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Wstêp
Mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ stymulatorem rozwoju
ka¿dej gospodarki. Kondycja tworzonego przez nie sektora (zwanego dalej
w skrócie SME) odzwierciedla przedsiêbiorczoœæ spo³eczeñstwa i jednoczeœnie stanowi swoisty miernik zdrowia ekonomicznego, co jest podkreœlane przez wielu autorów [Pluta, 2004, s. 16–17; £uczak, 2003, s. 269;
Skowronek-Mielczarek, 2005, s. 8]. Przedsiêbiorstwa z sektora SME dziêki
swojej elastycznoœci i umiejêtnoœci b³yskawicznego dostosowywania
struktury produkcyjnej, handlowej i us³ugowej potrafi¹ skutecznie wchodziæ w nisze rynkowe, szybko przystosowuj¹c siê do potrzeb i wymagañ
klientów. Koniecznoœæ szybkiego reagowania na zmieniaj¹ce siê otoczenie sprawia tak¿e, ¿e innowacyjnoœæ sektora SME jest znacznie wy¿sza
ni¿ w przypadku du¿ych przedsiêbiorstw. Tworz¹c nowe miejsca pracy,
mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia
bezrobocia.
Tak znacz¹ca rola sektora SME w gospodarkach krajowych jest przes³ank¹ do dok³adniejszej analizy, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego
potrzeb w obszarze gospodarczym i obci¹¿eñ, jakim podlega w administracji pañstwowej. Celem artyku³u jest przedstawienie sektora SME na
£otwie oraz w Polsce, a nastêpnie ich porównanie. Zaprezentowane zostan¹ dane statystyczne charakteryzuj¹ce mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. W dalszej kolejnoœci omówione zostan¹ wybrane zagadnienia
podatkowe, a tak¿e obowi¹zkowe obci¹¿enia spo³eczne. W opracowaniu
wykorzystano analizê literatury przedmiotu oraz analizê danych statystycznych.
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1. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa – definicja
Nowa rekomendacja Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 roku [Commission Recommendation, 2003] reguluje definicjê ma³ego i œredniego
przedsiêbiorcy oraz wprowadza definicjê tak zwanych mikroprzedsiêbiorstw.
Ta regulacja wp³ynê³a na ujednolicenie definicji oraz postrzeganie
tego typu jednostek gospodarczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zarówno tych, które by³y w Unii, jak i tych, które do niej wstêpowa³y
po 2003 roku. W tablicy 1 przedstawione zosta³y unijne kryteria podzia³u
jednostek gospodarczych na mikro, ma³e oraz œrednie przedsiêbiorstwa
stosowane w Polsce oraz na £otwie.
Tablica 1. Podzia³ przedsiêbiorstw ze wzglêdu na wielkoœæ
Wyszczególnienie
Œrednioroczne zatrudnienie*

MikroMa³y
Œredni
przedsiêbiorca przedsiêbiorca przedsiêbiorca
0–9

10–49

50–249

Roczny obrót netto ze
sprzeda¿y towarów, wyrobów
i us³ug oraz operacji
finansowych
nieprzekraczaj¹cy
równowartoœci w z³otych

2 mln EUR

10 mln EUR

50 mln EUR

Suma aktywów bilansu nie
przekroczy³a równowartoœci
w z³otych

2 mln EUR

10 mln EUR

43 mln EUR

* Zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej œrednioroczne zatrudnienie okreœla siê w przeliczeniu na pe³ne etaty, a przy jego ustalaniu nie uwzglêdnia siê
pracowników przebywaj¹cych na urlopach macierzyñskich i wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [ustawa, 2.07.2004, art. 104–108, 2004; Bruna,
Sneidere, 2011, s. 94].

