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Wstêp
W gospodarce rynkowej podatki dochodowe odgrywaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu procesów gospodarczych. W³adze fiskalne,
które kreuj¹ rozwi¹zania podatkowe, maj¹ na celu pobudzenie pewnych
sektorów gospodarki, a tak¿e wywo³anie okreœlonego zachowania wœród
podatników, cennego dla kraju, gospodarki itp. Wœród stanowionych rozwi¹zañ znajduj¹ siê przede wszystkim ustalone regu³y wp³ywaj¹ce na
chêæ do inwestowania, lokalizacji inwestycji, rodzaju œrodków gospodarczych, które s¹ przedmiotem inwestycji. Ustalone zasady systemu podatkowego powinny wspó³graæ z rzeczywistoœci¹ gospodarcz¹. Nie mog¹
funkcjonowaæ w oderwaniu od otoczenia, mówi¹c inaczej – nie mog¹ byæ
niezale¿ne.
Celem artyku³u jest przedstawienie podatkowej grupy kapita³owej
jako narzêdzia optymalizacji podatkowej, którego konstrukcjê przewiduje podatek dochodowy od osób prawnych.
Autor przyj¹³ na potrzeby analizy, ¿e optymalizacja w zakresie podatków wi¹¿e siê ze stosowaniem prawnie dopuszczalnych narzêdzi powoduj¹cych zmniejszenie zobowi¹zania podatkowego. W 2015 roku mija
prawie 20 lat jak utworzono pierwsz¹ podatkow¹ grupê kapita³ow¹. Co
do istoty konstrukcja ta daje wiele pozytywnych rozwi¹zañ, jednak¿e aby
z nich skorzystaæ, trzeba spe³niæ dosyæ wysokie wymagania. Wszelkie pozytywne i negatywne aspekty tego rozwi¹zania podatkowego zostan¹
przestawione w dalszej czêœci artyku³u.

1. Dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy w ramach grupy podatkowej
W Polsce dzia³alnoœæ w ramach podatkowej grupy kapita³owej jest obwarowana restrykcyjnymi przepisami podatkowymi. Ta konstrukcja podatkowa jest skierowana tylko i wy³¹cznie do spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ek akcyjnych, z których mo¿na wyró¿niæ jednostkê
dominuj¹c¹ i jednostki zale¿ne [Litwiñczuk, 2013, s. 15]. Kodeks spó³ek
handlowych stanowi, i¿ obydwa podmioty nale¿¹ do spó³ek kapita³owych.
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Spó³ka akcyjna mo¿e byæ zawi¹zana przez jedn¹ lub wiêcej osób fizycznych b¹dŸ prawnych, które zwane s¹ akcjonariuszami. Podstaw¹ funkcjonowania jest statut, który powinien byæ sporz¹dzony w formie aktu
notarialnego. Za zobowi¹zania spó³ki odpowiada zarz¹d spó³ki. Akcjonariusze s¹ zobowi¹zani jedynie do œwiadczeñ okreœlonych w statucie i nie
odpowiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki. Z kolei spó³ka z o.o. mo¿e byæ
utworzona przez jedn¹ lub wiêcej osób w ka¿dym celu prawnie dopuszczalnym. Udzia³owcy (wspólnicy) s¹ zobowi¹zani jedynie do œwiadczeñ
okreœlonych w umowie spó³ki i nie odpowiadaj¹ oni za zobowi¹zania
spó³ki w œwietle zapisów Kodeksu spó³ek handlowych. Niemniej jednak
art. 116 § 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, i¿ brak zarz¹du lub pe³nomocnika w spó³ce kapita³owej skutkuje odpowiedzialnoœci¹ udzia³owców za zobowi¹zania podatkowe. Jedna z wymienionych spó³ek mo¿e
byæ podmiotem dominuj¹cym w grupie, przez co bêd¹ przys³ugiwa³y jej
nastêpuj¹ce prawa [Nowak, 2015, s. 50]:
– dysponowanie wiêkszoœci¹ g³osów na zgromadzeniu wspólników lub
na walnym zgromadzeniu spó³ki zale¿nej,
– uprawnienie do powo³ywania lub odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków
zarz¹du lub rady nadzorczej spó³ki zale¿nej,
– wiêcej ni¿ po³owa cz³onków zarz¹du spó³ki dominuj¹cej jest jednoczeœnie cz³onkami zarz¹du spó³ki zale¿nej, wywieraj¹c tym samym
bezpoœredni wp³yw na dzia³alnoœæ spó³ek zale¿nych.
Wymienione powy¿ej spó³ki przy za³o¿eniu podatkowej grupy kapita³owej musz¹ spe³niæ dodatkowo jeszcze inne wymogi prawne, tj.:
– przeciêtny kapita³ zak³adowy przypadaj¹cy na ka¿d¹ ze spó³ek nie
mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 1 mln z³,
– spó³ka dominuj¹ca posiada bezpoœredni 95% udzia³ w kapitale zak³adowym lub w tej czêœci kapita³u zak³adowego pozosta³ych spó³ek zale¿nych, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie zosta³y nieodp³atnie lub na zasadach preferencyjnych nabyte
przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Pañstwa na cele reprywatyzacji,
– spó³ki zale¿ne nie posiadaj¹ udzia³ów w kapitale zak³adowym innych
spó³ek tworz¹cych tê grupê,
– w spó³kach tych nie wystêpuj¹ zaleg³oœci we wp³atach podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa.
Po spe³nieniu powy¿szych warunków spó³ka dominuj¹ca oraz
spó³ki zale¿ne podpisuj¹ umowê w formie aktu notarialnego, którym
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powo³uj¹ do ¿ycia podatkow¹ grupê kapita³ow¹ na okres minimum 3 lat.
Opisywana umowa zawiera:
– wykaz spó³ek tworz¹cych podatkow¹ grupê kapita³ow¹ oraz wysokoœæ ich kapita³u zak³adowego,
– informacjê o udzia³owcach (akcjonariuszach) i wysokoœci ich udzia³u
w kapitale zak³adowym w spó³ce dominuj¹cej i w spó³kach zale¿nych
tworz¹cych podatkow¹ grupê kapita³ow¹, posiadaj¹cych co najmniej
5% udzia³ów (akcji) tych spó³ek,
– okreœlenie czasu trwania umowy,
– wskazanie spó³ki reprezentuj¹cej podatkow¹ grupê kapita³ow¹ w zakresie obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz z przepisów ustawy Ordynacji podatkowej,
– okreœlenie przyjêtego roku podatkowego.
Po podpisaniu aktu notarialnego przez przedstawicieli spó³ek
uczestnicz¹cych w grupie kolejnym krokiem jest jej zarejestrowanie
w urzêdzie skarbowym. Po rejestracji umowy nie mo¿e byæ ona rozszerzona na inne spó³ki. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
ustanawia ponadto inne warunki, które musz¹ byæ wziête pod uwagê
w trakcie istnienia grupy, tj.:
– niekorzystanie ze zwolnieñ od podatku dochodowego na podstawie
odrêbnych ustaw,
– osi¹ganie za ka¿dy rok podatkowy udzia³u dochodów w przychodach
w wysokoœci co najmniej 3%.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zezwala na
wy³¹czenie z podmiotowoœci podatkowej przedsiêbiorstw tworz¹cych
grupê kapita³ow¹ [Kubacki, 2014, s. 27]. Wówczas przedsiêbiorstwa te nie
s¹ odrêbnymi podatnikami. Podatnikiem jest natomiast grupa jako ca³oœæ,
co oznacza, ¿e skutki wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych przez poszczególne przedsiêbiorstwa zalicza siê na rachunek ca³ej
grupy. Przy tworzeniu podatkowej grupy kapita³owej dochody i straty
poszczególnych spó³ek ³¹czy siê ze sob¹. Spó³ki nie p³ac¹ samodzielnie
podatku dochodowego, lecz zbiorczo, co jest dla nich korzyœci¹ (ni¿sza
kwota podatku). Do stworzenia wspólnej deklaracji rozliczaj¹cej podatek
dochodowy od osób prawnych potrzebne jest, by jednostka mog³a dokonaæ konsolidacji sprawozdania finansowego z podatkow¹ grup¹ kapita³ow¹. Wszystko to mo¿liwe jest poprzez zsumowanie poszczególnych
sprawozdañ finansowych. Regu³¹ jest, ¿e skonsolidowane sprawozdanie
finansowe musi byæ sporz¹dzone na ten sam dzieñ bilansowy i za ten sam
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rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej [Kubacki, 2014, s. 27]. Konsolidacj¹ mo¿na obj¹æ sprawozdania
pozosta³ych jednostek grupy kapita³owej, jeœli dzieñ bilansowy tych sprawozdañ nie jest odleg³y od dnia bilansowego przyjêtego dla grupy kapita³owej o wiêcej ni¿ 3 miesi¹ce. Spó³ka dominuj¹ca obowi¹zana jest do
sporz¹dzania i prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej. Podstaw¹ do
sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna, która w swej treœci zawiera:
– sprawozdania finansowe jednostek wchodz¹cych w sk³ad grupy kapita³owej,
– korekty i wy³¹czenia konsolidacyjne sprawozdañ finansowych objêtych konsolidacj¹,
– obliczenie wartoœci firmy z konsolidacji lub rezerwy kapita³owej
z konsolidacji oraz ich odpisów,
– obliczenie kapita³ów w³asnych akcjonariuszy (udzia³owców) mniejszoœciowych.
Przy kszta³towaniu podstawy opodatkowania od strony przychodów i kosztów bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce zasady:
– je¿eli za rok podatkowy suma strat przekracza sumê dochodów spó³ek, ró¿nica stanowi stratê podatkowej grupy kapita³owej,
– jeœli nie jest mo¿liwe ustalenie dochodu (straty), ustala siê je w drodze
oszacowania,
– z dochodu podatkowej grupy kapita³owej nie pokrywa siê strat spó³ek
wchodz¹cych w sk³ad grupy, poniesionych przez nie w okresie przed
powstaniem grupy,
– straty nie pokrywa siê z dochodu poszczególnych spó³ek w razie
up³ywu okresu obowi¹zywania umowy,
– je¿eli podatkowa grupa kapita³owa osi¹ga dochody poza terytorium
RP i dochody te podlegaj¹ w obcym pañstwie opodatkowaniu, dochody te ³¹czy siê z dochodami osi¹ganymi na terytorium RP. Od podatku
obliczonego od ³¹cznej sumy dochodów odlicza siê kwotê równ¹ podatkowi zap³aconemu w obcym pañstwie,
– podatkowa grupa kapita³owa nie p³aci podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych maj¹cych siedzibê na terytorium RP,
– podatek dochodowy z tytu³u uzyskanych przychodów z odsetek,
praw autorskich, znaków towarowych, projektów wynalazczych wynosi 20%.

Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapita³owej

201

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowi¹zuje podatkowe grupy kapita³owe do prowadzenia ewidencji rachunkowej zapewniaj¹cej okreœlenie:
– dochodu (straty),
– podstawy opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku za rok podatkowy,
– informacji niezbêdnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.
Dodatkowo ka¿da spó³ka tworz¹ca podatkow¹ grupê kapita³ow¹
w swym zak³adowym planie kont musi przyj¹æ te same zasady wyceny
aktywów i pasywów (wycena materia³ów, towarów, wyrobów gotowych,
œrodków pieniê¿nych, sposoby amortyzacji, ewidencja kosztów, metody
obliczania wyniku finansowego oraz rachunku zysków i strat). Zastosowanie takich regu³ pozwala na zapewnienie porównywalnoœci danych,
a koñcowo umo¿liwia konsolidacjê danych finansowych pochodz¹cych
od poszczególnych spó³ek [Wyciœlok, 2014, s. 80].
Na koniec roku podatkowego ustala siê podstawê opodatkowania
dla ca³ej grupy spó³ek. W przypadku gdy suma strat przekracza sumê dochodów spó³ek, ró¿nica stanowi stratê podatkowej grupy kapita³owej.
Odmiennie, gdy ³¹czne przychody poszczególnych spó³ek przekraczaj¹
poniesione koszty wszystkich spó³ek, wówczas mamy do czynienia z dochodem. Z osi¹gniêtego dochodu przez ca³¹ grupê nie s¹ pokrywane straty spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy, które zosta³y poniesione przez nie
w okresie przed powstaniem grupy [Dmoch, 2015, s. 15].
Istnieje równie¿ zasada, i¿ powsta³ych strat nie pokrywa siê z dochodu poszczególnych spó³ek w razie up³ywu okresu obowi¹zywania
umowy. Zgodnie z zapisem ustawowym podatkowa grupa kapita³owa
mo¿e osi¹gaæ równie¿ dochody poza terytorium RP, które to bêd¹ podlegaæ opodatkowaniu w obcym pañstwie. Po zakoñczeniu roku podatkowego dochody te ³¹czy siê z dochodami osi¹ganymi na terytorium RP.
W deklaracji podatkowej rozliczaj¹cej roczn¹ podstawê opodatkowania
od podatku obliczonego od ³¹cznej sumy dochodów odlicza siê kwotê
równ¹ podatkowi zap³aconemu w obcym pañstwie.
Przy sporz¹dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przez jednostkê dominuj¹c¹ nie obejmuje siê konsolidacj¹ sprawozdania
jednostki zale¿nej, gdy:
– jednostka zosta³a nabyta wy³¹cznie w celu jej odsprzeda¿y,
– wielkoœci wystêpuj¹ce w sprawozdaniu jednostki s¹ niewielkie w porównaniu z danymi sprawozdania finansowego jednostki dominuj¹cej
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(suma bilansowa i przychód jednostki zale¿nej ni¿sze od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominuj¹cej),
– kontrola nad jednostk¹ jest ograniczona i nie jest trwa³a.
W praktyce gospodarczej opisana dzia³alnoœæ stanowi bardzo rozleg³e dzia³ania ze strony wszystkich spó³ek tworz¹cych grupê. Przeprowadzenie konsolidacji jest bardzo pracoch³onne, ale koñcowy efekt daje
bardzo dobre wyniki [Kubacki, 2014, s. 33].
W tablicy 1 ujêto sytuacjê obrazuj¹c¹ spó³ki dzia³aj¹ce odrêbnie. Podatek obliczany jest dla ka¿dej spó³ki osobno. Spó³ki nie tworz¹ podatkowej grupy kapita³owej.
Tablica 1. Wysokoœæ podatku dochodowego dla spó³ek dzia³aj¹cych poza
podatkow¹ grup¹ kapita³ow¹
Lp.

