rachunkowości (ewidencji)
2. Interpretacji od strony podatkowej Ej
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9. Czy Pana(i) zdaniem ustawa o rachunkowości uporządkowała zasady
i rozwiązania szczegółowe rachunkowości. Proszę zaznaczyć te obszary,
w których uczyniła to najlepiej:

l. Definicje
2. Dokumentacja
3. Badanie sprawozdań fmansowych
4. Konsolidacja sprawozdań fmansowych
5. Wycena aktywów i pasywów, pomiar wyniku fmansowego
6. Obowiązki sprawozdawcze
7. Ogólne zasady rachunkowości
8. Inne (proszę podać jakie)

10. W ustawie o rachunkowości określono nadrzędne zasady rachun-
kowości. Realizacja których zasad w praktyce sprawia Panu(i) największą
trudność?
Proszę określić stopień trudności w skali od O (bez trudności) do 6 (najwięcej trudności). Jeśli
nie mają Państwo zdania na ten temat, proszę zaznaczyć pkt 9.

O l 2 3 4 5 6

1. zasady współmierności

2. zasady memoriałowej

3. zasady ostrożnej wyceny

4. zasady kompensacji

5. zasady kontynuacji działania

6. zasady ciągłości

11. Czy w Pana(i) opinii ustawa o rachunkowości powinna:

l. Ulec istotnym zmianom
2. Ulec niewielkim korektom
3. Pozostać niezmieniona

9

12. Które problemy szczegółowe powinny ulec rozszerzeniu, sprecyzowaniu
lub modyfikacji?

1. Rozliczenia międzyokresowe
2. Rezerwy kosztowe
3. Rezerwy na podatek dochodowy
4. Zdarzenia po dacie bilansu
5. Istotność
6. Instrumenty finansowe (lokaty, papiery wartościowe itp.)
7. Środki trwałe (przecena, amortyzacja itp.)
8. Różnice kursowe
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9. Leasing
10. Wartości niematerialne i prawne
11. Inne (jakie?) . §

13. Jaki kierunek rozwoju rachunkowości uważa Pan(i) za najbardziej
pożądany?

1. Uszczegółowienie przepisów w ustawie - pozostawienie delegacji dla Minister-
stwa Finansów (rozporządzenia)

2. Rozwinięcie w regulacjach środowiskowych (standardy polskie)
3. Nowelizacje ustawy bez możliwości delegacji do Ministerstwa Finansów

14. Czy w Pana(i) odczuciu sprawozdania finansowe firmy za rok
zostały sporządzone:

I. ŚCiśle zgodnie z wymogami ustawy
2. W zasadzie zgodnie z ustawą, ale bardziej podporządkowane były wymaganiom

podatkowym
3. Nie mam zdania

15. Czy sporządzili Państwo informację dodatkową za rok ..... ?

I. Tak, ale tylko wybrane pozycje
2. Tak, w pełni odpowiadającą wymaganiom ustawy
3. Nie sporządziliśmy §

16. Czy dokonywali Państwo zmian w Zakładowym Planie Kont? Jeśli
tak, to w jakim obszarze?
Proszę określić istotność zakresu zmian w skali od O (bez zmian) do 6 (znaczące zmiany).

O I 2 3 4 5 6
I. Ewidencja amortyzacji środków trwałych

2. Rozbudowa analityki do celów sporzą-
dzania sprawozdania z przepływów pie-
niężnych

3. Rozbudowa analityki na potrzeby prawid-
łowej ewidencji skutków różnic przejś-
ciowych między zyskiem brutto a pod-
stawą opodatkowania

4. Rozbudowa analityki na potrzeby spo-
rządzania informacji dodatkowej

5. Inne (jakie?) ...............
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17. Jakie zagadnienia rachunkowości sprawiają Państwu trudności w kon-
tekście wymagań podatkowych?
Proszę określić stopień trudności w skali od O (bez trudności) do 6. Jeśli nie macie Państwo
zdania na ten temat, proszę zaznaczyć pkt 9.

O l 2 3 4 5 6

l. Amortyzacja

2. Ulgi inwestycyjne

3. Rezerwy

4. Odsetki

5. Inne (jakie ?) ......

9

18. Na dzień bilansowy ustawa nakazuje dokonać wyceny aktywów
i pasywów zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Czy w wyniku księgowań
korygujących na dzień bilansowy ostateczny wynik finansowy w stosunku
do wyniku finansowego będącego rezultatem bieżącej ewidencji:

l. Uległ zmniejszeniu o ok. 10%
2. Uległ zmniejszeniu o ok. 10-20%
3. Nie zmienił się

19. Czy w Państwa przedsiębiorstwie zysk brutto był:

1. Niższy od podstawy opodatkowania w granicach do 10%
2. Niższy od podstawy opodatkowania w granicach 10%-20%
3. Niższy od podstawy opodatkowania o więcej niż 20%
4. Wyższy od podstawy opodatkowania
5. Nie było różnicy

20. Jeżeli wystąpiły różnice między zyskiem brutto a podstawą opodat-
kowania, to wynikały one głównie z następujących przyczyn:

l. Amortyzacja
2. Ulga inwestycyjna
3. Naliczone odsetki
4. Różnice kursowe
5. Koszty limitowane (m.in. reprezentacji i reklamy, amortyzacji samochodów

osobowych, kary za środowisko)
6. Odpisanie nie ściągalnych należności

Tak Nie
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7. Rezerwy obciążające koszty (z tytułu wątpliwej należności, prawdopo-
dobnych strat itp.)

8. Inne (jakie?) .

21. Czy w zamknięciu roku . . . . stosowali Państwo podatki odroczone?

l. Tak, ale tylko tworzone były rezerwy na podatek dochodowy
2. Tak, tworzone były rezerwy i RM czynne podatków
3. Nie

POMÓWMY NA KONIEC O PANU(I) OSOBIŚCIE

1. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?

l 2 3 4
średnie technicme niepełne wyższe wyższe techniczne wyższe ekonomicme

2. Jak długi ogółem jest Pana(i) staż pracy?

1-5 lat 5-10 lat 11-20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41+

3. Jak długi jest Pana(i) staż pracy na stanowisku księgowego (finansisty)?

l 2 3 4 5 6

1-5 lat 5-10 lat 11-20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41+

4. Jakie stanowisko Pan(i) zajmuje?

1. Główny księgowy
2. Dyrektor finansowy (ekonomiczny)
3. Dyrektor finansowy i główny księgowy
4. Inne stanowisko kierownicze (kierownicy działu finansowego itp.)
5. Pracownik służb finansowo-księgowych
6. Inne stanowisko (jakie?)



Załącznik nr 3

WYNIKI WSTĘPNEGO BADANIA ANKIETOWEGO
PRZEPROWADZONEGO W W03ROKU

1. Ogólna charakterystyka i cele badań

W niniejszym załącmiku zamieszczone zostały wyniki badania pilotażowego
przeprowadzonego przez autorkę w 2003 r.

Celem badania było wskazanie przesłanek świadczących o rosnącym
. znaczeniu problematyki podatku dochodowego odroczonego w polskiej

praktyce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzi respondentów potwierdzają tezę pracy, że zakres wykorzystania

alokacji podatku dochodowego w roku 2002 był bardzo znaczący i zwiększył
się w stosunku do lat poprzednich. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska
była nowelizacja polskiego prawa bilansowego.

Badania przeprowadzono wśród słuchaczy Studiów Podyplomowych
Rachunkowości i zarządzania Finansami przy Katedrze Rachunkowości
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz w trakcie szkoleń
organizowanych dla księgowych m.in. przez Fundację Rozwoju Rachun-
kowości w Polsce. Zebrano 120 ankiet!.

Podobnie jak w poprzednich latach, ankieta skierowana była do samo-
dzielnych pracowników działów finansowo-księgowych średnich i dużych
firm, nie notowanych na giełdzie. Zebrane opinie pochodzą od osób, które
były odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie
sprawozdań finansowych.

Respondentami byli przede wszystkim główni księgowi, biegli rewidenci,
dyrektorzy finansowi lub ekonomiczni o znaczącym stażu pracy w zawodzie
(zob. tab. l). Posiadali oni wyższe wykształcenie (prawie 90% próby) oraz
staż pracy w granicach 1-20 lat. Blisko 50% respondentów zajmowało
stanowisko głównego księgowego, a 20% było pracownikami działów
finansowo-księgowych.

W celu zapewnienia porównywalności w tabelach zamieszczono pod-
stawowe wyniki badań z poprzednich lat.

1 Przekazano respondentom około 500 ankiet.
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Tabela 1. Charakterystyka badanej próby (w procentach)

Wyszczególnienie 1998 2000 2001 2003

Wykształcenie średnie techniczne i niepełne wyższe 37,8 34,2 19,7 11,9

wyższe techniczne i ekonomiczne 62,2 65,8 80,3 88,1

Staż pracy na l-ID lat 34,7 61,6 42,6 51,3
stanowisku

11-20 lat 33,5 27,4 21,8 33,3
księgowego

21-30 lat 24,3 17,2 25,7 12,0

31-40 lat 6,9 3,2 9,9 3,4

powyżej 41 lat 0,6 0,6 0,0 0,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Ogólna ocena nowelizacji polskiego prawa bilansowego była pozytywna
(por. tab. 2). W prezentowanym badaniu została jednakże zachowana
tendencja malejąca akceptacji ustawy o rachunkowości. Żaden z respondentów
nie udzielił odpowiedzi skrajnych, tj. nie ocenił ustawy ani bardzo źle, ani
bardzo dobrze. Ponadto, coraz większą grupę stanowiły osoby, które
przyznały ustawie ocenę 3-4 (ok. 87%).

Tabela 2. Ogólna ocena ustawy o rachunkowości w skali 1-6 (w procentach)

Skala oceny 1998 2000 2001 2003

O 0,6 0,0 0,0 0,0

I 0,0 1,5 1,8 0,8

2 4,6 5,0 7,3 3,4

3 29,5 27,5 21,1 36,4

4 54,9 41,5 43,1 49,2

5 2,9 12,0 13,8 10,2

6 0,0 1,0 0,9 0,0

Brak zdania 7,5 11,5 11,9 0,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki mogą świadczyć o powolnej zmianie tendencji rozwojowej
nasileniu się opinii krytycznych dotyczących ustawy o rachunkowości.

