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Wprowadzenie, przedmiot
i cele artykułu

sować, konieczne jest dokonanie oceny rzeczywistego stanu majątku podatnika oraz jego sytuacji
finansowej.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia wpływy z po-

Przedmiotem badania jest stosowanie standar-

datku dochodowego od osób prawnych, jako jed-

dów rachunkowości finansowej w Republice Li-

nego z najważniejszych źródeł dochodów, stano-

tewskiej podczas nakładania podatku na zyski

wiły średnio 8% całkowitych dochodów budżetu

osób prawnych zgodnie z obecnie obowiązującą

państwa Republiki Litewskiej. Aby ustalić, jaką

ustawą Republiki Litewskiej o podatku dochodo-

stawkę podatku od osób prawnych należy zapła-

wym od osób prawnych1 (wraz ze zmianami i uzu-

cić (by właściwie wypełnić obowiązek podatkowy płatnika) oraz jaką rachunkowość finansową

1

kompleksowo regulowaną prawnie należy zasto-
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pełnieniami, zwaną dalej uCIT) oraz zapropono-

nanse i prawo podatkowe również w Republi-

wanie korzystnych zmian w obecnie obowiązują-

ce Litewskiej. O związku między rachunkowoś-

cej uCIT.

cią finansową a podatkiem dochodowym od osób

Podstawę opodatkowania w podatku dochodo-

prawnych pisali w swoich publikacjach następu-

wym od osób prawnych stanowi zysk podlegający

jący litewscy autorzy: A. Ivanauskienė, B. Jefimo-

opodatkowaniu, a nie rzeczywisty wynik działal-

vas, D. Pučkienė, G. Kalčinskas, J. Bikienė, J. Buke-

ności przedsiębiorstwa (zysk finansowy ustalany

vičius, J. Mackevičius, K. Rudžionienė, K. Senkus,

na podstawie przepisów regulujących rachunko-

R. Budrionytė, R. Kanapickienė, R. Subačienė,

wość finansową); jest to „sztuczna kwota” uzy-

V. Lakis i inni. Jednak wspominali o nim ogólniko-

skana w rezultacie zastosowania szczególnych za-

wo w kontekście nauk ekonomicznych (z punktu

sad opisanych w uCIT. Opierając się na założeniu,

widzenia rachunkowości finansowej), nie zagłę-

że to nie „sztuczny” wynik przedsiębiorstwa, lecz

biając się w problemy związane z podatkiem od

rzeczywisty wynik finansowy powinien podlegać

osób prawnych oraz regulacją prawną rachunko-

opodatkowaniu, w niniejszym artykule podnosi

wości finansowej. W związku z tym temat niniej-

się kwestię stosowania standardów rachunkowo-

szej publikacji jest szczególnie istotny, ponieważ

ści finansowej w relacjach prawnopodatkowych

jest tematem nowym, a tego typu regulacja praw-

(w momencie opodatkowywania zysków), w ten

na wymaga analizy poprzez zaproponowanie spo-

sposób przybliżając regulację prawną podatku do-

sobów skuteczniejszego administrowania podat-

chodowego od osób prawnych do rachunkowości

kiem dochodowym od osób prawnych oraz wypeł-

finansowej.

niania obowiązków podatkowych podatników.