Oznaczenie spó³ki

Dochód/Strata

Podatek

1

Spó³ka dominuj¹ca A

300 mln

19% × 300 mln z³ = 57 mln z³

2

Spó³ka zale¿na B

100 mln

19% × 100 mln z³ = 19 mln z³

3

Spó³ka zale¿na C

–200 mln Strata

Razem podatek dochodowy od osób prawnych

76 mln

ród³o: Opracowanie w³asne.

Z kolei w tablicy 2 przedstawiono sytuacjê, kiedy podatnikiem jest podatkowa grupa podatkowa. Nale¿ny podatek jest obliczany od sumy dochodów wszystkich spó³ek pomniejszonej o sumê strat wszystkich spó³ek.
Tablica 2. Wysokoœæ podatku dochodowego dla spó³ek dzia³aj¹cych
w podatkowej grupie kapita³owej
Lp.

Sk³ad podatkowej grupy
kapita³owej

1

Spó³ka dominuj¹ca A

2

Spó³ka zale¿na B

3

Spó³ka zale¿na C

Razem podatek dochodowy od osób
prawnych zap³acony przez PGK
ród³o: Opracowanie w³asne.

Skumulowany dochód/strata
podatkowej grupy kapita³owej
300 mln z³ (dochód Sp. A) + 100
mln z³ (dochód Sp. B) – 200 mln z³
(strata Sp. C) = 200 mln z³
200 mln z³ × 19% = 38 mln z³
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W tablicy 3 porównano koñcowo skumulowany nale¿ny podatek
p³acony przez spó³ki A, B, C, niedzia³aj¹ce w ramach podatkowej grupy
kapita³owej oraz spó³ki ABC dzia³aj¹ce w ramach grupy.
Tablica 3. Wysokoœæ podatku dochodowego dla spó³ek dzia³aj¹cych
w podatkowej grupie kapita³owej
Podatek nale¿ny zap³acony ³¹cznie
przez spó³ki niedzia³aj¹ce w ramach
PGK

Podatek nale¿ny zap³acony przez
spó³ki dzia³aj¹ce w ramach PGK

76 mln z³

38 mln z³
Ró¿nica 38 mln z³

ród³o: Opracowanie w³asne.