Kolejne pytanie badawcze miało pomóc w ustaleniu, czy rachun-
kowość jednostek zachowa w praktyce handlowy charakter (tak jak tego
wymaga ustawa o rachunkowości), czy też dominować będą rozwiązania
podatkowe.
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Wyniki badań ankietowych z lat 1997-2000 pokazały, że w praktyce
dominowały rozwiązania podatkowe. W 2002 r. wzrosła liczba responden-
tów, którzy sporządzili sprawozdania finansowe ściśle według wymogów
ustawy o rachunkowości; jednakże jeszcze 54,2% ankietowanych sporządzi-
ło sprawozdanie finansowe za rok 2002, kierując się przede wszystkim
regulacjami podatkowymi. zadowalająca jest zatem tendencja do coraz
bardziej rzetelnego stosowania w praktyce regulacji prawa bilansowego
(por. tab. 3).

Tabela 3. Sposób sporządzania sprawozdań fmansowych za rok ubiegły (w procentach)

Wyszczególnienie 1998 2000 2001 2003

ściśle z wymogami ustawy o rachunkowości 33,5 39,1 37,3 43,3

W zasadzie zgodnie z ustawą o rachunkowości, 58,4 54,7 57,8 54,2
ale bardziej były podporządkowane wymogom
podatkowym

Brak zdania 8,1 6,3 4,9 2,5

Ź ród ł o: opracowanie własne.

N ajbardziej istotnym z punktu widzenia celów pracy było pytanie
dotyczące stosowania w zamknięciach rocznych 2002 podatków odroczonych
(por. tab. 4).

Tabela 4. Skala wykorzystania podatków odroczonych w rocznych zamknięciach rachunkowych
(w procentach)

Wyszczególnienie 1998 2000 2001 2003

Wyłącznie rezerwy na podatek dochodowy 12,4 32,8 32 21,7

Rezerwy i RM czynne podatków 6,5 19,9 22,7 63,3

Nie stosowano podatków odroczonych 81,1 47,3 45,4 15,0

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Wyraźny wzrost wykorzystania podatków dochodowych odroczonych
zaobserwowano już w 2000 r. W roku 2002 liczba osób nie stosujących
alokacji podatków dochodowych znacznie ZIllalała, a ich odsetek ukształtował
się na poziomie około 15% (w porównaniu z 45,5% w 2000 r.). W roku
2002 aż 63,3% ankietowanych w pełni wykorzystywało instytucję podatku
dochodowego odroczonego, tworząc zarówno rezerwy, jak i rozliczenia
międzyokresowe czynne podatków2•

2 Przypomnijmy, iż od l stycznia 2002 r. aktywowanie podatku dochodowego stało się
obowiązkiem i nie podlegało wyborowi jednostki.
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Pamiętając o uzyskanych wynikach badań w poprzednich latach - re-
spondenci nie ujawniali aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego,
a ponadto generalnie wykorzystywali alokację w ograniczonym zakresie
- w badaniach w roku 2003 zadano ankietowanym dodatkowe pytanie,
dotyczące głównych przyczyn zmian w kapitale własnym na dzień 1 stycznia
2002 r. Założono bowiem, że na 1 stycznia 2002 r. większość respon-
dentów dokonała z tego tytułu korekty. Przypuszczenie to potwier-
dziły wyniki przeprowadzonych badań. U blisko 40% ankietowanych
tytułem korekt bilansu otwarcia 2002 r. były aktywa z tytułu podatku
dochodowego, a u 30% - rezerwy z tytułu podatku dochodowego od-
roczonego (por. tab. 5).

Tabela 5. Tytuły zmian w kapitale własnym na l stycznia 2002 r. (w procentach)

Wyszczególnienie 2003

Instrumenty fmansowe 13,3
Kontrakty długoterminowe 3,3
Umowy leasingowe 13,3
Środki trwałe (ulgi inwestycyjne, amortyzacja) 15,0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów 20,0
Rezerwy (inne niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 24,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39,2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30,8
Środki pieniężne 2,5
Różnice kursowe 20,0
Rozrachunki (odsetki) 10,0
Inne 5,8

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Respondenci dokonywali korekt bilansu otwarcia także z tytułu:
- rezerw (innych niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego),
- odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- różnic kursowych,
- środków trwałych (ulg inwestycyjnych, amortyzacji).
Należy podkreślić, iż najbardziej znaczącym tytułem korekty zysku/straty

lat ubiegłych były właśnie podatki odroczone.
Kolejne pytanie dotyczyło przyczyn dokonywania korekt bilansu prze-

kształcenia 2002 r. z tytułu odroczonego podatku dochodowego (por.
tab.6).
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Tabela 6. Przyczyny dokonania korekty aktywów/rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w bilansie otwarcia roku 2002 (w procentach)

Wyszczególnienie 2003

Wyłącznie ze zmiany podejścia z wynikowego na bilansowe 6,3
Wyłącznie z korekt bilansu otwarcia 16,4
Z obu wcześniej wymienionych przyczyn 41,8
Nie dokonywano korekt 35,5

Ź ród ł o: opracowanie własne.

Pierwsza odpowiedź na pytanie o przyczyny dokonywania korekt w bilansie
otwarcia 2002 r. z tytułu odroczonego podatku dochodowego może świadczyć
o tym, że respondenci do roku 2002 stosowali pełną alokację podatku
dochodowego, a korekta wynikała jedynie ze zmiany podejścia (z wynikowego
na bilansowe), czyli spowodowała ujawnienie aktywów/rezerw z tytułu
podatku dochodowego odroczonego dotyczącego zdarzeń lat poprzednich.

Druga odpowiedź mogła ś'Yiadczyć o tym, że korekta z tytułu podatku
dochodowego odroczonego była skutkiem korekt wynikających z innych
zdarzeń (por. tab. 5).

N ajczęściej jednak wskazywano odpowiedź trzecią, która jest połączeniem
dwóch pierwszych przypadków.

Uzyskane wyniki tłumaczą wyższy poziom wskazań respondentów na
aktywa niż na rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego. Należy
zauważyć, że:

- korekty bilansu otwarcia wskazane przez ankietowanych skutkowały
głównie utworzeniem aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego,

- 6,3% respondentów wskazało jako przyczynę zmian w kapitale własnym
tylko i wyłącznie zmianę podejścia do podatku dochodowego, co - zważywszy
na wcześniejszą praktykę - powinno skutkować bardziej uznawaniem aktywów
niż rezerw (rezerwy dotyczyły bowiem ujawnienia przejściowych różnic
ujemnych z lat poprzednich).

Reasumując, wyniki badania ankietowego, mimo jego ograniczonego
zakresu, sygnalizują wzrost wykorzystania podatków dochodowych od-
roczonych w polskiej praktyce po zmianie ustawy o rachunkowości. Po-
twierdzają zatem wnioski zawarte w pracy oraz zasadność dalszych badań
nad problemem alokacji podatków dochodowych w Polsce.
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Kwestionariusz ankiety wykorzystanej w badaniu
przeprowadzonym w 2003 roku

dr Ewa Śnieżek, dr Ewa Walińska
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI W OCENIE PRAKTYKÓW
(Wybrane odpowiedzi proszę oznaczać krzyżykiem wstawianym w kwadrat)

1. Jak ogólnie ocenia Pan(i) znowelizowaną ustawę o rachunkowości?
Proszę określić w skali od O (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze).

O l 2 3 4 5 6

2. Czy w Pana(i) odczuciu sprawozdania finansowe firmy za rok 2002
zostały sporządzone:

1. ŚCiśle zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
2. W zasadzie zgodnie z ustawą o rachunkowości, ale bardziej podporządkowane

były wymaganiom podatkowym
3. Nie mam zdania

3. Czy w zamknięciu roku 2002 stosowali Państwo podatki odroczone?

1. Tak, ale tylko tworzone były rezerwy na podatek dochodowy
2. Tak, tworzone były rezerwy i RM czynne podatków
3. Nie
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4. Czy w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o rachunkowości
dokonał(a) Pan(i) zmian w kapitale własnym na 1.01.2002r.? Jeśli tak, to
czy dotyczyły one:

l. Instrumentów finansowych
2. Kontraktów długoterminowych
3. Umów leasingowych
4. Środków trwałych (ulg inwestycyjnych, amortyzacji)
5. Odpisów aktualizujących wartOŚĆ aktywów
6. Rezerw (innych niż z tytułu odroczonego podatku dochodowego)
7. Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8. Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9. Środków pieniężnych

10. Różnic kursowych
11. Rozrachunków (odsetki)
12. Innych (proszę podać jakich)

5. Czy dokonana korekta aktywów/rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w bilansie otwarcia roku 2002 wynikała:

wyłącznie ze zmiany
wyłącznie z korekt

z obu wcześniej nie dokonywano
podejścia z wynikowego

bilansu otwarcia
wymienionych

korekt
na bilansowe przyczyn

6. Jak ocenia Pan(i) stopień trudności sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych w Pana(i) jednostce?
Określ w skali od O (najniższy) do 6 (najwyższy).

O l 2 3 4 5 6

7. W jakim zakresie dokonał(a) Pan(i) zmian w Zakładowym Planie
Kont pod kątem łatwiejszego generowania informacji wykazywanych w ra-
chunku przepływów pieniężnych?
Określ w skali od O (nie dokonano zmian) do 6 (maczące zmiany).

O l 2 3 4 5 6
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8. Czy w Pana(i) odczuciu rachunek przepływów pieniężnych ma znaczenie
głównie dla:

użytkowników
księgowych analityków finansowych zarządu firmy zewnętrmych

(inwestorzy, banki)

9. Czy zmiana podstawy dokonywania korekt w działalności operacyjnej
z wyniku finansowego netto na wynik z działalności operacyjnej spowoduje
wzrost użyteczności sprawozdania?
Oceń w skali od o (nie spowoduje) do 6 (macząco podniesie).

o l 2 3 4 5 6

10. Informacje o przepływach pieniężnych z którego rodzaju działalności
są Pana(i) zdaniem najistotniejsze z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej
firmy?

przepływy pieniężne przepływy pieniężne przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej

11. Jaką metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za-
stosowali Państwo w zamknięciu roku 2002?

metodę bezpośrednią metodę pośrednią

12. Czy Pana(i) zdaniem wprowadzenie w Pana(i) firmie metody bezpo-
średniej (a więc w praktyce sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
dwiema metodami) jest możliwe:

w przyszłym roku za 2 lata za 3 lata za 5 lat nie widzę
takiej możliwości
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POMÓWMY NA KONIEC O PANU(I) OSOBIŚCIE

1. Jakie jest Pana(i) wykształcenie?

1 2 3 4

średnie techniczne niepełne wyższe wyższe technicme wyższe ekonomiczne

2. Jak długi ogółem jest Pana(i) staż pracy?

1-5 lat 5-10 lat 11-20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41 +

3. Jak długi jest Pana(i) staż pracy na stanowisku księgowego (finansisty)?

I 2 3 4 5 6

1-5 lat 5-10 lat 11-20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41 +

4. Jakie stanowisko Pan(i) zajmuje?

1. Główny księgowy
2. Dyrektor finansowy (ekonomiczny)
3. Dyrektor finansowy i Główny księgowy
4. Inne stanowisko kierownicze (jakie?) .
5. Pracownik służb finansowo-księgowych
6. Inne stanowisko (jakie?) .