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rozbie¿noœci wystêpuj¹ce w kwestii okreœlania, kto jest traktowany jako zatrudniony w przedsiêbiorstwie pozostawiono w gestii ka¿dego z pañstw cz³onkowskich UE. Brak wspólnej
regulacji kwestii zatrudnienia mo¿e wiêc skutkowaæ ró¿nicami w zaszeregowywaniu przedsiêbiorstw do i w ramach sektora SME w poszczególnych krajach UE [Nowa, 2006].
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2. SME na £otwie i Polsce – dane liczbowe
W tablicy 2 zosta³y przedstawione dane liczbowe charakteryzuj¹ce
sektor SME na £otwie. W roku 2013 liczba podmiotów funkcjonuj¹cych
w ramach ³otewskiego sektora SME stanowi³a 99,8% ogó³u przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w tym pañstwie. Najwiêkszy udzia³ w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw mia³y mikroprzedsiêbiorstwa – 89,1%, ma³e stanowi³y 9,0%, a œrednie jedynie 1,7%. Pomimo tak znacznych ró¿nic w liczbie
podmiotów ka¿da czêœæ ³otewskiej gospodarki, wliczaj¹c w to podmioty
du¿e, zatrudnia zbli¿on¹ liczbê pracowników. £¹cznie zatrudnienie
w sektorze SME znalaz³o 457 850 osób, czyli 78,5% ogó³u zatrudnionych.
Wartoœæ dodana jest wypracowywana w podobnym udziale przez
wszystkie typy podmiotów gospodarczych. Zrozumia³e jest wiêc, ¿e sektor SME stanowi a¿ 71,6% wartoœci dodanej wypracowanej w ca³ej gospodarce.
Tablica 2. Sektor SME na £otwie w 2013 roku
Wyszczególnienie

Przedsiêbiorstwa
liczba

udzia³

Zatrudnienie
liczba

udzia³

Wartoœæ dodana
mln EUR

udzia³

Mikro

78 200

89,1%

160 489

27,5%

2

21,3%

Ma³e

7 905

9,0%

153 196

26,3%

2

24,0%

Œrednie

1 511

1,7%

144 165

24,7%

3

26,3%

SME

87 616

99,8%

457 850

78,5%

7

71,6%

Du¿e

186

0,2%

125 713

21,5%

3

28,4%

87 802

100,0%

583 563

100,0%

10

100,0%

£¹cznie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [The Small Business Act for Europe, 2014a, s. 2].

W Polsce, podobnie jak na £otwie, w 2013 roku sektor SME stanowi³
równie¿ 99,8% ogó³u przedsiêbiorstw (tablica 3). Jednak o 6,1 p.p. wiêcej
by³o mikroprzedsiêbiorstw w Polce ni¿ na £otwie. Z kolei mniej o 5,4 p.p.
by³o ma³ych przedsiêbiorstw, a œrednich o 0,7 p.p. mniej. Udzia³ du¿ych
przedsiêbiorstw w ogóle podmiotów gospodarczych w obu krajach jest
identyczny, jednak w Polsce jest to 2940 jednostek, a na £otwie jedynie
186. Zatrudnienie w sektorze SME w Polsce znalaz³o 5 679 112 osób,
co stanowi³o 68,8% ogó³u zatrudnionych. W odró¿nieniu od £otwy w Polsce wyraŸnie dominuje zatrudnienie w mikro i du¿ych przedsiêbiorstwach – odpowiednio jest to 36,5% oraz 31,2% ogó³u pracuj¹cych. Podobnie dostrzegaln¹ ró¿nicê stanowi znaczenie polskiego sektora SME dla
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gospodarki pañstwa. Polski sektor SME odpowiada jedynie za 50% wartoœci dodanej wytwarzanej przez wszystkie podmioty gospodarcze dzia³aj¹ce na terenie pañstwa.
Tablica 3. Sektor SME w Polsce w 2013 roku
Wyszczególnienie
Mikro

Przedsiêbiorstwa
liczba

udzia³

Zatrudnienie
liczba

udzia³

Wartoœæ dodana
mln EUR

udzia³

1 407 427

95,2% 3 007 504

36,5%

28

14,7%

Ma³e

52 676

3,6% 1 121 510

13,6%

27

14,4%

Œrednie

14 850

1,0% 1 550 098

18,8%

39

20,9%

SME

1 474 953

99,8% 5 679 112

68,8%

94

50,0%

Du¿e

2 940

0,2% 2 570 479

31,2%

94

50,0%

1 477 893

100,0% 8 249 591

100,0%

188

100,0%

£¹cznie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [The Small Business Act for Europe, 2014b, s. 2].

Przytoczone liczby niew¹tpliwie wskazuj¹, jak du¿y jest rynek i mo¿liwoœci gospodarki polskiej w stosunku do tego, co dzieje siê na rynku
³otewskim.