Niemniej jednak znaczenia tematu publika-

Celem opracowania jest dokonanie komplekso-

cji nie można oceniać wyłącznie przez pryzmat

wej analizy oraz oceny teoretycznych i praktycz-

nauk prawno-finansowych (podatkowych) – kwe-

nych problemów stosowania standardów rachun-

stie związku pomiędzy podatkiem dochodowym

kowości finansowej w ramach nakładania podat-

od osób prawnych a regulacjami prawnymi ana-

ku na przychód osób prawnych, zaaprobowanie

lizowanymi w niniejszym artykule można by częś-

możliwych rozwiązań tych problemów, a tym sa-

ciowo opracować i przeanalizować głębiej, nie

mym wskazanie koniecznych zmian w uCIT. Po-

w kontekście prawnym, lecz nauk ekonomicznych

nadto celem artykułu jest także opisanie w skon-

(audyt, rachunkowość finansowa, finanse pub-

densowany sposób najważniejszych badań autora

liczne). Należy zwrócić uwagę na to, że podczas

i wyciągnięcie niezależnych wniosków. Autor do-

analizy zagranicznych badań nad problemem roz-

konuje systematycznej analizy zagadnień praw-

ważanym w tym artykule zauważono, iż w kra-

nych, orzecznictwa oraz sporów podatkowych

jach tych rośnie liczba właśnie przedstawicieli

związanych z przedmiotem artykułu nie po to, by

nauki, prowadzących prace w tym obszarze prob-

je opisać, lecz precyzyjnie podsumować w ramach

lemowym. Na przykład C.P. Mitran, D. Nerudo-

badań prezentowanych w tym artykule. W związ-

va, H. Bohušova, L. Lehis, M. Bebeselea, P.L. Ve-

ku z tym są realizowane następujące cele szcze-

sterdorf, P. Svoboda, R. Dorsey i inni coraz częś-

gółowe:

ciej pisali ostatnio o problematycznych kwestiach

1. Analiza rywalizujących ze sobą teorii oraz

dotyczących związku podatku dochodowego od

podejść dotyczących związku podatku od

osób prawnych z regulacją prawną w zakresie ra-

osób prawnych z regulacją prawną rachun-

chunkowości finansowej, podkreślając znaczenie

kowości finansowej, przegląd istniejących

przenikania zapisów dotyczących rachunkowo-

badań oraz danych empirycznych.

ści finansowej do przepisów o podatku dochodo-

2. Przedstawienie problemów związanych z ra-

wym od osób prawnych w swoich krajach. Tema-

chunkowością podatku od osób prawnych

tyka analizowana przez tych autorów dowodzi jej

(rachunkowość podatkowa) jako zjawiska

istotności w obszarach badawczych, jakimi są fi-

prawnego, jak również zaprezentowanie de-
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finicji prawnej oraz wskazanie miejsca w sy-

kin (Dworkin, 2005, s. 291–293, 295) czy H.J. Ber-

stemach rachunkowości, a także znaczenia

man (Berman, 1999, s. 27), można wyczytać, że

prawnego tego zjawiska.

podejście interdyscyplinarne oraz wykorzystanie

3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie za-

szczegółowej wiedzy z dziedziny nauk ekonomicz-

sady rachunkowości finansowej są rzeczy-

nych w badaniach prawnych stanowi podejście do

wiście stosowane podczas nakładania po-

tworzenia konstruktywnych regulacji prawnych,

datku na zyski.

do którego należy zachęcać, ponieważ jest racjonalne. Należy zauważyć, że w teorii prawa można

Do analizy prac autorów zagranicznych, którzy

się nawet spotkać z przekonaniami, że opodatko-

badali różnice pomiędzy podatkiem dochodowym

wanie, ściąganie podatku dochodowego, by zasi-

od osób prawnych a regulacją prawną rachunko-

lić budżet państwa, oraz „przenoszenie (a zatem

wości finansowej, zastosowano metodę porów-

stosowanie standardów rachunkowości finanso-

nawczą, a następnie dokonano oceny tych prac

wej koniecznych do nałożenia podatku docho-

w odniesieniu do różnych podejść i teorii w ra-

dowego od osób prawnych na podmioty prawne,

mach tej samej tematyki.

jako że po zastosowaniu przepisów o rachunko-

W celu przeanalizowania prawnego znaczenia

wości finansowej do stawek podatku od zysków,

rachunkowości podatku dochodowego od osób

stają się one przepisami podatkowymi)” nie jest

prawnych (rachunkowości podatkowej) oraz zwe-

kwestią ekonomiczną (ekonomii to nie interesu-

ryfikowania, jakie zasady wyliczania podatku do-

je), a wyłącznie prawoznawczą. Ostatnie stwier-

chodowego od osób prawnych są rzeczywiście sto-

dzenie wygłosił R. Nozick w ramach tak zwanej

sowane w myśl uCIT, a także jakie przepisy SRPG

teorii libertariańskiej (Internet Encyclopedia of

powinny zostać wprowadzone do uCIT zastosowa-

Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resour-

no metodę analityczną do przedmiotowych badań.

ce, 2020), ale można wyodrębnić je także w takim paradygmacie prawa, jak utylitaryzm (Davies,
Holdcroft, 1991, s. 205–212). Niemniej, nie traktu-