Załącznik nr 4

WYKAZ BADANYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
W LATACH 1996-2000

Wykaz alfabetyczny badanych spółek

Rok 1996
AGROS, ANIMEX, ARIEL, BETON-STAL, BORYSZEW, BUDIMEX, BYTOM, CHE-

MISKÓR, COMPUTERLAND, DĘBICA, DROSED, ECHO, EFEKT, ELEKTRIM, ELEK-
TROBUDOWA, ELEKTROMONTAż-EXPORT, EXBUD, FARMFOOD, FORTE, OÓRAŻD-
ŻE, INDYKPOL, IRENA, JELFA, JUTRZENKA, KABEL BFK, KABLE, KĘTY, KOMPAP,
KPBP-BICK, KRAKCHEMIA, KROSNO, LUBAWA, ŁDA, MOSTOSTAL-EXPORT, MOS-
TOSTAL-OD., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, NOVITA, OCEAN,
OKOCIM, OŁAWA, OPTIMUS, PAOED, PEKPOL, POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZYN,
PPWK, PROCHEM, PRÓCHNIK, RAFAKO, RELPOL, REMAK, ROLIMPEX, SOKOŁÓW,
STALEXPORT, STOMIL, SWARZĘDZ, TONSIL, UNIVERSAL, VISTULA, WÓLCZANKA,
ZASADA, :ITwIEC.

Rok 1997
AOROS, AMICA, AMPLI, ANIMEX, APATOR, ARIEL, ATLANTIS, BAUMA, BIEL-

BAW, BIUROSYSTEM, BORYSZEW, BUDIMEX, BYTOM, CENTROSTAL, CHEMISKÓR,
COMPUTERLAND, DĘBICA, DROSED, ECHO-INVESTMENT, EFEKT, ELEKTRIM,
ELEKTROBUDOWA, ELEKTROMONTAŻ-EXPORT, ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA,
EL PO, ENEROOAPARATURA, ENEROOMONTAŻ-POŁUDNIE, EXBUD, FARMFOOD,
FERRUM, FORTE, OÓRAŻDŻE, OPRD, ORAJEWO, HUTMEN, IMPEXMETAL, IN-
DYKPOL, IRENA, IZOLACJA, JELF A, JUTRZENKA, KABEL BFK, KABLE, KĘTY,
KG HM-MIEDŹ, KOMPAP, KPBP-BICK, KRAKCHEMIA, KROSNO, KRUSZWICA,
LENTEX, LUBAWA, ŁDA, MIESZKO, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-OD., MOS-
TOSTAL-S., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, NOMI, NOVITA, OCE-
AN, OKOCIM, OŁAWA, OPTIMUS, ORBIS, PAGED, PEKPOL, PEPEES, POLAR, POLFA-
·KUTNO, POLIFARB-CIESZYN, POLIFARB-DĘBICA, POLIGRAFIA, POZMEAT, PPWK,
PROCHEM, PRÓCHNIK, RAFAKO, RELPOL, REMAK, ROLIMPEX, ROPCZYCE,
SOKOŁÓW, STALEXPORT, STALPRODUKT, STOMIL, STOMIL-SANOK, STRZELEC,
SWARZĘDZ, ŚWIECIE, TONSIL, UNIMIL, UNIVERSAL, VISCOPLAST, VISTULA,
WKSM, WÓLCZANKA, ZASADA, ZEW, ZREW, ŻYWIEC.
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Rok 1998
AG ROS, AMICA, AMPLI, AMS, ANIMEX, APATOR, APEXIM, ARIEL, AS MOTORS,

ATLANTIS, BAKOMA, BAUMA, BĘDZIN, BIELBAW, BIUROSYSTEM, BORYSZEW,
BUDIMEX, BUDOPOL, BYTOM, CENTROSTAL, CERSANIT, CHEMISKÓR, COM-
PUTERLAND, DELIA, DĘBICA, DROSED, EBI, ECHO-INVESTMENT, EFEKT, EKOD-
ROB, ELEKTRIM, ELEKTROBUDOWA, ELEKTROMONTAŻ-EXPORT, ELEKTROMON-
TAŻ-WARSZAWA, ELPO, ELZAB, ENERGOAPARATURA, ENERGOMONTAŻ-POŁU-
DNIE, ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENERGOPOL, EXBUD, FAMOT, FARMFOOD,
FERRUM, FORTE, GARBARNIA, GÓRAŻOŻE, GPRD, GRAJEWO, GROCLIN, HO-
WELL, HUTMEN, HYDR OBUDOWA-ŚŁ. , HYDROBUDOWA-GD., HYDROTOR, IM-
PEXMETAL, INDYKPOL, INSTAL LUBLIN, IRENA, IZOLACJA, JAROSLAW, JELFA,
JUTRZENKA, KABEL BFK, KABLE, KĘTY, KGHM-MIEDŹ, KOMPAP, KOPEX, KPBP-
DICK, KRAKCHEMIA, KROSNO, KRUSZWICA, LENTEX, LUBAWA, LZPS, ŁDA,
ŁUKBUT, KFM MANOMETRY, MENNICA, MIESZKO, MILMET, MORLlNY, MOS-
TOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-GD., MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-SDŁ., MOSTOSTAL-
WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, MURAWSKI, MUZA, NOMI, NOVITA, OBORNIKI,
OCEAN, ODLEWNIE, OKOCIM, OŁAWA, OPTIMUS, ORBIS, PAGED, PEKPOL, PEPEES,
PERMEDIA, PGF, PIA-PIASECKI, POLAR, POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZYN,
POLIFARB-DĘBICA, POLIGRAFIA, POLNA, PONAR, POZMEAT, PPWK, PROCHEM,
PROKOM, PRÓCHNIK, RAFAKO, RELPOL, REMAK, ROLIMPEX, ROPCZYCE, SAN-
WIL, SOFTBANK, SOKOŁÓW, STALEXPORT, STALPRODUKT, STOMIL, STOMIL-
-BEŁCHATÓW, STOMIL-SANOK, STRZELEC, SUWARY, SWARZĘDZ, ŚWIECIE, TIM,
TONSIL, TPSA, UNIMIL, VISCOPLAST, VISTULA, WAFAPOMP, WAWEL, WILBO,
WISTIL, WKSM, WÓLCZANKA, YAWAL, ZASADA, ZEG, ZEW, ZREW, żywIEC.

Rok 1999
AGORA, AGROS, AMICA, AMPLI, AMS, ANIMEX, APATOR, APEXIM, ARIEL,

AS MOTORS, ATLANTIS, BAKOMA, BAUMA, STOMIL-BEŁCHATÓW, BĘDZIN, BIEL-
BAW, BIUROSYSTEM, BORYSZEW, BUDIMEX, BUDOPOL, BYTOM, CASPOL, CEN-
TROSTAL, CENTROZAP, CERSANIT, CHEMISKÓR, COMARCH, COMPUTERLAND,
CSS, DELIA, DĘBICA, DROSED, EBI, ECHO-INVESTMENT, EFEKT, EKODROB,
ELEKTRIM, ELEKTROBUDOWA, ELEKTROMONTAŻ-EXPORT, ELEKTROMONTAŻ-
-WARSZAWA, ELPO, ELZAB, ENERGOAPARATURA, ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE,
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENERGOPOL, EXBUD, FAMOT, FARMACOL, FARM-
FOOD, FERRUM, FORTE, GARBARNIA, GPRD, GRAJEWO, GROCLIN, HOWELL,
HUTMEN, HYDROBUDOWA-ŚŁ., HYDROBUDOWA-GD., HYDROTOR, IMPEXMETAL,
INDYK POL, INSTAL LUBLIN, INSTAL KRAKÓW, IRENA, IZOLACJA, JAROSLAW,
JELFA, JUTRZENKA, KABLE, KĘTY, KGHM-MIEDŹ, KOM PAP, KOPEX, KPBP-BICK,
KRAKCHEMIA, KROSNO, KRUSZWICA, KZWM, LENTEX, LUBAWA, LZPS, LOA,
ŁUKBUT, KFM MANOMETRY, MENNICA, MIESZKO, MILMET, MITEX, MOR LINY,
MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-GD., MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-SDŁ., MOS-
TOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, MURAWSKI, MUZA, NAFTOBUDOWA,
NOVITA, OBORNIKI, OCEAN, ODLEWNIE, OKOCIM, OŁAWA, OPTIMUS, ORBIS,
ORFE, PAGED, PAŻUR, PEKABEX, PEKPOL, PEMUG, PEPEES, PERMEDIA, PGF,
PIA-PIASECKI, PKN, POLAR, POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZYN, POLIFARB-
DĘBICA, POLIGRAFIA, POLLENA EWA, POLNA, POLNORD, PONAR, POZMEAT,
PPWK, PROCHEM, PROJPRZEM, PROKOM, PROSPER, PRÓCHNIK, RAFAKO, RE-
LPOL, REMAK, ROLIMPEX, ROPCZYCE" SANWIL, SKOTAN, SOFTBANK, SOKOŁÓW,
STALEXPORT, STALPRODUKT, STER-PROJEKT, STOMIL, STOMIL-SANOK, STRZE-
LEC, SUWARY, SWARZĘDZ, SZEPTEL, ŚWIECIE, TIM, TONSIL, TPSA, TUP, UNIMIL,
VISCOPLAST, VISTULA, WAFAPOMP, WAWEL, WILBO, WISTIL, WKSM, WÓLCZAN-
KA, YAWAL, ZASADA, ZEG, ZEW, ZREW, ŻYWIEC.
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Rok 2000
AGORA, AGROS, AMICA, AMPLI, AMS, APATOR, AS MOTORS, ATLANTIS,