3. Administracja pañstwowa a sektor SME
W tablicy 4 zosta³y przedstawione dane liczbowe przedstawiaj¹ce,
w jakim zakresie administracja pañstwowa odpowiada na potrzeby sektora SME. Zaprezentowane dane wskazuj¹, ¿e Polska i £otwa w wiêkszoœci obszarów opisuj¹cych obci¹¿enia administracyjne dotrzymuj¹
standardów Unii Europejskiej.
Czas oraz koszty zwi¹zane z rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej s¹ znacz¹co ni¿sze w omawianych krajach ni¿ œrednia unijna. W Polsce za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej zajmuje jeden dzieñ i wi¹¿e siê
z wydatkiem 120 EUR, a na £otwie zajmuje to dwa dni i potrzeba na to
34,5 EUR.
Dwie miary podatkowe jednoznacznie klasyfikuj¹ Polskê poni¿ej
œredniej UE, w której œrednio odnotowano 12,5 ró¿nych rodzajów p³atnoœci podatkowych, co poch³ania w sumie oko³o 193 godzin. W Polsce jest
to odpowiednio 18 p³atnoœci rocznie oraz 286 godzin. Na £otwie jest zdecydowanie lepiej – 7 p³atnoœci podatkowych i 264 godziny niezbêdne na
ich wykonanie. Chocia¿ te dwa wskaŸniki nie daj¹ pe³nego obrazu otoczenia podatkowego przedsiêbiorstw, to jednak widaæ, ¿e w Polsce prze-
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pisy podatkowe s¹ bardziej uci¹¿liwe ni¿ w innych krajach Europy. Jest to
wyraŸna przes³anka do jak najszybszego uproszczenia przepisów w tym
zakresie.
Tablica 4. Administracja pañstwowa a potrzeby sektora SME – wybrane
zagadnienia
Wyszczególnienie
Czas na rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej (w dniach)

£otwa

Polska

UE

2

1

4,2

34,5

120

318

7

18

12,54

264

286

192,57

Prawodawstwo i polityka szybko
zmieniaj¹cym siê problemem dla
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
(% respondentów, którzy zgadzaj¹ siê z tym
stwierdzeniem)

63

66

70

Z³o¿onoœæ procedur administracyjnych jest
problemem dla prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej (% respondentów, którzy
zgadzaj¹ siê z tym stwierdzeniem)

42

59

63

Kontakt on-line z w³adzami publicznymi (%)

92,43

90,1

87,58

Licencje i pozwolenia (1 = najni¿szy poziom,
26 = najwy¿szy poziom z³o¿onoœci)

11,2

12

15,77

3,4

2,7

3,2

Koszty rozpoczêcia dzia³alnoœci (w EUR)
Liczba p³atnoœci podatkowych w ci¹gu roku
Czas potrzebny do ustalenia i zap³aty
zobowi¹zañ podatkowych (iloœæ godzin
rocznie)

Ciê¿ar regulacji rz¹dowych (1 = uci¹¿liwe,
7 = nie uci¹¿liwe)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [The Small Business Act for Europe, 2014a, s. 8;
2014b, s. 8].

W stosunku do œredniej unijnej w obu pañstwach nieznacznie lepiej
kszta³tuj¹ siê wielkoœci wskazuj¹ce na fakt, ¿e badani respondenci zgadzaj¹ siê ze stwierdzeniem, ¿e szybko zmieniaj¹ce siê prawodawstwo
oraz polityka s¹ problemem utrudniaj¹cym prowadzenie biznesu. Œrednio
w UE by³o to 70% wskazañ, w Polsce – 66%, a na £otwie 63%. Podobnie,
w opinii badanych, z³o¿onoœæ procedur administracyjnych, tak w Polsce
(59% wskazañ), jak i na £otwie (42% wskazañ), jest ni¿sza od œredniej
unijnej wynosz¹cej 63%.
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Lepiej te¿ prezentuj¹ siê dane odnoœnie do mo¿liwoœci oraz wykorzystania kontaktu on-line z administracj¹ publiczn¹. Na £otwie z mo¿liwoœci kontaktu ze œrodowiskiem biznesu, dostêpu do baz danych czy
mo¿liwoœci zg³aszania w³asnych projektów korzysta³o 92,43% respondentów, w Polsce 90,1%, a œrednio w UE 87,58% respondentów.
Uzyskanie licencji oraz pozwoleñ na £otwie wi¹¿e siê z najni¿szym
w UE poziomem z³o¿onoœci – ocenionym przez respondentów na 11,2,
w Polsce zosta³o ocenione jako 12, a w ca³ej Unii to blisko 16 punktów.
Z kolei ciê¿ar regulacji rz¹dowych zosta³ oceniony w Unii na poziomie
3,2. Mniej uci¹¿liwy w takim razie jest on na £otwie 3,4, za to w Polsce wydaje siê on bardziej uci¹¿liwy – przyjmuj¹c poziom 2,7.

