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W rozprawie podjęto próbę określenia zależności między znajomością i wykorzystaniem 

preferencji podatkowych w postaci ulg i zwolnień, a wypełnianiem przez ten system funkcji 

stymulacyjnej podatku dochodowego przez przedsiębiorców. Dysertacja ma charakter teoretyczny 

oraz empiryczny. Dla osiągnięcia założonych celów pracy oraz zweryfikowania postawionych 

problemów badawczych zastosowano metodę opisową, polegającą przede wszystkim na studiach 

literatury z zakresu ekonomii oraz teorii i praktyki opodatkowywania przedsiębiorców. Dokonano w 

niej przeglądu teorii systemu podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii podatku 

dochodowego. Krytycznej analizie poddano podatkowe rozwiązania dotyczące stymulacyjnej 

funkcji podatków realizowanej poprzez ulgi i zwolnienia.    

Podstawowym celem rozprawy jest zbadanie i określenie, czy i w jakim stopniu preferencje 

podatkowe w postaci ulg i zwolnień są wykorzystywane przez przedsiębiorców należących do 

sektora MŚP i czy spełniają one funkcję stymulacyjną poprzez zachęcanie do podejmowania 

określonych działań.  

Celem poznawczym rozprawy jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej stymulacyjnej 

funkcji podatków realizowanej poprzez system ulg i zwolnień. Cel badań i sformułowane 

wspomagające je problemy badawcze stanowiły materiał do analizy i rozwiązania problematyki 

rozprawy. W części empirycznej dysertacji zastosowano metody badawcze obejmujące analizę 

ilościową, jakościową oraz analizę statystyczną. Analiza wyników przeprowadzonych badań 

pozwoliła dokonać oceny wykorzystania ulg i zwolnień przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Poznano intencje przedsiębiorców w zakresie korzystania z ulg i zwolnień 

podatkowych. Dokonano przeglądu opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami w 

Polsce. Został zdefiniowany właściwy, zdaniem ankietowanych, kierunek zmian w aspekcie ulg 

innowacyjnych w Polsce. Określono zmiany w zakresie ulg rozwojowych. Analiza wyników badań 

pozwoliła również dokonać oceny atrakcyjności dodatkowych ulg i zwolnień w podatku 

dochodowym z punktu widzenia prowadzenia codziennej działalności gospodarczej.  

Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły sformułowanie katalogu proponowanych 

zmian w zakresie wykorzystania ulg i zwolnień przez przedsiębiorców MŚP. Podjęcie tematu 

stymulacyjnej funkcji preferencji podatkowych wynika z faktu, że w Polsce, jak również w 

państwach Unii Europejskiej nie opublikowano dotychczas żadnych kompleksowych opracowań w 

zakresie bodźcowej roli ulg i zwolnień w podatku dochodowym. 