BAKOMA, BAUMA, BĘDZIN, BEEF SAN, BIELBAW, BIUROSYSTEM, BORYSZEW,
BUDIMEX, BUDOPOL, BYTOM, CASPOL, CENTROSTAL, CERSANIT, CHEMISKÓR,
COMARCH, COMPUTERLAND, CSS, DELIA, DĘBICA, DROSED, ECHO-INVESTMENT,
EFEKT, EKODROB, ELEKTRIM, ELEKTROBUDOWA, ELEKTROMONTAŻ-EXPORT,
ELEKTROMONTAż-WARSZAWA, ELPO, ELZAB, ENERGOAPARATURA, ENERGO-
MONTAŻ-POŁUDNIE, ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENERGOPOL, EXBUD, FAMOT,
FARMACOL, FARMFOOD, FASING, FERRUM, FORTE, GARBARNIA, GPRD, GRA-
JEWO, GROCLIN, HOWELL, HUTMEN, HYDROBUDOWA-ŚL., HYDROBUDOWA-GD.,
HYDROTOR, IMPEXMETAL, INDYKPOL, INSTAL LUBLIN, INSTAL KRAKÓW,
IRENA, IZOLACJA, JELFA, JUTRZENKA, KABLE, KĘTY, KGHM-MIEDŹ, KOGENERA-
CJA, KOMPAP, KOPEK, KPBP-BICK, KRAKCHEMIA, KROSNO, KRUSZWICA, KZWM,
LENTEX, LUBAWA, LZPS, ŁDA, ŁUKBUT, MACROSOFT, KFM MANOMETRY,
MENNICA, MIESZKO, MILMET, MITEX, MORLlNY, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTO-
STAL-GD., MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-SDL., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTO-
STAL-ZABRZE, MPEC, MUZA, NAFTOBUDOWA, NETIA, NOVITA, OBORNIKI, OCE-
AN, OKOCIM, OŁAWA, OPTIMUS, ORBIS, ORFE, PAGED, PAŻUR, PEKABEX,
PEKPOL, PEMUG, PEPEES, PERMEDIA, PGF, PIA-PIASECKI, PKN, POLAR, POLFA-
-KUTNO, POLIFARB-CIES~, POLIGRAFIA, POLLENA EWA, POLNA, POLNORD,
PONAR, POZMEAT, PPWK, PROCHEM, PRÓCHNIK, PROJPRZEM, PROKOM, PRO-
SPER, RAF AKO, RELPOL, REMAK, ROLIMPEX, ROPCZYCE, SANWIL, SIMPLE,
SKOTAN, SOFTBANK, SOKOŁÓW, STALEXPORT, STALPRODUKT, STALPROFIL,
STER-PROJEKT, STOMIL, STOMIL-BEŁCHATÓW, STOMIL-SANOK, STRZELEC, SU-
WARY, SWARZĘDZ, ŚWIECIE, SZEPTEL, TALEX, TIM, TONSIL, TPSA, TUP, UNIMIL,
VISCOPLAST, VISTULA, WAFAPOMP, WANDALEX, WAWEL, WILBO, WISTIL, WKSM,
WÓLCZANKA, WYPYCHEWICZ, YAWAL, ZEG, ZEW, ZREW, ŻYWIEC.

Wykaz badanych spółek według sektorów (branż)

Rok 1996

Sektor spożywczy (S): AGROS, ANIMEX, DROSED, FARMFOOD, INDYKPOL,
JUTRZENKA, OKOCIM, PEKPOL, ROLIMPEX, SOKOŁÓW, ŻYWIEC.

Budownictwo (D): BETON-STAL, BUDIMEX, ECHO-INVESTMENT, ELEKTROBU-
DOWA, ELEKTROMONTAż, EXBUD, KPBP-BICK, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTO-
STAL-GD., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, PROCHEM.

Sektor chemiczny (CH): BORYSZEW, DĘBICA, JELFA, OŁAWA, POLFA-KUTNO,
POLIF ARB-CIESZYN, STOMIL.

Sektor drzewno-papierniczy (OP): FORTE, KOM PAP, PAGED, SWARZĘDZ.
Sektor elektromaszynowy (ELM): KABEL BFK, KABLE, RAF AKO, RELPOL, REMAK,

TONSIL.
Handel (H): EFEKT, OCEAN, UNIVERSAL.
Informatyka i telekomunikacja (IT): COMPUTERLAND, ELEKTRIM, OPTIMUS.
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Sektor lekki (L): ARIEL, BYTOM, CHEMISK6R, LUBAWA, NOVITA, PR6CHNIK,
VISTULA, WÓLCZANKA.

Sektor materiałów budowlanych (MB): G6RAżDżE, IRENA, KRAKCHEMIA, KROSNO.
Sektor Metalowy (MET): KĘTY, STALEXPORT.
Sektor Motoryzacyjny (M): ZASADA.
Inne (Ul): LOA, PPWK.

W roku 1996 wyłączono z badania 5 spółek: NOMI, SPBP SA (inaczej ESPEBEPE),
WEDEL, POLIFARB-WROCLAW, DOM-PLAST. Trzy ostatnie nie pojawiły się w kapitalizacji
rynkowej Giełdy Papierów Wartościowych, ESPEBEPE wykazywała ujemny kapitał własny,
a pozostałe spółki w okresie badania wycofały akcje z publicznego obrotu.

Rok 1997

Sektor spożywczy (S): AG ROS, ANIMEX, DROSED, FARM FOOD, INDYKPOL,
JUTRZENKA, KRUSZWICA, MIESZKO, OKOCIM, PEKPOL, PEPEES, POZMEAT,
ROLIMPEX, SOKOŁÓW, STRZELEC, ŻYWIEC.

Budownictwo (B): BUDIMEX, ECHO-INVESTMENT, ELEKTROBUDOWA, ELEKTRO-
MONTAŻ, ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA, ENERGOAPARATURA, ENERGOMON-
TAŻ-POŁUDNIE, EXBUD, GPRD, KPBP-BICK, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-
GD., MOSTOSTAL-S., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, PROCHEM.

Sektor chemiczny (CH): BORYSZEW, DĘBICA, JELFA, OŁAWA, POLFA-KUTNO,
POLIFARB-CIESZYN, POLIFARB-DĘBICA, POLIGRAFIA, ROPCZYCE, STOMIL, STO-
MIL SANOK, UNIMIL, VISCOPLAST.

Sektor drzewno-papierniczy (DP): FORTE, GRAJEWO, KOMPAP, PAGED, SWARZĘDZ,
ŚWIECIE.

Sektor elektromaszynowy (ELM): AMICA, APATOR, KABEL BFK, KABLE, POLAR,
RAFAKO, RELPOL, REMAK, TONSIL, ZEW, ZREW.

Handel (H): AMPLI, BIUROSYSTEM, CENTROSTAL, EFEKT, NOMI, OCEAN,
UNIVERSAL.

Informatyka i telekomunikacja (IT): COMPUTERLAND, ELEKTRIM, OPTIMUS.
Sektor lekki (L): ARIEL, BIELBAW, BYTOM, CHEMISKÓR, ELPO, LUBAWA,

NOVITA, PRÓCHNIK, VISTULA, WÓLCZANKA.
Sektor materiałów budowlanych (MB): ATLANTIS, BAUMA, GÓRAŻDżE, IRENA,

IZOLACJA, KRAKCHEMIA, KROSNO, LENTEX, WKSM.
Sektor metalowy (MET): FERRUM, HUTMEN, IMPEXMETAL, KĘTY, KGHM-MIEDŹ,

STALEXPORT, STALPRODUKT.
Sektor motoryzacyjny (M): ZASADA.
Inne (Ul): ŁDA, ORBIS, PPWK.

W roku 1997 przyjęto do badania 102 spółki publiczne, wyłączając jednocześnie następujące
spółki: SPBP SA, WEDEL, DOM-PLAST, POLIFARB-WROCŁAW - z analogicznych
względów, jak w roku 1996. Dodatkowo nie przyjęto do badania - ze względu na upadłość,
wycofanie z giełdy, połączenie - następujących spółek: UNIBUD, BETON-STAL, POLIFARB-
-DĘBICA, BUDIMEX-POZNAŃ, BROK SA.
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Rok 1998
Sektor spożywczy (S): AGROS, ANIMEX, BAKOM A, DROSED, EKODROB, FARM-

FOOD, FORTE, INDYKPOL, JAROSŁAW, JUTRZENKA, KRUSZWICA, MIESZKO,
MORLlNY, OKOCIM, PEKPOL, PEPEES, POZMEAT, ROLIMPEX, SOKOŁÓW, STRZE-
LEC, WAWEL, WILBO, ŻYWIEC.

Budownictwo (D): BUDIMEX, BUDOPOL, EBI, ECHO-INVESTMENT, ELEKTRO-
BUDOWA, ELEKTROMONTAŻ-EXPORT, ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA, ENERGO-
APARATURA, ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE, ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENER-
GOPOL, EXBUD, GPRD, HYDROBUDOWA, HYDROBUDOWA-GD., INSTAL LUBLIN,
KPBP-BICK, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-GD., MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-
-SDL., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, PIA-PIASECKI, PROCHEM.

Sektor cbemiczny (CH): BORYSZEW, DĘBICA, JELFA, OŁAWA, PERMEDIA, PGF,
POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZY"N, POLIFARB-DĘBICA, POLIGRAFIA, ROPCZYCE,
STOMIL, STOMIL-BEŁCHATÓW, STOMIL-SANOK, SUWARY, UNIMIL, VISCOPLAST.

Sektor drzewno-papierniczy (OP): GÓRAŻDŻE, GRAJEWO, KOMPAP, OBORNIKI,
PAGED, SWARZĘDZ, ŚWIECIE.

Sektor elektromaszynowy (ELM): AMICA, APATOR, FAMOT, HYDROTOR, KABEL
BFK, KABLE, KOPEX, KFM MANOMETRY, POLAR, POLNA, PONAR, RAFAKO,
RELPOL, REMAK, TONSIL, WAFAPOMP, ZEG, ZEW, ZREW.

Handel (H): AMPLI, AS MOTORS, BIUROSYSTEM, CENTROSTAL, EFEKT, HO-
WELL, NOMI, OCEAN, TIM.