Problemy teoretyczne

jąc słuszności tych teorii jako prawdy absolutnej
i nie zaprzeczając także interdyscyplinarności po-

Analiza problemów teoretycznych dotyczących

dejścia zastosowanego w samej publikacji, nale-

przedmiotu niniejszego artykułu oparta na lite-

ży podkreślić, że intelektualny, techniczny i eko-

raturze przedmiotu ukazuje, że badana tematyka

nomiczny rozwój ludzkości stale oddziałuje na

jest istotna, aktualna i oryginalna.

prawo, a zatem w ciągu ostatnich dziesięcioleci –

R.H. Coase, brytyjski ekonomista, zauważył, że

poza tradycyjnymi instytucjami regulującymi re-

„sami prawnicy czerpią wszelkie korzystne dla

lacje prawne – pojawia się nowe, skomplikowa-

nich doświadczenia z teorii ekonomicznych, dzię-

ne i szczegółowe ustawodawstwo, które reguluje

ki czemu zyskują znaczącą przewagę nad eko-

ważne obszary relacji prawno-ekonomicznych2.

nomistami, gdy prowadzą badania w pewnych

Profesor R. Van den Bergh zauważa, że eksperci

konkretnych obszarach, które znają lepiej” (Po-

z dziedziny prawa, którzy specjalizują się w kon-

sner, 2004, s. 310), na przykład w obszarze pra-

kretnych poddziedzinach prawa, nie tylko po-

wa podatkowego. R.A. Posner, który skrytykował
stwierdzenie, że prawo jest tylko dla ludzi z wy-

2

nego i szczegółowego prawodawstwa regulującego waż-

ne są dla doktorów nauk ekonomicznych i tylko

ne aspekty relacji ekonomicznych. Autor podkreśla tak-

dla nich, akceptuje takie podejście (Posner, 2004,

że sygnały płynące z rynku w zakresie stosowania prawa

s. 310). Nie tylko w publikacjach tych autorów, ale

materialnego, sugerujące, by brać pod uwagę specyficzną

także innych badaczy, takich jak F.A. von Hayek

strukturę sektora finansowego, a także jego cechy. Didžu-

(Hayek, 1998, s. 173–175; 1999, s. 83–86), R. Dwor-
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W tym przypadku przywołano analogiczne przemy-

ślenia badacza prawnego, L. Didžiulisa, dotyczące złożo-

kształceniem prawniczym, a nauki ekonomicz-

lis (2012, s. 161, 168–169).
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winni, ale też mają obowiązek zgłębiać instytucje

który obejmuje zdecydowanie więcej elementów

z obszaru nauk ekonomicznych, co uzasadniają

istotnych w sensie podejścia społecznego niż same

zarówno wyniki najnowszych badań, jak również

normy prawne i inne części tekstu prawnego; (3)

ich późniejsze skuteczne zastosowanie w prakty-

iż prawo staje się coraz bardziej zawiłe, a w rze-

ce prawnej (Van Den Bergh, 2014). Nie zagłębia-

czywistości zaczyna obejmować wszystko i wyma-

jąc się w liczne stwierdzenia przedstawicieli aka-

gać konkretnej profesjonalnej wiedzy (Galginaitis,

demickiej społeczności prawniczej oraz prakty-

2002, s. 35, 37) (na przykład specyficznej wiedzy

ków prawa z Republiki Litewskiej i innych krajów

z zakresu rachunkowości finansowej niezbędnej

odnośnie specyficznych interdyscyplinarnych ba-

do tworzenia uzasadnionych głównych stawek

dań w obszarze prawa (szczególnie prawa finan-

opodatkowania zysków). Autor A. Vaišvila również

sowego i podatkowego), na koniec warto także za-

zgadza się z tym ostatnim stwierdzeniem i pod-

uważyć, że obecnie nie istnieją badania regulacji

kreśla powiązanie nauk prawnych oraz ekono-

prawnych dotyczących pewnych podatków (na

micznych (Vaišvila, 2004, s. 217). Ponadto E. Kūris

przykład podatku dochodowego od osób praw-

wskazuje na trend rosnącego wpływu finansistów

nych), które omawiałyby problematykę dyskursu

i audytorów (ekspertów z dziedziny rachunkowo-

teoretycznego, a tym bardziej praktycznego.

