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Jeśli Państwa firma osiąga wysokie bieżące dochody.

Jeśli Państwa marka (logo) jest istotnym elementem w waszej działalności.

Jeśli posiadacie Państwo majątek, którego dzisiejsza wartość jest wysoka.

Jeśli planujecie Państwo sprzedaż firmy teraz lub w przyszłości.

Jeśli prowadzicie Państwo swoją firmę jako spółkę kapitałową.

Jeśli w ramach swojej firmy kupujecie lub sprzedajecie towary zagranicą.

Jeśli zastanawiacie się w jaki sposób wynagradzać swoich kluczowych pracowników 

i menadżerów (w tym członków zarządów).

Jeśli dokonywaliście Państwo aportów do lub przekształceń spółek osobowych i innych 

czynności prawnych z nimi związanych.

Kiedy można oszczędzić na podatku?

… i w wielu innych sytuacjach.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę:
podatkową, prawną i finansowo-rachunkową.



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Polski system podatkowy pozwala na tworzenie konstrukcji prawnych firm umożliwiających 
zmniejszanie (i to nawet do zera) wysokości podatku dochodowego płaconego od zysków 
z bieżącej działalności. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w tym zakresie jest obecnie struktura oparta na Funduszu 
Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) – jej odpowiednie wykorzystanie pozwala osiągnąć 0% podatku 
dochodowego z bieżącej działalności gospodarczej i korzystną metodę wypłaty zarobionych 
pieniędzy do właścicieli. 

FIZ daje także możliwości tworzenia nowych struktur wspólnego inwestowania lub 
wykorzystywania wolnych środków pieniężnych – z taką samą preferencją jak wskazano wyżej.

Innym dostępnym rozwiązaniem jest stworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), w ramach 
której spółki kapitałowe, spełniające wymogi ustawowe, mogą bezpodatkowo ustalać swoje relacje 
wewnętrzne. Podobne możliwości optymalizacyjne daje także umiejętne wykorzystanie spółek 
osobowych (przy zapewnieniu jednokrotności opodatkowania).

Oszczędności w bieżącym opodatkowaniu firmy



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Często firmy osiągające duże sukcesy działają w konstrukcjach prawnych niebezpiecznych dla ich 
właścicieli, np. jednoosobowej działalności albo spółki jawnej czy cywilnej, w ramach których 
przedsiębiorca odpowiada wszystkim, co posiada (także prywatnie) za zobowiązania gospodarcze 
firmy.

Istnieje możliwość efektywnego podatkowo zorganizowania firmy w taki sposób, by zarówno majątki 
osobiste właścicieli, jak i najważniejszy majątek firmy (np. nieruchomości, maszyny) były 
zabezpieczone (tj. bez ryzyka ich utraty).

Taki projekt restrukturyzacji można do końca października 2015 r. przeprowadzić najefektywniej 
(tj. najtaniej i najszybciej) z wykorzystaniem odpowiedniej spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Po 
tym terminie, taka możliwość optymalizacji pozostanie – z wykorzystaniem m.in. narządzi opisanych 
wcześniej (w zależności od sytuacji faktycznej optymalne mogą się okazać FIZ, PGK, czy spółki 
osobowe).

Przy takich projektach w większości przypadków będzie istniała możliwość uzyskania korzyści 
podatkowej z tak zabezpieczonego majątku (tj. ustalenia jego wartości początkowej w wartości 
rynkowej) i tym samym zmniejszenia podatku na bieżąco lub na wypadek sprzedaży takiego majątku 
w przyszłości.

Zabezpieczenie właścicieli i majątku 



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Właściwie każda firma ma swoją markę, tj. wyróżniającą ją nazwę, logo graficzne itp. Wartość takiej 
marki, która tworzy się w trakcie funkcjonowania firmy może być znacząca. Przy czym nie może być 
ona w prosty sposób wykorzystana podatkowo do zmniejszenia płaconego podatku. 

Taka możliwość jednak istnieje – jeżeli znak towarowy zostanie przeniesiony do podmiotu 
celowego. Kluczowe w tym zakresie jest dokonanie takiego przeniesienia w sposób optymalny 
podatkowo, co jest możliwe na kilka sposobów. Także w tym przypadku do końca października 2015 
r. można wykorzystać preferencję podatkową SKA. 