Informatyka i telekomunikacja (IT): APEXIM, COMPUTERLAND, ELEKTRIM, ELZAB,
OPTIMUS, PROKOM, SOFTBANK, TPSA.

Sektor lekki (L): ARIEL, BIELBAW, BYTOM, CHEMISKÓR, DELIA, ELPO, GAR-
BARNIA, LUBAWA, LZPS, ŁUKBUT, NOVITA, PRÓCHNIK, SANWIL, VISTULA,
WISTIL, WÓLCZANKA.

Sektor material6w budowlanych (MB): ATLANTIS, BAUMA, CERSANIT, IRENA,
IZOLACJA, KRAKCHEMIA, KROSNO, LENTEX, MURAWSKI, WKSM, YA WAL.

Sektor metalowy (MET): FERRUM, HUTMEN, IMPEXMETAL, KĘTY, KGHM,
MENNICA, MILMET, ODLEWNIE, STALEXPORT, STALPRODUKT.

Sektor motoryzacyjny (M): ZASADA.
Inne (Ul): AMS, BĘDZIN, GROCLIN, ŁDA, MUZA, ORBIS, PPWK.

W roku 1998 wycofano z badań 12 spółek. Oprócz wyłączonych w roku 1997, były to
następujące spółki: UNIVERSAL, MITEX, POLNORD, KOŁO I MEDICINES. W przypadku
MITEXU i POLNORDU przyczyną był brak kapitalizacji rynkowej; w przypadku pozostałych
- wycofanie z giełdy.

Rok 1999
Sektor spożywczy (S): AGROS, ANIMEX, BAKOM A, DROSED, EKODROB, FARM-

FOOD, INDYKPOL, JAROSŁAW, JUTRZENKA, KRUSZWICA, MIESZKO, MORLlNY,
OKOCIM, PEKPOL, PEPEES, POZMEAT, ROLIMPEX, SOKOŁÓW, STRZELEC, WAWEL,
WILBO, ŻYWIEC.

Budownictwo (B): BUDIMEX, BUDOPOL, EBI, ECHO-INVESTMENT, ELEKTRO-
BUDOWA, ELEKTROMONTAż-EXPORT, ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA, ENERGO-
APARATURA, ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE, ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENER-
GOPOL, EXBUD, GPRD, HYDROBUDOWA, HYDROBUDOWA-GD., INSTAL-LUBLIN,
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INSTAL KRAKÓW, KPBP-BICK, MITEX, MOSTOSTAL-EXPORT, MOSTOSTAL-GD.,
MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-SOL., MOSTOSTAL-WARSZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE,
NAFfOBUDOWA, PEKABEX, PEMUG, PIA-PIASECKI, POLNORD, PROCHEM, PROJ-
PRZEM.

Sektor chemiczny (CH): BORYSZEW, DĘBICA, JELFA, OLAWA, PERM EDIA , PGF,
PKN, POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZYN, POLIFARB-DĘBICA, POLIGRAFIA, POL-
LENA EWA, ROPCZYCE, STOMIL, STOMIL-SANOK, STOMIL-BEŁCHATÓW, SUWARY,
UNIMIL, VISCOPLAST.

Sektor drzewno-papierniczy (DP): FORTE, GRAJEWO, KOMPAP, OBORNIKI, PAGED,
SWARZĘDZ, ŚWIECIE.

Sektor elektromaszynowy (ELM): AMICA, APATOR, FAMOT, HYDROTOR, KABLE,
KOPEX, KFM MANOMETRY, POLAR, POLNA, PONAR, RAFAKO, RELPOL, REMAK,
TONSIL, WAFAPOMP, ZEG, ZEW, ZREW.

Handel (H): AMPLI, AS MOTORS, BIUROSYSTEM, CENTROSTAL, EFEKT, FAR-
MACOL, HOWELL, OCEAN, ORFE, PAŻUR, PROSPER, TIM.

Informatyka i telekomunikacja (IT): APEXIM, COMARCH, COMPUTERLAND, CSS,
ELEKTRIM, ELZAB, OPTIMUS, PROKOM, SOFTBANK, STER-PROJEKT, SZEPTEL,
TPSA.

Sektor lekki (L): ARIEL, BIELBAW, BYTOM, CHEMISKÓR, DELIA, ELPO, GAR-
BARNIA, LUBAWA, ŁUKBUT, LZPS, NOVITA, PRÓCHNIK, SANWIL, SKOTAN,
VISTULA, WISTIL, WÓLCZANKA.

Sektor materiałów budowlanych (MB): ATLANTIS, BAUMA, CERSANIT, IRENA,
IZOLACJA, KRAKCHEMIA, KROSNO, LENTEX, MURAWSKI, WKSM, YAWAL.

Sektor metałowy (M): CENTROZAP, FERRUM, HUTMEN, IMPEXMETAL, KĘTY,
KGHM-MIEDŹ, KZWM, MENNICA, MILMET, ODLEWNIE, STALEXPORT, STAL-
PRODUKT.

Sektor motoryzacyjny (M): ZASADA.
Inne (Ul): AGORA, AMS, BĘDZIN, CASPOL, GROCLIN, ŁDA, MUZA, ORBIS,

PPWK, TUP.

W roku 1999 wyłączono następujące spółki: KAREN NOTEBOOK, GÓRAZDŻE,
NOMI, ESPEBEPE, POLIFARB-WROCLAW, BETON-STAL, BROK SA, KOŁO, UNIVER-
SAL, INSTAL-POZNAŃ, DOM-PLAST, BUDIMEX-POZNAŃ, UNIBUD, KABEL BFK.

Rok 2000

Sektor spożywczy (S): AG ROS, BAKOMA, BEEF SAN, DROSED, EKODROB, FAR-
MFOOD, INDYKPOL, JUTRZENKA, KRUSZWICA, MIESZKO, MORLlNY, OKOCIM,
PEKPOL, PEPEES, POZMEAT, ROLIMPEX, SOKOŁÓW, STRZELEC, WAWEL, WILBO,
zYWIEC.

Budownictwo (B): BUDlMEX, BUDOPOL, ECHO, ELBUDOWA, ELEKTROMONTAZ-
EXPORT, ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA, ENERGOAPARATURA, ENERGOMON-
TAŻ-POŁUDNIE, ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC, ENERGOPOL, EXBUD, GPRD, HYD-
ROBUDOWA, INSTAL-LUBLIN, INSTAL KRAKÓW, KPBP-BICK, MITEX, MOSTOSTAL-
-EXPORT, MOSTOSTAL-GO., MOSTOSTAL-P., MOSTOSTAL-SDL., MOSTOSTAL-WAR-
SZAWA, MOSTOSTAL-ZABRZE, NAFTOBUDOWA, PEKABEX, PEMUG, PIA-PIASECKI,
POLNORD, PROCHEM, PROJPRZEM.
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Sektor chemiczny (CH): BORYSZEW, DĘBICA, JELFA, OŁAWA, PERMEDIA, PGF,
PKN, POLFA-KUTNO, POLIFARB-CIESZ¥N, POLIGRAFIA, POLLENA EWA, ROP-
CZYCE, STOMIL, STOMIL-SANOK, STOMIL-BEŁCHATÓW, SUWARY, UNIMIL, VIS-
COPLAST.

Sektor drzewno-papierniczy (DP): FORTE, GRAJEWO, KOMPAP, OBORNIKI, PAGED,
SWARZĘDZ, ŚWIECIE.

Sektor elektromaszynowy (ELM): AMICA, APATOR, FAMOT, HYDROTOR, KABLE,
KOPEX, KFM MANOMETRY, POLAR, POLNA, PONAR, RAFAKO, RELPOL, REMAK,
TONSIL, WAFAPOMP, WYPYCHEWICZ (ZPUE), ZEG, ZEW, ZREW.

Handel (H): AMPLI, AS MOTORS, BIUROSYSTEM, CENTROSTAL, EFEKT, FAR-
MACOL, HOWELL, OCEAN, ORFE, PAŻUR, PROSPER, STALPROFIL, TIM, WAN-
DALEX.

Informatyka i telekomunikacja (IT): COMARCH, COMPUTERLAND, CSS, ELEKTRIM,
ELZAB, MACROSOFT, NETIA, OPTIMUS, PROKOM, SIMPLE, SOFTBANK, STER-
PROJEKT, SZEPTEL, TALEX, TPSA.

Sektor lekki (L): BIELBAW, BYTOM, CHEMISKÓR, DELIA, ELPO, GARBARNIA,
LUBAWA, ŁUKBUT, LZPS, NOVITA, PRÓCHNIK, SANWIL, SKOTAN, VISTULA,
WISTIL, WÓLCZANKA.

Sektor materialów budowlanych (MB): ATLANTIS, BAUMA, CERSANIT, IRENA,
IZOLACJA, KRAKCHEMIA, KROSNO, LENTEX, WKSM, YAWAL.

Sektor metalowy (MET): FASING, FERRUM, HUTMEN, IMPEXMETAL, KĘTY,
KGHM-MIEDŹ, KZWM, MENNICA, MILMET, STALEXPORT, STALPRODUKT.

Inne (Ul): AGORA, AMS, BĘDZIN, CASPOL, GROCLIN, KOGENERACJA, ŁDA,
MPEC, MUZA, ORBIS, PPWK, TUP.

W roku 2000 wyłączone zostały dodatkowo, w stosunku do lat poprzednich, następujące
spółki: EBI, MZO, ARIEL, MPC WROCLA W, HYDROBUDOWA-GDAŃSK, APEXIM,
ANIMEX, CENTROZAP, MURAWSKI, ODLEWNIA, ZASADA, JAROSŁAW, FARMFO-
OD, MOSTOSTAL-KRAKÓW.



Załącznik nr 5

WYKAZ ŹRÓDEŁ I ZAKRESU INFORMACJI
NIEZBĘDNYCH DO BADANIA WŁAŚCIWEGO

SPÓŁEK PUBLICZNYCH

W niniejszym załączniku zamieszczono wykaz źródeł i zakresu informacji
niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń, z podziałem na typy badania
i okresy, w których obowiązywały różne regulacje prawne w zakresie
sprawozdawczości fmansowej spółek publicznych. W ostatniej części załącznika
zamieszczono krótki komentarz autorki dotyczący praktyki ujawniania
informacji w badanych obszarach.

I. Badanie zakresu wykorzystania i istotności wpływu alokacji podatku
dochodowego na wartość bilansową przedsiębiorstwa (cala populacja).