ści finansowej) na prawo i odnosi się do tych ob-

W najnowszych pracach naukowców z obszaru

szarów jako „dziedziny ściśle powiązane z pra-

prawa podkreśla się głęboką potrzebę, by nauki

wem” (Kūris, 1997, s. 395–396), natomiast G. Užu-

prawne „wreszcie w pełni się otworzyły” (np. Van

balis szczególnie podkreśla, że dopóki przychód

Den Bergh, 2014) i przestały się bać korzystać z wie-

nie zostanie zaksięgowany, nie może zaistnieć po-

dzy dostępnej w innych obszarach (naukach eko-

datek od osób prawnych (Užubalis, 2011, s. 171).

nomicznych), która pomaga formułować obszernie
uzasadnione wnioski z badań nad tak specyficzną

Praktyczne studia
przypadku w zakresie
powiązań standardów
rachunkowości finansowej
z opodatkowaniem
podatkiem dochodowym
od osób prawnych

dziedziną prawa, jaką jest prawo (podatkowe) finansowe, tym bardziej, że we współczesnym mobilnym świecie biznesu badania interdyscyplinarne nabierają wartości, a w związku z coraz dalej
sięgającymi interakcjami pomiędzy naukami społecznymi (szczególnie pomiędzy prawem a ekonomią), ograniczanie się do samej teorii prawa lub
ekonomii okazuje się niewystarczające.
Należy zauważyć, że w pracach litewskich ba-

Jak już wspomniano, temat niniejszego artykułu

daczy prawa pojawiają się przemyślenia, w któ-

jest szczególnie istotny, ponieważ jest tematem

rych można dostrzec pewne powiązania gene-

nowym, a omawiana regulacja prawna wymaga

zy znaczenia tematu artykułu oraz „dojrzewania”

analizy poprzez zaproponowanie sposobów sku-

do rozpoczęcia badań. Należy się zgodzić z dro-

teczniejszego administrowania podatkiem docho-

biazgowymi obserwacjami J. Galginaitisa poczy-

dowym od osób prawnych oraz wypełniania obo-

nionymi w 2002 r.: (1) iż w celu spełnienia wyma-

wiązków podatkowych podatników. W związku

gań stawianych prawu stanowionemu, takich jak

z tym praktyczne aspekty powiązań standardów

refleksyjność (zdolność odzwierciedlania życia

rachunkowości finansowej z opodatkowaniem

społecznego) i dynamiczność (zdolność nadąża-

podmiotów prawnych podatkiem dochodowym

nia za życiem, niekiedy formalnie pozostając bez

od osób prawnych są bardzo istotne dla celów

zmian), prawo stanowione jest zmuszone „wykra-

tego badania.

czać poza siebie” i swój własny system dogmatycz-

Należy zauważyć, że – zdaniem dr. A. Linartasa,

ny; (2) iż należy podkreślać nie tyle system prawa

dyrektora Urzędu Audytu i Rachunkowości (zwa-

stanowionego, lecz znaczenie systemu prawnego,

nego dalej UAR) Republiki Litewskiej – 168 przed-
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siębiorstw (LLC – sp. z o.o. i PLLC – SA) przygo-

wa Unii Europejskiej (UE). Efekty prac grup ro-

towuje sprawozdania finansowe na podstawie

boczych do spraw prawa podatkowego instytu-

międzynarodowych przepisów regulujących stan-

cji europejskich wyraźnie wskazują na potrzebę

dardy rachunkowości finansowej, co obejmuje

przeanalizowania związku między podatkiem do-

zaledwie 0,3% wszystkich przedsiębiorstw. Inne

chodowym od osób prawnych a regulacją praw-

firmy sporządzają sprawozdania finansowe, ba-

ną rachunkowości finansowej, a zatem transferu

zując na Standardach Rachunkowości dla Przed-

przepisów szczegółowych regulujących rachun-

siębiorstw Gospodarczych (zwanych dalej SRPG)

kowość finansową do regulacji w zakresie opo-

(Žeimantas, 2013, s. 14). Krajowe przepisy regu-

datkowania zysku. Kompromisy wypracowane

lujące rachunkowość finansową (SRPG) zawiera-

przez państwa członkowskie podczas spotkań

ją szczegółowe przepisy prawa międzynarodowe-

Grupy Roboczej do Spraw Podatkowych (opo-

go, które wprowadzają wytyczne i ogólne zasady.