Innymi sposobami uzyskania korzyści podatkowej w tym zakresie (dostępnymi po tym terminie) są 
struktury zagraniczne lub wykorzystanie relacji rodzinnych.

Tak zoptymalizować obciążenia podatkowe można także w oparciu o inne wartości niematerialne 
posiadane przez firmę lub osoby fizyczne – takie jak wzory przemysłowe, patenty, a nawet 
know-how. 

Korzystanie ze znaków towarowych



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Za pomocą krajowych rozwiązań optymalizacyjnych można w optymalny podatkowo sposób 
sprzedać dowolny majątek, taki jak nieruchomości, maszyny, środki transportu, a nawet dzieła 
sztuki. Takie aktywa bowiem bardzo często były nabywane lub wytwarzane we własnym zakresie 
niewielkim kosztem – w stosunku do ich dzisiejszej wartości rynkowej.

Taka optymalizacja jest możliwa bez względu na to czy taki majątek jest posiadany przez spółki, czy 
też przez osoby fizyczne.

W tym zakresie można osiągnąć efekt całkowitego braku podatku dochodowego od sprzedaży albo 
co najmniej jego zmniejszenia w znacznym wymiarze.

Dodatkowo, co bardzo istotne, zoptymalizować można zarówno sprzedaż majątku w danym 
momencie, jak również wytworzyć tarczę podatkową do wykorzystania jako koszt podatkowy 
przy sprzedaży takiego majątku w przyszłości.

Sprzedaż majątku (np. nieruchomości)



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Bardzo istotnym elementem funkcjonowania firmy jest perspektywa jej rozwoju wykraczająca poza 
poszczególne pokolenia jej właścicieli. Badania pokazują bowiem, że bardzo dużej ilości 
zakładanych firm rodzinnych nie udaje się przetrwać swojego założyciela. Nie musi tak jednak być. 

Przygotowanie do sukcesji przedsiębiorstwa jest procesem trudnym, ale niezbędnym do 
przeprowadzenia dla zabezpieczenia swoich potomków i zachowania stworzonego biznesu. Sama 
sukcesja składa się bowiem z wielu aspektów – m.in. psychologicznego, czy gospodarczego, ale 
przede wszystkich z fundamentów – tj. prawnej i podatkowej struktury takiej sukcesji.

Należy zadbać nie tylko o to, komu i kiedy przekażemy swoją firmę, ale także o to, by takie działania 
nie spowodowały zbędnych i niekorzystnych skutków podatkowych. Możliwości przeprowadzenia 
sukcesji zaś jest bardzo dużo – m.in. sprzedaż firmy, jej podział, darowizna, tworzenie struktur 
powierniczych (fundacje, trusty, FIZ).

Sukcesja firmy



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Jednym z efektów prowadzenia dobrze prosperującej lub dobrze rokującej firmy jest możliwość jej 
sprzedaży z dużym zyskiem. Niestety, najczęściej w takich przypadkach cena sprzedaży stanowi 
efektywnie dochód do opodatkowania (koszty nabycia własnej firmy albo nie występują, albo są 
minimalne – bo historyczne). Co za tym idzie, realny zarobek ze sprzedaży firmy to tak naprawdę 
ok. 80% uzyskanej ceny.

Istnieje możliwość sprzedaży firmy w sposób optymalny – tak by podatek dochodowy od takiej 
transakcji nie wystąpił w ogóle albo przynajmniej był znacznie niższy.

W tym zakresie można wykorzystać zarówno struktury zagraniczne, jak i rozwiązania krajowe. Co 
ważne, dzięki tej optymalizacji można zarówno dokonać sprzedaży firmy lub jej części teraz, jak 
i przygotować firmę do sprzedaży w przyszłości (stworzyć tarczę podatkową do wykorzystania 
jako koszt podatkowy przy przyszłej sprzedaży).

Optymalizacja może dotyczyć zarówno właścicieli całych firm lub ich większościowych 
wspólników, jak też sprzedaży niewielkich pakietów udziałów lub akcji w danej firmie, w tym 
notowanej na giełdzie.