4. Podatki i obowi¹zkowe obci¹¿enia przedsiêbiorstw –
wybrane zagadnienia
4.1. £otwa
4.1.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 1 lutego 1995 roku
o podatkach dochodowych przedsiêbiorstw [Corporate Income Tax, 1995].
Stawka podatku p³aconego przez osoby prawne bêd¹ce rezydentami
od ich dochodów wynosi 15%. W przypadku wyp³at dokonywanych na
rzecz nierezydentów podatki s¹ nastêpuj¹ce [Poradnik eksportera…, 2014]:
– dywidendy – 0% / 15% / 30%, gdzie stawka podatkowa w wysokoœci
15% stosowana jest jedynie do dywidend, które rezydent £otwy
wyp³aca nierezydentowi z krajów uznanych za stosuj¹cych szkodliw¹
konkurencjê podatkow¹; z kolei stawka podatkowa w wysokoœci 30%
jest stosowana do dywidend nadzwyczajnych, które rezydent £otwy
wyp³aca nierezydentowi z krajów uznanych za stosuj¹cych szkodliw¹
konkurencjê podatkow¹;
– wynagrodzenie za us³ugi zarz¹dzania lub konsultingowe – 10%;
– wyp³aty oprocentowania – 0% / 15%, gdzie stawka podatkowa w wysokoœci 15% jest stosowana do wyp³at, które rezydent £otwy wyp³aca
nierezydentowi z krajów uznanych za stosuj¹cych szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹;
– wynagrodzenie za w³asnoœæ intelektualn¹ – 0% / 15%, gdzie stawka
podatkowa w wysokoœci 15% jest stosowana do wynagrodzenia, które
rezydent £otwy wyp³aca nierezydentowi z krajów uznanych za stosuj¹cych szkodliw¹ konkurencjê podatkow¹;
– wynagrodzenie za sprzeda¿ nieruchomoœci na £otwie – 2%.
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Obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ dokonania zap³aty. Rok
obrotowy to 12 miesiêcy i nie musi pokrywaæ siê z rokiem kalendarzowym.
4.1.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawowym ³otewskim aktem prawnym reguluj¹cym kwestie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa z dnia 11 maja 1993
roku o podatkach dochodowych od osób fizycznych [Personal Income
Tax, 1993].
Stawka podatku wynosi 23% i jest p³atna przez osoby fizyczne, równie¿ od dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej. W przypadku zysków kapita³owych stawka podatku wynosi 15%. Osoby fizyczne bêd¹ce pracownikami p³ac¹ podatek dochodowy co miesi¹c, a pozosta³e raz do roku.
4.1.3. Obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym na £otwie kwestie
ubezpieczeñ spo³ecznych jest ustawa z dnia 1 paŸdziernika 1997 roku
o ubezpieczeniach spo³ecznych [State Social Insurance Mandatory Contribution, 1997].
Sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne p³acone s¹ przez
ubezpieczonych i ich pracodawców co miesi¹c. Ca³kowita stawka ubezpieczenia wynosi 34,09%, z czego 23,59% p³aci pracodawca, a 10,50% jest
p³acone przez pracownika. W przypadku wci¹¿ pracuj¹cych osób uprawnionych do emerytury stawka to: 29,12%, gdzie 20,16% p³acone jest przez
pracodawcê, a pozosta³¹ czêœæ, czyli 8,96%, p³aci pracownik.
4.1.4. Opodatkowanie mikroprzedsiêbiorstw
£otewski ustawodawca wprowadzi³ specjaln¹ kategoriê mikroprzedsiêbiorstw, które mog¹ p³aciæ podatek dochodowy liczony jako 9% osi¹ganych przez siebie obrotów. Takim specjalnym podatnikiem mo¿e zostaæ:
– kupiec indywidualny,
– przedsiêbiorstwo, gospodarstwo hodowli ryb,
– osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w Pañstwowym Urzêdzie
Skarbowym – State Revenue Service (SRS), jak wykonawca dzia³alnoœci gospodarczej,
– spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
pod warunkiem spe³nienia trzech kryteriów kwalifikuj¹cych: obroty nieprzekraczaj¹ce 100 000 EUR rocznie, liczba pracowników nie mo¿e
przekraczaæ piêciu, a ponadto dochód zatrudnionego pracownika nieprzekraczaj¹cy 720 EUR miesiêcznie.
Jeœli mikroprzedsiêbiorstwo nie spe³nia kryteriów kwalifikuj¹cych,
to podatek jest wy¿szy:
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jeœli liczba zatrudnionych pracowników przekracza piêciu na kwarta³,
to 2 p.p. zostan¹ dodane do stopy 9% od ka¿dego pracownika dodatkowo,
– stawka 20% ma zastosowanie do obrotu rocznego przekraczaj¹cego
100 000 EUR,
– stawka 20% ma dodatkowo zastosowanie do czêœci dochodu przekraczaj¹cej 720 EUR, je¿eli dochód pracownika mikroprzedsiêbiorstw
przekracza 720 EUR.
Od 2015 roku wprowadzono zmiany do przepisów o stawkach podatków dla mikroprzedsiêbiorstw, zgodnie z którymi w przypadku osi¹gania obrotów do 7000 EUR stawka podatku bêdzie kszta³towa³a siê na
poziomie 9%. Natomiast jeœli mikroprzedsiêbiorstwo bêdzie osi¹ga³o obroty pomiêdzy 7000,01 EUR a 100 000 EUR, to stawka podatku w kolejnych latach wzroœnie do:
– 11% w 2015 roku,
– 13% w 2016 roku,
– 15% w 2017 i kolejnych latach.
Jeœli mikroprzedsiêbiorstwo nie mia³o ¿adnego obrotu w danym
okresie rozliczeniowym (roku kalendarzowym) lub suma obliczonego
podatku mikroprzedsiêbiorstwa nie przekracza 50 EUR, to podatek p³acony jest w wysokoœci 50 EUR.
Podatek od mikroprzedsiêbiorstw jest p³acony cztery razy do roku
od obrotów kwartalnych w roku kalendarzowym. Podstawowym aktem
prawnym jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2010 roku o podatkach mikroprzedsiêbiorstw [Micro-enterprise Tax, 2010].
Podatek od mikroprzedsiêbiorstw obejmuje:
1) obowi¹zkowe sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne pañstwowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, op³atê za ryzyko biznesowe dla
pracowników firmy,
2) podatek dochodowy od osób prawnych, w przypadku firm, które s¹
p³atnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
3) podatek dochodowy od osób fizycznych w³aœciciela firmy do czêœci
dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej mikroprzedsiêbiorstwa.
Nale¿y jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e na ³otewskich zatrudnionych
w mikroprzedsiêbiorstwach, które wybra³y uproszczon¹ formê ewidencji
podatkowej, na³o¿ono szereg dodatkowych ograniczeñ, m.in. pracownik
mikroprzedsiêbiorstwa nie jest uprawniony do zastosowania nieopodat-
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kowanych minimalnych kwot i osobistych zwolnieñ z podatku dochodowego.
W przypadku tego uproszczonego podatku 69,4% stanowi¹ obowi¹zkowe p³atnoœci z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego. Tym samym s¹
one znacznie mniejsze ni¿ te, które by³yby p³acone w przypadku normalnych zasad.
4.1.5. Podatek od towarów i us³ug
Podatek VAT p³acony jest przez osoby prawne i osoby fizyczne. Standardowa stawka podatku wynosi 21%, obni¿ona stawka podatku – 12%
oraz specjalna stawka 0% dla eksportu i wewn¹trzwspólnotowej dostawy
towarów.
W dniu 1 stycznia 2013 na £otwie wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o podatku VAT zastêpuj¹ca ustawê o podatku VAT, która obowi¹zywa³a od
1995 do 2012 roku [Value Added Tax, 2012].
4.2. Polska
4.2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych
Aktem prawnym reguluj¹cym w Polsce podstawowe kwestie zwi¹zane z podatkiem dochodowym od osób prawnych jest ustawa z dnia
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych [ustawa,
1992].
Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Natomiast nierezydentom ustalono
dwie stawki: 20% (m.in. prawa autorskie, dzia³alnoœæ widowiskowa, us³ugi
finansowo-prawne) i 10% (wywóz pasa¿erów i ³adunków drog¹ morsk¹
oraz przedsiêbiorstwa ¿eglugi powietrznej).
4.2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
G³ównym aktem prawnym reguluj¹cym kwestie zwi¹zane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych [ustawa, 1991].