datkowanie bezpośrednie) w zakresie dyrektywy

Analizując zatem stosowanie standardów rachun-

Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej pod-

kowości finansowej podczas nakładania podatku

stawy opodatkowania osób prawnych, zawartej

na przychody osób prawnych w Republice Litew-

we wniosku Komisji Europejskiej z dnia 16 mar-

skiej, analizie zostaje poddany związek pomię-

ca 2011 r. i analizowanej jako odrębny temat ni-

dzy uCIT a rachunkowością finansową zgodnie

niejszego artykułu, wyraźnie uwidaczniają war-

z SRPG3 (zatem zapis „standardy rachunkowości

tość przepisów rachunkowości finansowej jako

finansowej” użyty w tytule tego badania oznacza

integralnego zjawiska zachodzącego w relacjach

w szczególności SRPG). Ponadto przeprowadzo-

prawnopodatkowych w takim sensie, że w ra-

no badania, koncentrując się na najbardziej roz-

mach regulacji prawnych rachunkowości finanso-

powszechnionej w Republice Litewskiej grupie

wej są określone pewne zasady, które w przypad-

płatników podatku dochodowego od osób praw-

ku włączenia ich do regulacji systemu opodatko-

nych – spółkach z ograniczoną odpowiedzial-

wania podatkiem od osób prawnych, pozwoliłyby,

nością (zwanych dalej sp. z o.o. – w j. litewskim

by podatek ten zyskał na przejrzystości i stabilno-

AB) oraz spółkach akcyjnych (zwanych dalej SA –

ści, co zapobiegałoby erozji podstawy opodatko-

w j. litewskim UAB) (Taxes paid by companies. By

wania (Podatki i unia celna, 2020). Uzasadniają to

institutional sector, tax and quarter, 2020). Należy

konkretne przykłady: warunki ujmowania przy-

zauważyć, że rachunkowość finansowa bazująca

chodu podlegającego opodatkowaniu w tym pro-

na SRPG, którą stosują inne typy płatników podat-

jekcie dyrektywy przetransferowano expressis ver-

ku dochodowego od osób prawnych, na przykład

bis z MSR 18 „Przychody” art. 14 (zwanego dalej –

firmy jednoosobowe czy małe spółki, jest bardzo

Artykułem)4, a uznanie odroczenia jako warunek

specyficzna. W związku z tym przedmiot artyku-

uzyskania dozwolonego zwolnienia – z MSR 37

łu należałoby nazwać następująco: teoretyczne

„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa

i praktyczne problemy stosowania przepisów do-

warunkowe”5 itp. (Prezydentura do Grupy Robo-

tyczących rachunkowości finansowej, bazujących

czej do Spraw Podatkowych – Podatki bezpośred-

na SRPG, przez sp. z o.o. oraz SA w momencie opodatkowywania zysków.

4

Przyjęty Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008

Wagę praktycznych studiów przypadku przed-

z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone mię-

miotu publikacji zdradza także praktyka pra-

dzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego

3

i Rady (ze zmianami i uzupełnieniami). OG, 2008 L 320,

Innymi słowy SRPG wprowadzają międzynarodo-

s. 147–154.

we prawo regulujące rachunkowość finansową; przepisy
SRPG są w dużej mierze zbieżne z przepisami prawa mię-

5

Przyjęty Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008

dzynarodowego regulującymi rachunkowość finansową

z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone mię-

lub uzupełniają je, a zatem to właśnie perspektywa SRPG

dzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozpo-

podlega analizie.

rządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego
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nie, 2020). Między innymi grupa robocza Komisji

ków z poprzednich okresów sprawozdawczych,

Europejskiej, która rozpoczęła prace 10.06.2013 r.