Sprzedaż firmy (całości lub części)



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Spółki kapitałowe (z o.o. lub akcyjna) to często wybierane formy prowadzenia firmy. Posiadają one 
oczywiste zalety (m.in. brak odpowiedzialności właścicieli za firmę), ale też oczywiste wady 
(dwukrotność opodatkowania, tj. raz na bieżąco na poziomie spółki i drugi raz przy wypłacie 
dywidendy na rzecz wspólników).

Wskazaną przewagę spółek kapitałowych (brak odpowiedzialności) można utrzymać przy 
przekształceniu firmy w spółkę komandytową, z której jednocześnie płaci się podatek dochodowy 
tylko jednokrotnie (oszczędność ponad 15%). Aby jednak przekształcić bezpiecznie spółkę 
kapitałową w komandytową, należy wcześniej zlikwidować ryzyko tzw. niewypłaconych zysków.

W sytuacji gdy prowadzenie firmy jako spółki kapitałowej jest niezbędne (np. obecność na 
giełdzie, emisja obligacji, uzyskane zezwolenia i wiele innych) warto zadbać o to, by środki 
wypłacane na rzecz właścicieli takiej firmy nie były opodatkowane po raz drugi albo były 
opodatkowane w najmniejszym możliwym stopniu. Istnieje kilka różnych rozwiązań w tym zakresie, 
które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Optymalizacja w spółkach kapitałowych



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Optymalizacja podatkowa może objąć również rozliczenia osób fizycznych. Przy prowadzeniu 
przedsiębiorstwa pojawia się kwestia wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i kadry 
zarządzającej. Odpowiednie zasady ustalania i wypłaty tych wynagrodzeń mogą pozwolić na 
znaczne oszczędności każdego miesiąca. 

W firmach prowadzonych w formie spółek, zwłaszcza kapitałowych, powstaje dodatkowo problem 
rozliczeń firmy z jej właścicielami. Często przybierają one formę albo wypłat dywidend, albo 
umowy o pracę. Obie te konstrukcje są nieefektywne i mogą być zastąpione przez rozwiązania 
znacznie bardziej optymalne podatkowo.

Minimalizować obciążenia podatkowe można również w przypadku dochodów osób fizycznych 
z innych źródeł niż działalność gospodarcza, zwłaszcza w takich sytuacjach jak: sprzedaż 
majątku, uzyskanie darowizn i spadków, jak również dochody osobiste lub z praw majątkowych.

Optymalizacja w zakresie osób fizycznych



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Dzięki korzystnym zmianom w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych pojawiają się 
możliwości odzyskania podatku zapłaconego wcześniej – w formie zwrotu nadpłaty. Co więcej, 
w przypadku prowadzenia postępowania o stwierdzenie nadpłaty zwrot podatku może 
następować wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za odpowiedni okres.

Dzięki korzystnym dla klienta zasadom wynagrodzenia prowadzenia takich postępowań 
o stwierdzenie nadpłaty przez naszą kancelarię  ryzyko niepowodzenia nie występuje po stronie 
podatnika, on może tylko zyskać.

Obecnie możliwość odzyskania zapłaconego podatku  pojawia się przede wszystkim 
w następujących sytuacjach:

Zwrot nadpłaty w podatku PCC i innych

Jeśli do końca 2013 r. dowolna spółka osobowa została przekształcona w SKA lub SKA stała się 
jej wspólnikiem.
Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat została przeprowadzona transakcja lub czynność związana ze 
spółkami osobowymi (jawnymi, komandytowymi, czy SKA), z tytułu której pobrano podatek PCC.
Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat została przeprowadzona transakcja wniesienia aportu do spółki 
kapitałowej (aktywa innego niż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).
Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nabyto nieruchomość, której część była zwolniona z VAT i od tej części 
został naliczony podatek PCC.



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Korzystanie z jurysdykcji zagranicznych, w ramach Unii Europejskiej lub poza nią, stanowi od wielu 
lat formułę optymalizacji podatkowej w różnym zakresie. Część z takich możliwości została 
wskazana we wcześniejszych punktach (m.in. sprzedaż firmy czy korzystanie ze znaków 
towarowych).

Struktury zagraniczne powinny być rozważane także przez wszystkich przedsiębiorców, którzy 
kupują lub sprzedają towary za granicą. W takim przypadku można znaleźć optymalne 
rozwiązanie dla tych transakcji – korzystniejsze niż prowadzenie takiej działalności bezpośrednio z 
naszego kraju. 