Osoby fizyczne mog¹ w Polsce rozliczaæ siê z podatku dochodowego
na cztery sposoby, wed³ug:
– skali podatkowej (dwie stawki 18% i 32%),
– podatku liniowego (19%),
– karty podatkowej,
– rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych.
Karta podatkowa i rycza³t od przychodów ewidencjonowanych zosta³y omówione w punkcie 4.2.4.
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4.2.3. Obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 paŸdziernika 1998 roku o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych pracodawca zobowi¹zany jest p³aciæ sk³adki ubezpieczeniowe za zatrudnianych pracowników w swoim i ich imieniu
[ustawa, 1998]. W sk³ad wymiaru p³aconych przez pracodawcê sk³adek
wchodzi ubezpieczenie:
– emerytalne – p³acone solidarnie po 9,76% przez pracownika i pracodawcê,
– rentowe – pracodawca p³aci 6,50%, a pracownik 1,50%,
– chorobowe – p³acone wy³¹cznie przez pracownika w wysokoœci 2,45%,
– zdrowotne – tak¿e p³acone wy³¹cznie przez pracownika w wysokoœci
9,00%,
– wypadkowe – p³acone wy³¹cznie przez pracodawcê ze stawk¹ z przedzia³u od 0,40% do 3,60% uzale¿nion¹ od rodzaju wykonywanej pracy.
Natomiast przedsiêbiorca samodzielnie op³acaj¹cy sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej we w³asnym zakresie ustala podstawê wymiaru sk³adek, przy zastrze¿eniu, ¿e
kwota ta bêdzie:
– nie ni¿sza ni¿ 30% minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze
24 kalendarzowe miesi¹ce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– nie ni¿sza ni¿ 75% minimalnego wynagrodzenia w kolejnych miesi¹cach.
4.2.4. Uproszczone formy ewidencji
W Polsce istniej¹ dwie podstawowe formy uproszczonej ewidencji
podatkowej: karta podatkowa, rycza³t od przychodów ewidencjonowanych oraz, bêd¹ca swoistym konglomeratem rozwi¹zañ przyjêtych
w ustawie o rachunkowoœci i prawie podatkowym, podatkowa ksiêga
przychodów i rozchodów. Obie uproszczone formy ewidencji podatkowej regulowane s¹ przez ustawê z dnia 20 listopada 1998 roku o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne [ustawa, 1998].
Nie jest to wskazane przez ustawodawcê wprost, ale warunki, które
musz¹ spe³niæ przedsiêbiorstwa chc¹ce rozliczaæ siê za pomoc¹ karty podatkowej i rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych, jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e s¹ to formy skierowane przede wszystkim do mikroprzedsiêbiorców.
Przedsiêbiorca chc¹cy rozliczaæ siê kart¹ podatkow¹ musi prowadziæ
jednorodn¹, nieskomplikowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy zatrud-
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nieniu, w zale¿noœci od rodzaju dzia³alnoœci, od jednej do piêciu osób (nie
wliczaj¹c do limitu zatrudnienia m.in. niektórych cz³onków rodziny, osób
przyuczanych do zawodu oraz pracowników obs³ugi, takich jak personel
sprz¹taj¹cy czy administracyjny).
Stawka podatku dla „kartowiczów” okreœlana jest kwotowo i zale¿y
od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci i ludnoœci miejscowoœci, w której ta
dzia³alnoœæ jest wykonywana. Natomiast niewyra¿one wprost skierowanie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych do mikroprzedsiêbiorstw przejawia siê poprzez okreœlenie maksymalnej kwoty rocznych
obrotów dla przedsiêbiorców chc¹cych wybraæ tê formê ewidencji na
150 000 EUR. Ponadto, podobnie jak karta podatkowa, rycza³t kierowany
jest do stosunkowo nieskomplikowanych dzia³alnoœci gospodarczych.
Stawka podatku dla „rycza³towców” ustalana jest procentowo od
osi¹ganych przez nich przychodów, pomniejszonych o nieliczne odliczenia (m.in. czêœæ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz darowizny
na rzecz kultów) i zale¿na od rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci. Wysokoœæ rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