która odnosi się do przychodu wygenerowanego

w zakresie agresywnego planowania podatkowe-

w czasie okresu sprawozdawczego; 2) można wia-

go i podwójnego opodatkowania (Podatki i unia

rygodnie określić koszty wynikające z transakcji

celna, 2020), oraz „Empiryczne badanie stosowa-

sprzedaży. Dodatkowo obowiązuje specjalny wa-

nia opodatkowania dochodów MŚP w porówna-

runek odpowiedniej realizacji obowiązku podat-

niu do dużych przedsiębiorstw” przeprowadzone

kowego – należy odpowiedzieć na pytanie, czy

przez Komisję Europejską (VVA-Europe Ltd., 2013,

ustawa o podatku dochodowym od osób praw-

s. 12–19) również sugerują uproszczenie zasad na-

nych nie stanowi inaczej. Istotne jest, aby wyjaś-

kładania podatku na zyski, tym samym zbliżając

nić, że warunki uznawania przychodów i kosztów

podstawę opodatkowania w tym podatku do wy-

wyjaśnione w orzecznictwie wyraźnie pokazują,

niku finansowego.

że opodatkowanie podatkiem od osób prawnych

Ponadto praktyka instytucji zajmujących się

odbywa się na podstawie zasad rachunkowości

sporami podatkowymi w obszarze stosowania

finansowej. Ściśle rzecz ujmując, rozpoznanie

SRPG w relacjach prawnopodatkowych wskazu-

przychodów i kosztów dla celów podatku od osób

je na istotność przedmiotowych badań praktycz-

prawnych wywodzi się bezpośrednio z zasad ra-

nych: głównie dotyczy to postanowień i decyzji

chunkowości finansowej. Przykład ten pokazuje,

wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyj-

że regulacja prawna opodatkowania podatkiem

ny Republiki Litewskiej (zwany dalej NSAL) oraz

od osób prawnych została opracowana zgodnie

Podatkową Komisję Odwoławczą przy Rządzie Re-

z zasadami rachunkowości finansowej. Dlatego

publiki Litewskiej (zwaną dalej PKO). Z podsu-

też uważnie dobrano ten przykład orzecznictwa,

mowania takich postanowień i decyzji6 wynika,

aby zobrazować wpływ rachunkowości finanso-

że w celu uznania przychodu podlegającego opo-

wej na uregulowanie opodatkowania podatkiem

datkowaniu metodą memoriałową, należy speł-

od osób prawnych.

nić następujące warunki: 1) podmiot sprzedający

W efekcie wspomniane decyzje wydane przez

przeniósł na kupującego ryzyko i korzyści wyni-

NSAL wskazują, że porównania przychodów

kające z własności towarów; 2) zachodzi prawdo-

i kosztów (zasada współmierności) nie można

podobieństwo, że korzyści ekonomiczne płynące

określić mianem zasady samodzielnej. Jako temat

z transakcji przejdą na podmiot, a kwotę przycho-

główny wskazać należy stosowanie zasady memo-

du można wiarygodnie ustalić; 3) można wiary-

riałowej w celu nałożenia podatku dochodowego

godnie określić koszty wynikające z transakcji

od osób prawnych. Wskazuje się, że zgodnie z za-

sprzedaży. Wskutek tego warunki rozpoznawania

sadą współmierności koszty przypisane do róż-

kosztów dla celów podatkowych są następujące:

nych okresów rozliczeniowych należy księgować

1) jako koszty rozpoznaje się tylko tę część wydat-

w okresach rozliczeniowych, w których podatnik
wygenerował przychód, ponieważ nie może być

i Rady (ze zmianami i uzupełnieniami). OG, 2008 L 320,

odwrotnie (przychód nie zostanie zaksięgowany

s. 392–406.
6

w różnych okresach rozliczeniowych w związku

Na przykład, Naczelny Sąd Administracyjny Repub-

z poniesionymi kosztami). Ponadto badania po-

liki Litewskiej (2013), decyzja w sprawie administracyjnej
nr A-556-2311/2013; Naczelny Sąd Administracyjny Repub-

kazują, że porównywanie kosztów i przychodów,

liki Litewskiej (2013), decyzja w sprawie administracyjnej

jako że koszty powinny być bezpośrednio powią-

nr A-602-1718/2013; Naczelny Sąd Administracyjny Repub-

zane z przychodami uzyskanymi w tym samym

liki Litewskiej (2013), decyzja w sprawie administracyjnej

okresie rozliczeniowym, nie przebiega w prawie

nr A-602-462/2013; Naczelny Sąd Administracyjny Repub-

podatkowym bezwarunkowo. Formalne naru-

liki Litewskiej (2012), decyzja w sprawie administracyjnej

szenie zasady współmierności może być akcep-

nr A-602-1161/2012; Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Litewskiej (2012), decyzja w sprawie administracyjnej

towalne, jeżeli nadużycie podatkowe lub znie-

nr A-438-92/2012.