Z powy¿szej analizy wynika, ¿e dzia³alnoœæ w ramach podatkowej
grupy kapita³owej stanowi niebywa³¹ korzyœæ dla tworz¹cych j¹ spó³ek.
Pozwala zaoszczêdziæ na p³atnoœci podatku dochodowego nawet o po³owê, co zaobserwowano w analizowanym przyk³adzie. Zatrzymane w ten
sposób pieni¹dze mog¹ zostaæ przeznaczone w spó³ce na poprawê p³ynnoœci b¹dŸ te¿ na inwestycje i odnowê maj¹tku.
Wœród poœrednich korzyœci, dla jakich s¹ tworzone podatkowe grupy
kapita³owe, mo¿na wyró¿niæ jeszcze m.in. [Gil, Wac³awczyk, 2012, s. 20]:
– zwolnienie z podatku dochodowego z tytu³u dywidend i innych przychodów zwi¹zanych z zyskiem osób prawnych maj¹cych siedzibê na
terytorium RP,
– zwiêkszenie atrakcyjnoœci ulg inwestycyjnych poprzez kierowanie inwestycji ca³ej grupy do okreœlonej spó³ki lub spó³ek,
– unikniêcie zagro¿enia podwójnego ekonomicznego opodatkowania
w razie nieodp³atnego przenoszenia w³asnoœci sk³adników maj¹tku
miêdzy spó³kami tworz¹cymi grupê, wykluczenie mo¿liwoœci oszacowania przez organy skarbowe „utraconego” dochodu z powodu
jego przerzucania miêdzy spó³kami wchodz¹cymi w sk³ad grupy,
– uproszczenie rozliczeñ podatkowych – deklaracje i zeznania podatkowe sk³ada, za wszystkie spó³ki, tylko jedna z nich, najczêœciej spó³ka
dominuj¹ca,
– jednolitoœæ dzia³añ – te same osoby zajmuj¹ stanowiska kierownicze
w spó³ce dominuj¹cej i w spó³kach zale¿nych,
– pozyskanie Ÿróde³ finansowania – wzajemne po¿yczki na preferencyjnych warunkach,
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wzajemna kooperacja i pomoc – silniejsza pozycja rynkowa, wiêksza
konkurencyjnoœæ.

2. Podatkowe grupy kapita³owe w statystyce
Z dostêpnych danych o podatkowych grupach kapita³owych w Polsce jedynymi pierwotnymi danymi dysponuje Ministerstwo Finansów,
które corocznie publikuje informacje w zakresie odnotowanych wp³ywów podatkowych wœród poszczególnych grup podatników. W ramach
prowadzonej analizy uda³o siê pozyskaæ informacje o liczbie zarejestrowanych podatkowych grup kapita³owych w latach 1996–2013 oraz
o zap³aconym przez nie nale¿nym podatku dochodowym.
Tablica 4. Liczba podatkowych grup kapita³owych w latach 1996–2013 oraz
wartoœæ wp³aconego podatku nale¿nego
Liczba
PGK

Wp³acony podatek
nale¿ny w mln z³

Podatek nale¿ny
przypadaj¹cy na 1 PGK

Lp.

Okres

1

1996

1

b.d.

b.d.

2

1997

1

b.d.

b.d.

3

1998

3

b.d.

b.d.

4

1999

3

23 773

7 924

5

2000

3

34 052

11 350

6

2001

2

4 771

2 385

7

2002

3

2 673

891

8

2003

4

8 816

2 204

9

2004

5

b.d.

b.d.

10

2005

8

b.d.

b.d.

11

2006

13

235 699

18 130

12

2007

13

1 001 588

77 045

13

2008

15

665 401

44 360

14

2009

17

1 074 614

63 212

15

2010

16

942 863

58 935

16

2011

22

1 249 637

56 801

17

2012

31

1 478 738

47 701

18

2013

42

2 001 451

47 653

ród³o: [Informacja dotycz¹ca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za
lata 2003–2013, www.mofnet.gov.pl].
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Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, ¿e w latach
2012–2013 doœæ dynamicznie zmienia siê liczba podatkowych grup kapita³owych. Na przestrzeni wymienionych lat ich liczba wzros³a o oko³o
35%, natomiast w okresie 2011/2012 o blisko 41%. Wiêksza liczba przedsiêbiorców, którzy zdecydowali siê dzia³aæ w ramach podatkowej grupy
kapita³owej, generuje wiêksze dochody dla bud¿etu, i zapewnia równie¿
oszczêdnoœci dla przedsiêbiorców w zap³acie podatku dochodowego
przy za³o¿eniu, ¿e zdarza³y siê przypadki deklarowania straty przez
spó³ki wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej. Tendencja, któr¹ obserwujemy na podstawie danych z tablicy 4, ma charakter wzrostowy, zarówno
jeœli chodzi o liczbê przedsiêbiorców, jak i p³acony podatek nale¿ny.
Wnioskowaæ mo¿na na tej podstawie, ¿e spó³ki kapita³owe wchodz¹ce
w sk³ad danej grupy znacz¹co aktywizuj¹ otoczenie gospodarcze, wypracowuj¹c w ten sposób wiêksze zyski.