– 3,00% – m.in. dzia³alnoœæ handlowa i gastronomiczna,
– 5,50% – m.in. roboty budowlane i sprzeda¿ biletów komunikacji miejskiej,
– 8,50% – m.in. najem i dzier¿awa oraz sprzeda¿ napojów o zawartoœci
alkoholu powy¿ej 1,5%,
– 17,00% – m.in. poœrednictwo w sprzeda¿y hurtowej i obs³uga nieruchomoœci,
– 20,00% – wolne zawody.
Jako trzeci¹ formê uproszczonej ewidencji mo¿na uznaæ podatkow¹
ksiêgê przychodów i rozchodów. Uproszczenie to nie ma bezpoœredniego
wp³ywu na wysokoœæ p³aconych podatków (podatnik rozlicza siê na zasadach ogólnych), a jedynie poœrednie poprzez zmniejszenie obci¹¿eñ
natury administracyjno-ksiêgowej przedsiêbiorców oraz ograniczenie
liczby ewidencji prowadzonych przez przedsiêbiorstwo. Mo¿liwoœæ prowadzenia ewidencji w postaci podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów maj¹ osoby fizyczne, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne
osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które nie prowadz¹ ksi¹g rachunkowych oraz nie rozliczaj¹ siê
kart¹ podatkow¹ lub rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych.
Ponadto w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku o rachunkowoœci
[ustawa, 1994, art. 3 ust. 1] okreœlaj¹cej zasady prowadzenia ksi¹g rachun-
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kowych wprowadzono tak¿e dodatkow¹ kategoriê mikroprzedsiêbiorcy,
którym jest przedsiêbiorca nieprzekraczaj¹cy co najmniej dwóch z nastêpuj¹cych trzech wielkoœci:
– 1 500 000 PLN – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego,
– 3 000 000 PLN – w przypadku przychodów netto ze sprzeda¿y towarów i produktów za rok obrotowy,
– 10 osób – w przypadku œredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu
na pe³ne etaty.
Mikroprzedsiêbiorca prowadz¹cy ksiêgi rachunkowe ma prawo do
daleko id¹cych uproszczeñ w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych polegaj¹cych m.in. na:
– mo¿liwoœci rezygnacji z zachowania zasady ostro¿noœci przy wycenie
poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów,
– braku koniecznoœci wyceniania aktywów i pasywów wed³ug wartoœci
godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
– mo¿liwoœci sporz¹dzania uproszczonej postaci informacji dodatkowej,
– mo¿liwoœci niesporz¹dzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w³asnym,
– mo¿liwoœci niesporz¹dzania rachunku przep³ywów pieniê¿nych,
– mo¿liwoœci sporz¹dzania bilansu oraz rachunku zysków i strat w bardzo uproszczonych wersjach.
4.2.5. Podatek od towarów i us³ug
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym w Polsce kwestie podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i us³ug [ustawa, 2004].
Podatnikami podatku VAT w Polsce s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne wykonuj¹ce samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na cel lub rezultat takiej dzia³alnoœci.
Podstawowa stawka podatku VAT wynosi w Polsce wynosi 23%
(o 2 p.p. wiêcej ni¿ na £otwie), dwie obni¿one stawki w wysokoœci 8%
(bardzo szeroki wachlarz towarów i us³ug wymienionych przede wszystkim w za³¹czniku numer 3 do ustawy o VAT), 5% (przede wszystkim produkty rolnicze oraz ksi¹¿ki) oraz specjaln¹ stawkê 0% dla eksportu i wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów.
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Zakoñczenie
Jedn¹ z g³ównych barier prowadzenia biznesu wskazywan¹ przez
przedsiêbiorców jest nie jak siê czêsto wydaje wysokoœæ obci¹¿eñ podatkowych, ale niestabilnoœæ prawa podatkowego. Dlatego te¿ istotne jest
wprowadzenie uproszczeñ odnoœnie do obci¹¿eñ podatkowych oraz unowoczeœnienie i wprowadzenie reform administracyjnych polegaj¹cych na