kształcenie podstawy opodatkowania w podatku
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od osób prawnych nie zostanie wykryte. Analiza

cjom osiągnąć konstruktywne rezultaty oraz zai-

zasady współmierności pokazuje, między inny-

nicjować możliwe zmiany w uCIT skoordynowane

mi, że wykrycie nieuczciwości podatnika nie skut-

z regulacją prawną w zakresie rachunkowości fi-

kuje automatycznym odrzuceniem kosztów zwią-

nansowej.

zanych z odliczeniem od dochodu. Przemyślenia

Przed zaprezentowaniem wniosków i sugestii,

te ugruntowane są w badaniach naukowych nad

warto wykazać, na jakiej podstawie je wyciągnię-

sporami podatkowymi dotyczącymi związku stan-

to i zaproponowano. W pierwszej części artykułu

dardów rachunkowości finansowej z opodatko-

zaprezentowano problemy teoretyczne dotyczące

waniem osób prawnych podatkiem dochodowym.

przedmiotu niniejszej publikacji. W drugiej części

Ponadto należy wspomnieć, że od początku

artykułu wskazano praktyczne studia przypadku

2015 r., intensywną pracę rozpoczęły następu-

w zakresie powiązań standardów rachunkowości

jące instytucje: Państwowy Inspektorat Podat-

finansowej z opodatkowaniem podatkiem docho-

kowy przy Ministrze Finansów Republiki Litew-

dowym od osób prawnych. Ważną kwestią jest wy-

skiej (zwany dalej PIP przy MF) oraz stała grupa

jaśnienie, że artykuł nie ma na celu szczegółowo

robocza ekspertów UAR, która analizuje przyczy-

cytować ani analizować uCIT oraz praktyki sądo-

ny i przypadki różnic oraz podobieństw pomię-

wej, a wnioski i sugestie przedstawiono na podsta-

dzy przepisami uCIT a rachunkowością finanso-

wie przepisów uCIT oraz praktyki sądowej wspo-

wą zgodnie z SRPG i klasyfikuje je w odniesieniu

mnianej w niniejszym artykule, a także opierając

do różnej tematyki (na przykład amortyzacja dłu-

się na podsumowaniu analizy przeprowadzonej

goterminowych rzeczowych aktywów trwałych,

w obu częściach.

ujmowanie przychodów), tym samym dążąc do

Ponadto należy wspomnieć, że te sugestie

usprawnienia administracji podatkowej od osób

i wnioski nie są prezentowane jako konkretne

prawnych oraz zapewnienia jakości sprawozdań

podsumowania analizy, lecz jako niezależne wy-

finansowych. Wyniki analiz przeprowadzonych

niki oparte na źródłach analizowanych w artyku-

przez stałą grupę roboczą (przypadki różnic po-

le oraz wypracowane w wyniku analiz w ramach

między uCIT a SRPG, praktyczne przykłady, me-

niezależnych badań krajowych przeprowadzo-

tody identyfikacji) są podsumowywane i publi-

nych przez autora nad związkiem pomiędzy ra-

kowane na stronach internetowych PIP przy MF

chunkowością finansową oraz podatkiem docho-

oraz UAR. Pomoże to podatnikom identyfikować

dowym od osób prawnych.

tego typu różnice oraz usprawni właściwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych7. Wobec

Wnioski i propozycje

tego istniejące problemy praktyczne oraz współpraca, która rozpoczyna się pomiędzy instytucjami to jasny sygnał, że nadszedł właściwy czas na

W wyniku analiz propozycje i wnioski podzielono

przeprowadzenie także badań naukowych nad

na cztery odrębne części, które zostaną opisane

konkretnym obszarem analizowanych regulacji

jako główne efekty badań prezentowanych w ar-

prawnych, które mogą zarówno pomóc instytu-

tykule:
1. Różnic pomiędzy przepisami uCIT a rachun-

Należy zauważyć, że mniej więcej dziesięć lat temu

kowością finansową nie należy całkowicie usu-

PIP przy MF oraz UAR również zawiązały podobną współ-

wać; warto jednak minimalizować ich liczbę, do-

pracę w celu przeanalizowania oraz wykazania różnic po-

stosowując uCIT do przepisów w zakresie SRPG.