Zakoñczenie
Ukazana konstrukcja podatkowej grupy kapita³owej z pewnoœci¹
stanowi dobre rozwi¹zanie dla podatników bêd¹cych osobami prawnymi. Dochód b¹dŸ stratê spó³ek tworz¹cych grupê oblicza siê wed³ug
standardowej procedury, gdzie dochodem jest nadwy¿ka przychodów
nad kosztami ich uzyskania. W tej regulacji mo¿na dostrzec sporo korzyœci dla grupy podatkowej jako podatnika, zw³aszcza gdy spó³ki zale¿ne maj¹ marginalne znaczenie gospodarcze. Je¿eli czêœæ spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy podatkowej osi¹ga stratê, to wysokoœæ podatku
mo¿e ulec znacz¹cemu obni¿eniu ju¿ w roku obrotowym, kiedy strata
mia³a miejsce. Jest to niew¹tpliwie dobre rozwi¹zanie. W istniej¹cych warunkach niewchodz¹ca w sk³ad grupy kapita³owej spó³ka mo¿e stratê
rozliczaæ dopiero po uzyskaniu dochodu przez minimum 2 lata, bowiem
przepisy podatkowe stanowi¹, i¿ mo¿e rozliczyæ stratê podatkow¹ w jednym roku jedynie do wysokoœci 50%. Inn¹ pozytywn¹ cech¹ wynikaj¹c¹
z utworzenia podatkowej grupy kapita³owej jest brak stosowania przepisów o cenach transakcyjnych w przypadku transakcji handlowych wystêpuj¹cych pomiêdzy spó³kami tworz¹cymi grupê kapita³ow¹. Realizacja
operacji gospodarczych miêdzy tymi spó³kami bêdzie neutralna w stosunku do wysokoœci podatku, gdy¿ opodatkowanie dochodu jest ³¹czne.
Jest to du¿e udogodnienie, poniewa¿ spó³ki eliminuj¹ w zawieranych
miêdzy sob¹ transakcjach ca³kowicie ryzyko podatkowe zwi¹zane z ustalaniem dochodu przez organ podatkowy w przypadku póŸniejszej kontroli prawid³owoœci i rzetelnoœci deklarowanej podstawy opodatkowania.
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Z negatywnych przes³anek dotycz¹cych funkcjonowania podatkowej
grupy kapita³owej wyró¿niæ nale¿y wymóg, by dochód grupy stanowi³ co
najmniej 3% przychodów podatkowych. Zasada ta mo¿e byæ trudna do
spe³nienia. W szczególnoœci w bran¿y handlowej (sprzeda¿ artyku³ów
spo¿ywczych), które charakteryzuje siê wysokim obrotem przy niskiej
rentownoœci. Osi¹gniêcie oczekiwanej rentownoœci mo¿e utrudniaæ równie¿ kryzys i nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu gospodarczym.
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Streszczenie
W artykule omówiono szczegó³owo konstrukcjê podatkowych grup kapita³owych, która funkcjonuje w podatku dochodowym od osób prawnych. Opisywana konstrukcja podatkowa jest w szczególnoœci skierowana do spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, które to mog¹ zmniejszyæ swoje
zobowi¹zania w podatku dochodowym. Polega ona na wspólnym ³¹czeniu wyników finansowych przedsiêbiorstw (np. zmniejszenie zysku jednej spó³ki poprzez odliczenie straty innej spó³ki), by koñcowo zminimalizowaæ b¹dŸ ograniczyæ do zera podatek dochodowy.
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Evaluation of functioning of tax capital group (Summary)
The article discusses in detail the structure of tax groups, that operates in the
corporate income tax. The tax structure is described, in particular, to public limited companies and private limited liability companies, which may reduce their
income tax liability. It involves combining a common financial results of enterprises (eg. a decrease in profit of one company by another company to deduct
losses) to terminally minimize or reduce to zero the income tax.

Keywords
tax, tax system