zwiêkszeniu przejrzystoœci i prostocie administracji pañstwowej, by tym
samym sprzyja³a ona rozwojowi sektora SME w ka¿dym kraju.
Dane statystyczne sektora SME na £otwie oraz w Polsce wskazuj¹, ¿e
ni¿sze obci¹¿enia podatników oraz wy¿sza sprawnoœæ ³otewskiego aparatu urzêdniczego przek³adaj¹ siê na lepsz¹ kondycjê ³otewskiego sektora
SME przejawiaj¹c¹ siê w wy¿szym ni¿ w Polsce udziale mikro, ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw w tworzonej przez gospodarkê pañstwa wartoœci dodanej. Na £otwie sektor SME wytwarza 71,6% wartoœci dodanej,
a w Polsce zaledwie 50%.
Ponadto lepsze warunki podatkowe stworzone na £otwie na potrzeby mikrodzia³alnoœci sprawiaj¹, ¿e wiêcej mikroprzedsiêbiorstw ma
szansê przetrwaæ kluczowy, pocz¹tkowy okres istnienia i w dalszych
okresach przekszta³ciæ siê w przedsiêbiorstwa ma³e czy œrednie. W polskiej gospodarce wyraŸnie dominuj¹ przedsiêbiorstwa mikro i du¿e, odpowiadaj¹c wspólnie za 64,7% wartoœci dodanej wytwarzanej przez
gospodarkê. Natomiast na £otwie udzia³ ka¿dej z czterech grup przedsiêbiorstw jest bardzo zbli¿ony, oscyluj¹c od 21,3% dla mikroprzedsiêbiorstw do 28,4% dla przedsiêbiorstw du¿ych.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e dalsze u³atwienia w prowadzeniu biznesu, zw³aszcza w kontekœcie mikro i ma³ych przedsiêbiorstw,
s¹ konieczne i potrzebne.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest przestawienie sektora SME na £otwie oraz w Polsce,
a tak¿e porównanie ich na tle pozosta³ych krajów Unii Europejskiej. Omówiona
zosta³a definicja sektora SME wprowadzona przez Rekomendacjê UE. Przedstawione zosta³y dane statystyczne charakteryzuj¹ce sektor SME na £otwie oraz
w Polsce pod k¹tem iloœci i struktury podmiotów gospodarczych. Wskazano
równie¿ na zakres, w jakim administracja pañstwowa odpowiada na potrzeby
sektora SME. Ponadto omówione zosta³y wybrane zagadnienia podatkowe i obowi¹zkowe obci¹¿enia tego sektora.
Wskazano tak¿e, ¿e jedn¹ z g³ównych barier prowadzenia biznesu, jak¹
identyfikuj¹ przedsiêbiorcy, jest nie jak siê czêsto wydaje wysokoœæ obci¹¿eñ podatkowych, ale niestabilnoœæ prawa podatkowego. Dlatego te¿ istotne jest wprowadzenie uproszczeñ odnoœnie do obci¹¿eñ podatkowych oraz unowoczeœnienie
i wprowadzenie reform administracyjnych polegaj¹cych na zwiêkszeniu przejrzystoœci i prostocie administracji pañstwowej, by tym samym sprzyja³a ona rozwojowi sektora SME w ka¿dym kraju.
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The selected aspects of the functioning of micro, small and
medium-sized enterprises in Latvia and Poland (Summary)
The goal of this paper is to show sector SME in Latvia and in Poland and
compare with other countries in European Union. At the beginning definition of
micro, small and medium enterprises is presented according with European
Union Recommendation. Afterwards, the article is presented statistical data
which characterized sector SME in Latvia and in Poland. In this paper is indicated
on the extent to which the state administration is responding to the needs of SME
sector. In addition, the issues discussed were chosen and mandatory tax burden
on this sector.
One of the main barriers to running a business which entrepreneurs are
identified is the instability of the tax law. Therefore, it is important to introduce
simplifications regarding the tax burden and the modernization and introduction
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of administrative reforms involving increasing transparency and simplicity of administration, to thus it supports the development of the SME sector in each country.
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