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Streszczenie: 

Artykuł dotyczy problematyki legalnych oraz nielegalnych form redukcji obciążeń 

podatkowych. Działania zmierzające do minimalizacji obciążeń podatkowych podejmowane 

przez podatników mogą mieć charakter legalny polegający na umiejętnym wykorzystywaniu 

istniejących regulacji prawnych albo charakter nielegalny, którego celem jest redukcja 

ciężarów publicznych wskutek uchylenia się od opodatkowania lub niezgodnego z prawem 

obejścia obowiązujących przepisów prawa. 

Autorzy w sposób przejrzysty wskazują na legalne formy redukcji obciążeń 

podatkowych, zaliczając do nich planowanie podatkowe, oszczędzanie podatkowe oraz 

unikanie opodatkowania, a także omawiają niezgodną z prawem formę redukcji obciążeń 

podatkowych jaką jest uchylanie się od opodatkowania.  W artykule podjęto próbę wskazania 

granicy pomiędzy legalnymi a nielegalnymi formami redukcji obciążeń podatkowych 

zwracając szczególną uwagę na metody zwalczania tych zjawisk w rzeczywistości społeczno-

gospodarczej.  

W kolejnych etapach artykułu wskazano na działania podejmowane przez władze 

naszego kraju mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom redukcji obciążeń podatkowych. W pracy rozważona została także 

kwestia oaz podatkowych oraz problematyka unikania podwójnego opodatkowania.  

Artykuł powstał w oparciu o analizę aktualnych przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, orzecznictwa sądów oraz bogatej literatury przedmiotu autorstwa cenionych 

teoretyków prawa podatkowego i finansowego.  

 

Abstract: 

The article deals with the issues of legal and illegal forms of reducing tax burdens. 
Actions aimed at minimizing tax burdens taken by taxpayers may be legal in nature consisting 

in skilful use of existing legal regulations or illegal character, aimed at reducing public 

burdens as a result of evasion or unlawful circumvention of applicable laws. 

The authors clearly indicate legal forms of reducing tax burdens, including tax 

planning, tax saving and tax avoidance, as well as discussing an unlawful form of reducing 

tax burdens that is tax evasion. The article attempts to indicate the boundary between legal 

and illegal forms of tax burden reduction paying particular attention to the methods 

of combating these phenomena in the socio-economic reality. 

In the next stages of the article, the actions taken by the authorities of our country 

aimed at tightening the tax system and counteracting negative phenomena of reducing tax 

burdens were pointed out. The work also considered the issue of tax oases and the issue 

of avoiding double taxation. 

The article is based on an analysis of current universally binding law, court decisions 

and rich literature on the subject authored by highly-regarded tax and financial theorists. 
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