Źródło infonnacji: Raport roczny SA-R (dla emitentów papierów war-
tościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej).

Lata 1996-19971

Bilans na 31 grudnia

Aktywa
III. Rozliczenia międzyokresowe - NOTA 9

Pasywa
I. Kapitał własny
II. Rezerwy - NOTA 15

1 Źródło regulacji: art. 16 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych
z 16 czerwca 1994 r., MP, nr 36, poz. 313 i MP, nr 64 poz. 576.
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b. inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- z tytułu podatku dochodowego

NOTA 9

Rozliczenia międzyokresowe
a. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

NOTA 15

Rezerwy
a. rezerwy na podatek dochodowy
b. pozostałe rezerwy

Lata 1998-200()2

Bilans na 31 grudnia

Aktywa
III. Rozliczenia międzyokresowe

1. z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pasywa

I. Kapitał własny
II. Rezerwy

1. rezerwy na podatek dochodowy

We wszystkich latach korzystano z danych dotyczących kapitalizacji
rynkowej uzyskanych od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W latach 1998-2000 nie korzystano z Not do sprawozdań finansowych.
Wszystkie potrzebne dane ujawniane były przez spółki w bilansach.

2 Źródło regulacji: art. 46 ust. 1, pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia
1998 r., Dz. U., nr 163, poz. 1160.
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II. Badania przyczyn alokacji podatku dochodowego (próba spółek ogra-
niczona).

Źródło informacji: Raport roczny SA-R (dla emitentów papierów war-
tościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej).

Lata 1996-1997

NOTA 28 do rachunku zysków i strat - podatek dochodowy
Pozycja:
a. zysk (strata) brutto
b. trwała różnica pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podstawą opodat-

kowania podatkiem dochodowym:
- przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane

do dochodu do opodatkowania (zmniejszenia podstawy opodat-
kowania) według tytułów:

x
x
x

- koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty
uzyskania przychodu (zwiększenia podstawy opodatkowania) według
tytułów:

x
x
x

- inne zwiększenia (zmniejszenia) dochodu do opodatkowania prze-
widziane przepisami podatkowymi (według tytułów):

x
x
x

c. zysk (strata) brutto po korektach z tytułu trwałych różnic
d. podatek dochodowy od zysku brutto po korektach z tytułu trwałych

różnic
e. przejściowe różnice między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania:

- dodatnie (według głównych tytułów)
- ujemne (według głównych tytułów)

f. podatek dochodowy od salda różnic przejściowych (rezerwa na podatek
dochodowy lub rozliczenie czynne z tytułu podatku dochodowego)

g. podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
h. podatek dochodowy
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W latach 1996-1997 szczegółowość noty 28 była wystarczająca na potrzeby
badania. Nie korzystano z innych części raportu.

Lata 1998-2000

NOTA 34 Podatek dochodowy3

l. Zysk (strata) brutto
2. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do

opodatkowania podatkiem dochodowym
3. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodat-

kowania dodatkiem dochodowym
4. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania

podatkiem dochodowym, w tym straty z lat ubiegłych
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
6. Podatek dochodowy według stawki
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
8. Podatek dochodowy należny
9. Rezerwa na podatek dochodowy:

- stan na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
- stan na koniec okresu

10. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego
- stan na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
- stan na koniec okresu

11. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany
w rachunku zysków i strat

3 Zakres informacyjny noty 34 oraz jej numer określało rozporządzenie Rady Ministrów
z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać
prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót
memorandum informacyjnego, Dz. D., nr 163, poz. 1162.
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Część opisowa
Informacje o głównych różnicach pomiędzy podatkiem dochodowym
wykazywanym w rachunku zysków i strat a podatkiem ustalonym od
podstawy opodatkowania:

a. wysokość odliczenia osobno z tytułu ulgi inwestycyjnej i premii
inwestycyjnej

b. wysokość darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu
c. przyczyny i wartość zaniechań, zwolnień, odliczeń i obniżek podatku

dochodowego
d. wysokość przyszłego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

według stanu na koniec okresu z podziałem na tytuły ze wskazaniem
stawki podatku

e. wysokość przyszłej należności z tytułu podatku dochodowego
według stanu na koniec okresu z podziałem na tytuły

f. zmiany z tytułu zmiany stawek podatkowych
g. spisanie rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku

dochodowego spowodowane brakiem prawdopodobieństwa odzys-
kania należności podatkowej

h. informacja o podatku dochodowym od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych

Komentarz:
W latach 1998-2000 w wielu przypadkach częsc opisowa noty 34 nie

była wypełniana przez spółki, dlatego też dodatkowo korzystano z na-
stępujących not do rachunku zysków i strat:

- NOT A 23 Pozostałe przychody operacyjne
- NOT A 24 Pozostałe koszty operacyjne
- NOT A 27 Przychody finansowe
- NOT A 28 Koszty finansowe.
Ponadto, dla tych spółek, które nie ujawniły drugiej części noty 31

wykorzystywano dodatkowo Raport z badania sprawozdania finansowego,
a także - w niewielu jednak przypadkach - korzystano z informacji
zawartych w sprawozdaniach zarządu.

Nota 34 w latach 1998-1999 ujawniana była w większości spółek jako
nota 31, w 2000 r. - jako nota 32. Dodatkowo treść opisowa noty w prze-
ważającej liczbie przypadków odbiegała od wzoru przyjętego w rozporządzeniu
- spółki stosowały własną formę ujawnień w tym zakresie4.

4 Należy podkreślić, że w okresie 1998-2000 nie było zmian regulacji sprawozdań
finansowych spółek publicznych.
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Noty dotyczące podatku dochodowego w latach 1998-2000 pozostawiały
dużo do życzenia z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującym
wówczas prawem. Problem ten był przedmiotem analiz, a następnie znalazł
odzwierciedlenie w pismach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
w Warszawie przekazywanych do prezesów zarządów spółek publicznych.
Podkreślano w nich m.in. brak informacji o korektach r~erwy na przejściową
różnicę z tytułu podatku dochodowego i odpowiednio zmianach rozliczeń
między okresowych z tego tytułu.

Pisma te precyzowały również zawartość informacyjną pozycji noty 34.
Podkreślano w nich, że:

- pozycje 2 i 3 to suma odpowiednio trwałych i przejściowych różnic,
bez ich specyfikacji;

- zgodnie z wymogami wskazanymi pod literami od a do h należy
przedstawić informacje o głównych różnicach między podatkiem wykazanym
w rachunku zysków i strat (uwzględniającym rozliczenie podatku odroczonego)
a podatkiem od podstawy opodatkowania, które zawierać będą - zgodnie
z podanym wykazem - zarówno informacje o podatku (a, c, d, e, f, g, h),
jak i "podstawach" jego obliczenia (b);

- podatek płacony za granicą, jak i zwiększenia podatku należy przedstawić
w pozycji 7 noty 34.

Wiele zastrzeżeń Komisja Papierów Wartościowych i Giełd miała do
części opisowej noty, podkreślając, iż należy w niej zawrzeć informacje
wymagane przepisem, a nie przedstawić "starą" notę do podatku do-
chodowego.

Analiza szczegółowa raportów spółek, dla których przecież podatek
odroczony stanowił istotną pozycję bilansową (ponadto były to spółki
znaczące dla polskiego rynku kapitałowego), potwierdziła brak zrozumienia
zagadnienia. Niestety, nie tylko przez sporządzających, ale również badających
sprawozdania finansowe.

Bardzo niewiele spółek badanej próby zaprezentowało notę Podatek
dochodowy w sposób przejrzysty, jasny dla zewnętrznych użytkowników
oraz świadczący o zrozumieniu istoty podatku dochodowego odroczonego.

Zdarzały się przypadki, iż w pozycji "wysokość przyszłego zobowiązania
(należności) z tytułu podatku dochodowego" spółki prezentowały wartość
różnic przejściowych, które wystąpiły w danym roku, zamiast kwoty podatku
do zapłaty lub zwrotu w przyszłości. Bardzo często pozycje "inne" obejmowały
znaczące kwoty, co nie powinno mieć miejsca. Najczęściej występującym
błędem była nieprawidłowa klasyfikacja różnic trwałych i przejściowych.
"Błąd" ten mógł wynikać co prawda z przyjętej polityki rachunkowości,
ale w większości przypadków był skutkiem braku zrozumienia przez spółkę
tego zagadnienia lub braku szczegółowych danych ewidencyjnych. Warto
podkreślić, że biegli rewidenci nie kwestionowali (można domniemywać, że
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nie badali) zasad ustalania podatku dochodowego odroczonego, koncentrując
się na rozliczeniu bieżącego podatku dochodowego.

N a podkreślenie zasługuje również ogromna rozbieżność w rozwiązaniach
dotyczących istotnych różnic przejściowych takich, jak ulga inwestycyjna.
Występowały trzy rodzaje klasyfikacji ulgi - jako różnica trwała, jako
różnica przejściowa i jako różnica inna.

T o samo dotyczyło premii inwestycyjnej, w stosunku do której część
spółek tworzyła aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego, część
uznawała za różnicę trwałą, a część za inną różnicę.

Reasumując, jakość ujawnień dotyczących podatku dochodowego w latach
1996-2000 należy uznać za bardzo niską. Z pewnością wynika to ze
złożoności zagadnienia, ale nie bez winy są także organy stanowiące
przepisy regulujące zakres ujawnień informacji finansowych dla spółek
publicznych. Albo powinny być one szczegółowo wyjaśniane, tym bardziej,
że różniły się od tych, które zawarte były w ustawie o rachunkowości, albo
w ogóle nie należało ich precyzować.

Skutek zmian regulacji w 1999 r. był jednoznaczny - spowodował
pogorszenie jakości danych. Dlatego też spółki, które rzetelnie prowadziły
rachunkowość podatków odroczonych, przyjmowały własną formę prezentacji
danych w nocie (lub załączniku do niej), o wiele bardziej szczegółową niż
wymagana w rozporządzeniu. Natomiast spółki, które nie posiadały rzetelnej
ewidencji dotyczącej różnic przejściowych wykorzystywały "niejasność"
wymagań prawnych i znakomicie "zaciemniały" dane finansowe dotyczące
podatków odroczonych.



