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Jakie są legalne możliwości obniżenia delty między kosztem 
pracodawcy a dochodem netto osoby fizycznej.

 Przekształcenie dochodu opodatkowanego według skali podatkowej w 
dochód opodatkowany ryczałtowo (samochody służbowe, najem 
lokalu)

 Przekształcenie dochodu opodatkowanego według skali podatkowej w 
dochód opodatkowany liniowo (dochody z kapitałów pieniężnych)

 Zwiększenie kosztów uzyskania przychodów (korzystanie z praw 
autorskich)

 Przekształcenie dochodu na nie podlegający składkom na 
ubezpieczenia społeczne (honorarium zarządu)

 Kombinacje wszystkich umów.



Dochody z kapitałów pieniężnych ścisłe kierownictwo i właściciele.

Pożyczka udzielona spółce – dobra inwestycja – niski podatek

1. Opodatkowanie stawką 19%,

2. Tylko wypłata, nie samo naliczenie odsetek jest 

przychodem,

3. Wartość pożyczki ograniczona przepisami o cienkiej 

kapitalizacji,

4. Warunki rynkowe, odpowiadające ofertom bankowym dla 

kredytów,

5. Dokumentacja podatkowa obejmuje transakcje o wartości 

odsetkowej 30 000 Euro w ciągu roku.
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Elastyczność struktury spółki komandytowej

 Umowa spółki może kształtować prawa komandytariusza do udziału w 
zyskach zarówno co do procentowego udziału jak i co do kwoty.

 Umowa spółki może także rozstrzygać kwestię wypłaty zysku.

 Wspólnik może udzielić pełnomocnictwa do nieodwołalnego 
wypowiedzenia umowy spółki. Umowa spółki może przewidywać 
skrócenie okresu wypowiedzenia.

 Umowa spółki może przewidywać, że w razie śmierci komandytariusza 
jego spadkobierca nie zostaje komandytariuszem lecz wypłaca mu się 
jedynie udział kapitałowy.

 Komandytariusz uczestniczy w stratach do wysokości udziału i 
odpowiada za zobowiązania spółki są wysokości sumy komandytowej.
(Mogą to być kwoty pomijalne).



Umowa o pracę zawierająca korzystanie z praw autorskich

 Cel wprowadzenie do umowy o pracę 50% kosztów uzyskania 
przychodów.

 Ograniczenie kwotowe przychodu korzystającego z 50% KUP do 
wartości po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne do 85 528 
PLN.

 Konieczność wykonywania rzeczywistej działalności twórczej.

 Dopuszczalny jest procentowy udział honorariów autorskich w całości 
wynagrodzenia.

 Konieczne jest prowadzenie ewidencji utworów

 Charakter utworów mają najczęściej prezentacje, plany strategiczne i 
operacyjne, kampanie marketingowe, reklamy. 

 Najwłaściwsze rozwiązanie dla menedżerów marketingu.
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