Potencjalnych rozwiązań zagranicznych, które mogą przynieść korzyści podatkowe jest bardzo 
dużo. Przykładem może być struktura typu „captive insurance”, opierająca się na ubezpieczeniu 
działalności gospodarczej. 

Struktury zagraniczne



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Przy każdym rozwiązaniu dotyczącym zagranicznej optymalizacji podatkowej należy w tym 
momencie brać pod uwagę wprowadzone w Polsce od stycznia 2015 r. regulacje CFC 
(tj. zagranicznej spółki kontrolowanej), które mają na celu uniemożliwienie korzystania z jurysdykcji 
podatkowych korzystniejszych niż ta w Polsce.

Struktura zagraniczna może być jednak nieobjęta restrykcjami CFC jeśli jest odpowiednio do 
tego przygotowywana. Wobec powyższego, istniejące już teraz struktury muszą zostać 
przystosowane do tej zmiany, by zminimalizować jej negatywne skutki. Czasu na takie działania jest 
jednak coraz mniej.

Jednocześnie, od teraz każda zagraniczna struktura, która będzie tworzona przez polskich 
rezydentów podatkowych powinna od samego początku uwzględniać wskazane regulacje CFC.

Problem regulacji CFC 



Najważniejsze obszary optymalizacji podatkowej 
w 2015 i 2016 roku:

Działania optymalizacyjne służą maksymalnemu obniżeniu obciążeń podatkowych, w granicach 
przewidzianych przepisami prawa. Jest to natomiast tylko pierwszy krok na drodze do oszczędzania. 
O kolejnym, tj. odpowiednim zabezpieczeniu wdrażanych rozwiązań optymalizacyjnych, 
często się niestety zapomina.

Obecnie przypadkiem, w którym zabezpieczenie istniejących już struktur optymalizacyjnych jest 
niezwykle istotne są przede wszystkim struktury oparte na spółkach SKA. Należy bowiem te 
struktury dostosować do nowych warunków, gdy SKA staną się lub już się stały podatnikami.

Zabezpieczenie wdrożonych struktur powinno być zatem integralną częścią optymalizacji 
– by osiągany za jej pomocą efekt podatkowy nie był zagrożony. 

Zabezpieczenie struktur optymalizacyjnych 



Mateusz Kamiński

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 
11938). Prowadzi biuro kancelarii w Poznaniu.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się 
głównie restrukturyzowaniem przedsiębiorstw 
na polskim rynku – zarówno w na potrzeby 
sprzedaży poszczególnych aktywów lub całych 
firm i ich części, jak również kompleksowo 
– tworzeniem takich konstrukcji firm, które 
zapewniają im optymalne podatkowo 
i gospodarczo podstawy funkcjonowania.

Świadczył usługi doradztwa podatkowego, 
bieżącego i incydentalnego, dla wielu 
podmiotów na polskim rynku, w szczególności 
z branży handlowej, nieruchomości, 
logistycznej, finansowej i FMCG – w tym 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

mk@kaminskimajewski.pl
(+48) 782 441 281

Piotr Majewski

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 
11102). Prowadzi biuro kancelarii w Warszawie.

W swojej praktyce zawodowej szczególną 
uwagę poświęcił planowaniu podatkowemu. 
Doradza przy projektach optymalizacyjnych, 
restrukturyzacyjnych i przekształceniowych. 
Tworzy optymalne struktury prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce, oparte 
zarówno o podmioty zagraniczne, jak 
i wyłącznie struktury polskie. 

Świadczył usługi bieżącego doradztwa 
podatkowego dla wielu podmiotów, 
w szczególności z branży nieruchomościowej, 
w tym dla największych polskich deweloperów 
– spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, jak również dla 
jednej z największych spółek holdingowych 
w Polsce.

pm@kaminskimajewski.pl
(+48) 604 111 770



Zapraszamy do współpracy

Biuro w Poznaniu:
ul. Za Bramką 12B lok. 6
61-842 Poznań
 
biuro@kaminskimajewski.pl

Biuro w Warszawie:
ul. Puławska 228 lok. 18
02-670 Warszawa
 
kaminskimajewski.pl
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