Załącznik nr 6

ZASADY KLASYFIKACJI RÓŻNIC PRZYJĘTE
W BADANIU WŁAŚCIWYM PRZYCZYN ALOKACJI

PODATKU DOCHODOWEGO

1. Zasady grupowania różnic pnejściowych-
Pozycje róŻDic przejściowych

Grupa różnic przejściowychwykazane przez spółkę

Wycena papierów wartościowych Odpisy aktualizujące wartość

Nie uregulowane zobowiązania z tytułu umów zIe- Memoriał w kosztach RMB
cenia

Dochody planowane z tytułu sprzedaży bonów Odpisy aktualizujące wartość

Rezerwy na kontrakty długoterminowe Rezerwy

Nagrody jubileuszowe Rezerwy (jeśli spółka nie zakwalifiko-
wała ich do RMB)

Koszty lat poprzednich Inne

Pozostałe rezerwy Rezerwy

Remonty i rozliczenia w czasie RMB

Rezerwy na zapasy Odpisy aktualizujące wartość

Przychody naliczone, nie wypłacone Memoriał w przychodach

Koszty naliczone, lecz nie zapłacone Memoriał w kosztach

Otrzymane przychody finansowe Memoriał w przychodach

Nadwyżka amortyzacji kosztowej nad podatkową Amortyzacja inna niż z tytułu ulgi
inwestycyjnej

• Zestawienie obejmuje tylko takie pozycje, których określenie nie wskazywało jednoznacznie
na przyporządkowanie do określonej grupy różnic przejściowych.
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1. Zasady grupowania różnic przejściowych
Pozycje różnic przejściowych

wykazane przez spółkę

Utworzone rezerwy

Ostrożna wycena

Zapłacone koszty przygotowania kontraktu

Wypłata rabatów odroczonych, naliczonych w roku
poprzednim

Rabaty odnawialne

Przychody przyszłych okresów uznane za przychody
podatkowe

Dyskonto

Pozycja rezerwy uznana przez spółkę
za trwałą lub inną

Różnice wartości z wyceny akcji

Odsetki zapłacone z lat ubiegłych

Odsetki naliczone na dzień bilansowy

Rozwiązanie rezerw

Ulgi inwestycyjne i premia inwestycyjna
Amortyzacja z tytułu ulgi inwestycyjnej

Zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej

Rezerwy na naprawy gwarancyjne

Koszty dotyczące lat ubiegłych wyceniane jak inne

Ostrożna wycena

Rezerwy na zobowiązania

Wycena papierów wartościowych (majątku finan-
sowego)

RMB z lat poprzednich

Koszty fmansowe naliczone

Grupa różnic przejściowych

Rezerwy inne niż na należności (jeśli
dotyczyły rezerw na należności spół-
ka wyraŻllie na to wskazywała)

Odpisy aktualizujące wartość akty-
wów

Memoriał w kosztach

Memoriał w kosztach

Memoriał w kosztach

Memoriał w przychodach

2. Typowe pozycje różnic trwałych (lub innych)
podlegające reklasyfikacji na różnice przejściowe

Odsetki

Pozycja po reklasyfikacji (przejściowa)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Odsetki

Odsetki

Rezerwy

Różnica dotycząca ulgi inwestycyjnej

Różnice kursowe

Rezerwy

Inne

Odpisy aktualizujące wartość akty-
wów

Rezerwy

Odpisy aktualizujące

Memoriał w kosztach

Memoriał w kosztach
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3. Podstawowe pozycje różnic trwałych (innych) uznane przez spółki
za różnice trwałe i zasady ich grupowaniab

Ograniczenie amortyzacji rachunkowej Amortyzacja inna

Pozostałe

Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja inna

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przycho- Przychody i koszty pozostałe
dów

Przychody nie podlegające opodatkowaniu Przychody i koszty pozostałe

Amortyzacja niepodatkowa Amortyzacja inna "
Zyski losowe (straty losowe) Pozostałe

Koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej ope-
racyjnej

Odpisy nie planowanej amortyzacji środków trwa- Amortyzacja inna
łych

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania grun- Amortyzacja inna
tu

Kary Odszkodowania i kary

Odsetki Odsetki budżetowe i inne

Pozostałe tytuły Pozostałe

Amortyzacja nieplanowa Amortyzacja inna

Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przy- Pozostałe
chodów

Należności nieściągalne Należności odpisane

Odsetki karne Odsetki budżetowe i inne
Ulgi Pozostałe

Odpisanie należności Należności odpisane

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Działalności socjalne i ZFŚS
Podatek od towarów i usług VAT VAT

Wydatki nieprawidłowo udokumentowane Pozostałe

Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych Pozostałe

Koszty zaniechanych inwestycji kapitałowych Pozostałe

Amortyzacja samochodów osobowych Amortyzacja (limit) i ubezpieczenie

b Zestawienie obejmuje tylko takie pozycje, których określenie nie wskazywało jednoznacznie
na przyporządkowanie do określonej grupy różnic trwałych.
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Odpisy od środków trwałych, które utraciły przydat- Amortyzacja inna
ność gospodarczą

3. Podstawowe pozycje róŻDIctrwałych (innych) uznane przez spółki
za różnice trwale i zasady ich grupowania

Ubezpieczenia samochodów osobowych Amortyzacja (limit) i ubezpieczenie

~iedobory Pozosuue

Odszkodowania Odszkodowania i kary

Inne wydatki nie związane ze źródłem przychodów Pozosuue

Inne zmniejszenia Pozostałe

Inne zwiększenia Pozostałe



Załącznik nr 7

WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ WŁASNYCH
(INNYCH NIŻ ZAMIESZCZONE W PRACY)

Badania własne, których wyniki nie są analizowane w niniejszej pracy,
podzielono na cztery grupy, ze względu na cechy populacji i charakter badań.

Grupa I - badania pilotażowe prowadzone na 227 spółkach, notowanych
na rynku podstawowym GPW w Warszawie oraz rynku pozagiełdowym
CeTO.

Grupa II - badania właściwe prowadzone na populacji spółek publicznych
notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie (liczebność próby
różna w poszczególnych latach) wykorzystanej w badaniu przedstawionym
w pracy.

Grupa III - badania pilotażowe, prowadzone na populacji spółek pub-
licznych ograniczonej w stosunku do populacji badanej w drugiej grupie.

Grupa IV - badania pilotażowe, prowadzone w latach 2000-2002 na
populacji 120 spółek publicznych notowanych na rynku podstawowym.

Z badań wyłączono spółki, które charakteryzowały się ujemnym kapitałem
własnym. Z grupy badawczej wyłączono także banki, zakłady ubezpieczeń
i spółki zajmujące się szeroko rozumianym pośrednictwem finansowym oraz
firmy leasingowe.

Źródłem danych do wszystkich badań były dane finansowe zawarte
w raportach rocznych spółek giełdowych (Roczny raport SA-R). W badaniach
wykorzystano ponadto:

- "Notoria" zeszyt 1/2001 i zeszyt 4/2002,
- dane finansowe publikowane przez prasę finansową,
- dane dostępne w internecie.
Obliczenia przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym Excel za pomocą

dostępnych w nim formuł, służących wyliczeniu liczebności jednostek o zadanej
charakterystyce, średnich wielkości dla badanych zmiennych, mediany oraz
kwantyli dowolnego stopnia.

Szczegółowe wyniki wszystkich badań zamieszczone są w artykułach
autorki opublikowanych w 2003 r.1

Poniżej przedstawiono podstawowe cele i wyniki badań w ramach
poszczególnych grup.

1 Zobacz bibliografia do niniejszej pracy.
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Grupa I

1. Badanie zakresu wykorzystania i pnyczyn alokacji podatku dochodowego
odroczonego.2

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2000.

B. Cele i charakterystyka badania.
Badania przeprowadzono w dwóch etapach, dla których przyjęto zroz-

nicowane cele. Etap pierwszy miał na celu ilustrację stopnia wykorzystania
oraz wpływu alokacji podatku dochodowego na wartość bilansową spółki,
etap drugi - wskazanie charakteru różnic przejściowych najczęściej wy-
stępujących w analizowanym okresie.

W etapie badań dotyczących wpływu podatku dochodowego odroczone-
go na wartość bilansową spółki obliczono wskaźniki udziału aktywów
(rezerw) netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kapitale
własnym spółki na 31 grudnia każdego roku. W etapie drugim zbadano
relację różnic trwałych i różnic przejściowych. Badania przeprowadzono dla
próby spółek, w których wskaźnik udziału aktywów/rezerw netto z tytułu
podatku dochodowego odroczonego w kapitale własnym wynosił 4% i wię-
cej. Badano te spółki, w odniesieniu do których dostępne były w okresie
prowadzenia badania dane szczegółowe. Uwzględniono również spółki,
odnośnie do których dostępne były dane z okresu, w którym nie były one
notowane na giełdzie. Populacja badawcza w drugim etapie była następu-
jąca: rok 1996 - 13, rok 1997 - 18, rok 1998 - 14, rok 1999 - 14 i rok
2000 - 11 spółek.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania
Wyniki badań wykazały:
- wzrost udziału spółek stosujących alokację podatku dochodowego

(z 11,89% w 1996 roku do 63,44% w 2000 r.);
- wzrost ujemnych różnic przejściowych; wskaźnik aktywów netto

charakteryzował się większym przyrostem w porównaniu do wskaźnika
rezerw (z 7,41 % w 1996 roku wzrósł do prawie 30% w 2000 r.);

- dominację różnic przejściowych (wśród wskazywanych różnic stanowiły
one około 80% różnic ogółem w każdym roku), a główną ich przyczyną
były ulgi inwestycyjne, rezerwy i odsetki (w latach 1996-1998) oraz rezerwy
i aktualizacja aktywów (w latach 1999-2000); ponadto zaobserwowano
znaczące zmniejszenie ulg inwestycyjnych w ostatnim roku badania.

2 E. Wali ń s k a, J. Z akr z e w s k a, E. P i e t u r a, Perspektywy rozwoju rachunkowości
podatków odroczonych w Polsce na podstawie badań ankietowych i raportów spólek publicznych,
"Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 13 (69).
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Grupa fi

W badaniach tej grupy wykorzystano metody statystyczne i analizę
ekonometryczną3. We wszystkich badaniach liczebność spółek była następująca:

Rok 1996 1997 1998 1999 2000

Liczba spółek 63 102 152 173 174

1. Badanie zależności pomiędzy wartością bilansową, podatkami odroczonymi
i wartością rynkową spółki"".

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2000.