7

między stawkami nakładami przez uCIT a rachunkowoś-

Takie zbliżenie do siebie regulacji prawnych moż-

cią finansową, jednakże współpracę przerwano, a opra-

na uzasadnić optymalizacją kosztów administra-

cowany wówczas materiał jest obecnie nieistotny. PIP

cji podatkowej oraz podatnika ponoszonych na

przy MF. Różnice pomiędzy przepisami prawa w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych a standardami

rzecz administrowania/zarządzania podatkiem

rachunkowości (2020).

od osób prawnych, a także uproszczeniem zeznań
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podatkowych w tym podatku oraz większą przej-

przewagi treści nad formą). Takie zasady rachun-

rzystością stosowania przepisów uCIT.

kowości finansowej, jak: zasada ciągłości działal-

2. Rozdzielanie rachunkowości finansowej od

ności, stabilności, rozwagi i neutralności nie są

podatku dochodowego od osób prawnych (ra-

istotne (nie mają zastosowania) w momencie na-

chunkowość podatkowa) stanowi bardziej przej-

kładania podatku na zysk. Artykuł 7 uCIT należy

rzysty system precyzyjnej oceny podatkowej fak-

uzupełnić (dodając do niego jeszcze jedną część).

tów biznesowych, do którego powinni odnosić się

Powinien stanowić, że przychody i wydatki zwią-

zarówno podatnicy, którzy chcą właściwie wypeł-

zane ze sprzedażą uznawane są zgodnie z warun-

niać swoje obowiązki podatkowe, jak i admini-

kami opisanymi w SRPG, poza przypadkami, gdy

stracja podatkowa, która kontroluje ten proces.

stoi to w sprzeczności z przepisami szczególnymi

Proponowana jest prawna koncepcja rachunko-

uCIT lub celem uCIT. „Połączenie zasad pienią-

wości podatkowej podatku dochodowego od osób

dza i akumulacji” zagwarantowane w art. 8 uCIT

prawnych (możliwa w teorii prawa podatkowego):

oraz ich stosowanie wedle intencji wyrażonej

wdrożenie obszaru rachunkowości finansowej re-

w art. 9 uCIT należy znieść, przewidując, że za-

gulowanego przez uCIT, w ramach którego za-

miast nich należy stosować zasadę akumulacji jak

rządza się systemem rejestracji, klasyfikacji oraz

w rachunkowości finansowej.
4. Przed wprowadzeniem zmian do uCIT, a tak-

uogólnia operacje i zdarzenia gospodarcze wyrażone w pieniądzach.

że w momencie przygotowywania komentarza do

3. W momencie nakładania podatku na zyski

uCIT przez administrację podatkową oraz dokony-

podmiotów prawnych (na podstawie uCIT, prak-

wania oceny konkretnych praktycznych okolicz-

tyki instytucji i sposobów postępowania w przy-

ności przez podatników podatku dochodowego od

padku sporów) w rzeczywistości zastosowanie

osób prawnych oraz administrację podatkową, za-

mają zasady akumulacji (w tym wymóg porów-

wsze warto ocenić możliwości zastosowania prze-

nywalności przychodów i wydatków przedsię-

pisów rachunkowości finansowej w chwili nakła-

biorstwa, okresowości, jednostki walutowej oraz

dania podatku na zyski.

Abstract
Problematic Aspects of the Connection between
Financial Accounting Standards and Legal Entities’
Taxation on Corporate Income
The purpose of this article is to analyse and assess comprehensively, in theoretical and
practical aspects, the theoretical and practical problems of application of financial accounting standards when imposing tax on corporate income of legal entities, provide potential solutions to the problems, thus identifying necessary changes in tax law in the Republic of Lithuania.
Keywords: financial accounting, corporate income tax, tax law, financial accounting
law, taxation
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