B. Cele i charakterystyka badania.
W procesie badawczym uwagę skupiono na statystycznej weryfikacji

hipotez dotyczących występowania istotnych różnic wielkości względnych
odchyleń wartości bilansowej od wartości rynkowej spółki, w zależności od
poziomu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Występowanie takich różnic mogło świadczyć o istotnym wpływie elementów
bilansu związanych z podatkiem odroczonym na wycenę rynkową badanej
spółki. W znaczącym stopniu objaśnić też mogło przyczyny rozbieżności
pomiędzy wyceną rynkową a bilansową.

W badaniu postawiono hipotezę o zmniejszaniu się odchyleń pomiędzy
wyceną rynkową a wyceną bilansową spółek z uwagi na ujawnianie przez
nie w sprawozdawczości finansowej aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania
Zweryfikowane testy o równości dwóch średnich dla lat 1998-2000

potwierdziły postawioną hipotezę, że dla spółek, w których udział aktywów
/ rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi więcej niż
4% wartości bilansowej spółki, różnice między wartością bilansową a wartością
rynkową są istotnie mniejsze, aniżeli dla spółek, w których udział ak-
tywów /rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowi mniej
niż 4% wartości bilansowej. Natomiast w latach 1996-1997 nie wystąpiły
istotne różnice.

3 Baza danych wykorzystywanych w badaniach oraz ich koncepcja merytoryczna została
opracowana przez autorkę w ramach badań własnych. Autorami części statystycznej (wybór
metod badawczych, weryfikacja hipotez) byli Urszula Wójcikowska i Rafał Wójcikowski.

4 E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Wartość bilansowa, podatki
odroczone a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - statystyczna weryfikacja zależności, "Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości" 2003, t. 15 (71).
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Najważniejszym jednak wynikiem badania było potwierdzenie, że rynek
kapitałowy dostrzega rozbieżności przejściowe między prawem bilansowym
i prawem podatkowym dopiero wtedy, gdy udział aktywów/rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w kapitale własnym spółki jest równy
bądź większy niż 4%.

2. Badanie wpływu alokacji podatku dochodowego na stopień objaśnienia
wartości rynkowej przez wartość bilansową s.

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2000.

B. Cele i charakterystyka badania.
Celem badania była weryfikacja statystyczna następującej hipotezy

badawczej: stopień objaśnienia wartości rynkowej spółki kontynuującej
działalność jest rosnącą funkcją aktywów/rezerw netto z tytułu odroczonego
podatku dochodowego. W związku z tym dokonano porównania stopnia
objaśnienia wartości rynkowej spółki przez jedną zmienną - wartość bilansową
- ze stopniem objaśnienia wartości rynkowej przez wartość bilansową
i wartość aktywów/rezerw netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania
Otrzymane rezultaty potwierdziły hipotezę badawczą o istotnym wpływie

podatków odroczonych na stopień objaśnienia wartości rynkowej spółki.
Potwierdzenie hipotezy uzyskano dopiero w latach 1998-2000. Dołączenie
dodatkowej zmiennej objaśniającej poprawiło stopień objaśnienia w modelu
o 10% w 1998 L, 3% w 1999 r. i 2% w 2000 r. We wszystkich latach
(oprócz roku 1997) zmienna reprezentująca podatki odroczone była istotna
statystycznie.

3. Analiza zależności pomiędzy wartością bilansową, wartością podatkową
wartością rynkową spółki6.

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2000.

B. Cele i charakterystyka badania.
Celem badania była weryfikacja tezy, że aktywa/rezerwy netto z tytułu

odroczonego podatku dochodowego mają istotne znaczenie dla objaśnienia

s E. Wal i ń s k a, P. U r b a n e k, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa - miara tylko
księgowa czy nośnik informacji d/a akcjonariuszy, materiały konferencyjne, Uniw. Gdański,
2003, w druku.

6 E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Wartość bilansowa, wartość
podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa - analiza ekonometryczna, "Acta Universitatis
Lodziensis" 2003, Folia Oeconomica (w druku).
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wartości rynkowej spółki. Podjęto próbę konstrukcji opisowych modeli
ekonometrycznych o charakterze przekrojowym, mających na celu specyfIkację
wartości rynkowej spółki w zależności od jej wartości bilansowej oraz
zmiennych opisujących skalę funkcjonowania podatków odroczonych, czyli
aktywów/rezerw netto. W badaniach porównano stopień objaśnienia wartości
rynkowej przez wartość podatkową spółki oraz stopień objaśnienia wartości
rynkowej przez dwie zmienne: wartość bilansową skorygowaną o akty-
wa/rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego oraz aktywa/rezerwy
netto z tytułu podatku dochodowego odroczonego.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania.
Wyniki badań wskazują, że rozbieżności między regulacjami prawa bilanso-

wego i prawa podatkowego miały istotny wpływ na wartość rynkową spółek,
w szczególności w latach 1998-2000. W latach 1996-1997 nie uzyskano
potwierdzenia postawionej tezy - stopień objaśnienia wartości rynkowej spółki
przez wartość podatkową w stosunku do stopnia objaśnienia wartości rynko-
wej przez wartość bilansową i aktywa/rezerwy netto z tytułu podatku dochodo-
wego odroczonego w tych latach nie różnił się. W 1998 r. objaśnienie wartości
rynkowej przez wartość bilansową i aktywa/rezerwy z tytułu podatku dochodo-
wego odroczonego polepszyło się w stosunku do objaśnienia wartości rynkowej
przez wartość podatkową o 15% (w roku 1999 o 4%, a w 2000 r. o 5%).

4. Badania wpływu rezerw na wartość rynkową spółkF.

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2000.

B. Cele i charakterystyka badania.
Celem badania była weryfIkacja hipotezy, że rezerwy z tytułu odroczonego

podatku dochodowego:
- poprawiają objaśnienie wartości rynkowej w stosunku do sytuacji,

w której zmienną objaśniającą jest tylko wartość bilansowa spółki,
- mają większy wpływ na objaśnienie wartości rynkowej aniżeli aktywa

z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
W badaniu skonstruowano opisowe modele ekonometryczne o charakterze

przekrojowym .

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż rezerwy z tytułu

odroczonego podatku dochodowego miały istotne znaczenie dla wyjaśnienia

1 E. Walińska, U. Wójcikowska, R. Wójcikowski, Rezerwy z tytułu podatku
dochodowego jako kategoria objaśniająca wartość rynkową spółki - wyniki badań empirycznych,
"Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego", Wrocław 2003, s. 407-423.
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wartości rynkowej w latach 1998-2000. Wyodrębnienie rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego - jako dodatkowego czynnika objaś-
niającego wartość rynkową - przyczyniło się do zwiększenia stopnia objaś-
nienia wartości rynkowej w okresie 1998- 2000. Uzupełniają one objaś-
nienie wartości rynkowej w porównaniu z jej objaśnieniem tylko przez
wartość bilansową. Ponadto stopień objaśnienia wartości rynkowej przez
rezerwy jest wyższy niż przez aktywa z tytułu podatku dochodowego
odroczonego.

Grupa ID

1. Badanie wpływu rezerw na sytuację finansową jednostki B.

A. Okres objęty badaniem: lata 1996-2001.

B. Cele i charakterystyka badania9.

Badanie miało na celu określenie kwantytatywnego udziału (stopnia
istotności) rezerw w źródłach finansowania spółek publicznych notowanych
na GPW w Warszawie, w przekroju poszczególnych elementów ich struktury.

Kwantytatywny obraz udziału rezerw w strukturze źródeł finansowania
pozwolił na określenie rzędu wielkości procentowego udziału rezerw w struk-
turze źródeł finansowania, weryfikację niekwestionowanej powszechnie tezy
o istotnym udziale rezerw w kształtowaniu sytuacji fmansowej przedsiębiorstw,
a także identyfikację obszarów wymagających dalszej szczegółowej analizy.
Badania miały charakter ogólny - poglądowy.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania.
Uzyskane wyniki wskazały, że średni udział rezerw w kapitale własnym

wykazywał w całym okresie tendencje wzrostową. Okazało się bowiem, że
w przypadku 50% badanej próby udział ten (mierzony wartością mediany
wskaźnika udziału rezerw w kapitale własnym) był stosunkowo istotny, przy
czym dla połowy spółek w tej grupie (trzeci kwantyl) rezerwy stanowiły
bardzo istotny element kształtujący sytuację finansową.

Badanie wykazało, iż w pozycji "Rezerwy" niezwykle istotny udział
miały rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w latach
1997-1998 prawie wyłączny). Stanowiły one (z wyjątkiem 1999 r.) ponad
50% wszystkich rezerw.

8 E. Wal i ń s k a, M. M i c h a l a k, Rezerwy i ich wpływ na sytuację finansową jednostki
- wyniki badań spółek publicznych w Polsce w latach 1996-2001, "Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego", Wrocław 2003, s. 424-440.

9 W badaniach wykorzystano bazę danych opracowaną przez autorkę w ramach badań
własnych, uzupełniając ją o dostępne dane z 2001 r.
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Grupa IV

1. Badanie dotyczące zakresu wykorzystania podatków dochodowych
odroczonych w praktyce lO.

A. Okres objęty badaniem: lata 2000-2002.

B. Cele i charakterystyka badania.
Badanie miało na celu stworzenie kwantytatywnego obrazu wykorzystania

podatków odroczonych w praktyce rachunkowości spółek publicznych
notowanych na GPW w Warszawie, w przekroju głównych elementów ich
struktury: aktywów i rezerw.

C. Podstawowe wyniki i wnioski z badania.
Wyniki badania wykazały wzrost odsetek firm stosujących podatek

dochodowy odroczony w latach 2000-2002, z przewagą tych, które stosowały
rezerwy na podatek dochodowy odroczony. Zaobserwowano istotną tendencje
przyrostu rezerw w 2002 r. W bilansie przekształcenia 2002 r. odnotowano
ujawnianie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego, ale
o niższej dynamice wzrostu w porównaniu z rezerwami. W bilansie zamknięcia
2002 r. zaznaczyła się wyższa dynamika przyrostu ujemnych różnic przejś-
ciowych z tytułu podatku odroczonego nad dodatnimi (przyrost aktywów
w 2002 r. wyniósł 2,34%, a rezerw - 1,05%).

10 E. Wal i ń s k a, M. M i c h a l a k, Rola i znaczenie podatku dochodowego odroczonego
w kształtowaniu rentowności oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw - regulacje i praktyka
polska, [w:] Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczak,
Difin, Warszawa 2003, s. 69-94.
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