




W obecnych czasach niezbędnym elementem strategii rozwoju i działania przedsiębiorstw

staje się odpowiednie zarządzanie ryzykiem podatkowym. Bezdyskusyjnym wydaje się

fakt, iż prowadzenie odpowiedzialnej finansowej polityki zarządzania firmą, która oparta jest na

znajomości oraz zrozumieniu ryzyk podatkowych, to dzisiaj konieczność biznesowa oraz

warunek niezbędny do dalszego rozwoju.

FILARAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SĄ:

Czynnikami powodującymi konieczność odpowiedniego zarządzania 

ryzykiem podatkowym są w szczególności: 

▪ niestabilne prawo podatkowe;

▪ wysoki stopień skomplikowania przepisów;

▪ wysokie kary przewidziane w przypadku popełnienia przestępstwa    

▪ lub wykroczenia skarbowego, o którego istnieniu możemy nie mieć 

świadomości;

▪ pro fiskalne podejście władz skarbowych. 

Ustawodawca wprowadza nieustannie nowe przepisy, które mają na celu zwiększenie

wpływów podatkowych do budżetu. Coraz większego znaczenia nabiera więc

zagwarantowanie przez podatnika zgodności prowadzonej działalności z wypełnieniem

obowiązków podatkowych.

W sytuacji zwiększonego dostępu organów podatkowych do źródeł danych:

to podatnik staje przed koniecznością udowodnienia zgodności swojego działania

z wymogami prawa, by móc czuć się bezpiecznie.
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Najbardziej dotkliwe konsekwencje dla firm generowane są najczęściej przez

nieuświadomione ryzyka związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie

rozliczeń podatkowych.

CZY STAĆ CIĘ NA RYZYKO ?

Każde ryzyko podatkowe to potencjalna ‚mina” finansowa, która w mniejszy lub większy

sposób może wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Identyfikacja tychże ryzyk, to

jedyna droga do ich wyeliminowania, co sprawia że jest to droga najbardziej efektywna.

Tylko doświadczony doradca potrafi dobrze je identyfikować, chroniąc firmę przed ryzykiem

kar i minimalizując koszty naprawienia dotychczasowych błędnych rozliczeń. My to potrafimy.

▪ Wyeliminuj ryzyko podatkowe;

▪ Uprzedź urząd skarbowy i bądź pewny, że w Twoich podatkach nie ma 

błędów;

▪ Reaguj w czasie rzeczywistym na zmiany w przepisach;

▪ Uniknij sankcji karno-skarbowych;

▪ W razie kontroli bądź gotowy zapewniając sobie wsparcie                         

najlepszego doradcy na rynku.
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NA SKUTEK MYLNEJ INTERPRETACJI 

PRZEPISU CZY TEŻ NIEDOSTRZEŻENIA 

JEGO NOWELIZACJI MOŻNA 

W NIEZAMIERZONY SPOSÓB 

SPOWODOWAĆ ZALEGŁOŚĆ 

PODATKOWĄ I STAĆ SIĘ 

PRZESTĘPCĄ SKARBOWYM.

Polityka COMPLIANCE 

w zakresie zgodności działania organizacji z przepisami 

prawa podatkowego nabiera większego znaczenia.



COMPLIANCE, czyli…

jak zapewnić zgodność własnych działań z ciągle zmieniającymi się

przepisami prawa podatkowego…

Compliance, to jedno z modniejszych obecnie pojęć, związanych z zarządzaniem procesami

w przedsiębiorstwie. W sferze podatkowej oznacza ono eliminację zachowań nieprzystających

do regulacji prawa podatkowego. Przy czym, aktualnie polityka compliance nie powinna być

rozumiana jedynie, jako dążenie do wypełniania podstawowych obowiązków wynikających

z przepisów prawa, w tym np. dochowywania terminów rozliczeń podatkowych

– to stanowczo za mało!

CORAZ WIĘCEJ OBOWIĄZKÓW DLA FIRM

Zapewnienie zgodności własnych działań z przepisami podatkowymi wymaga podejmowania

dodatkowej aktywności oraz wychodzenia naprzeciw ewentualnemu ryzyku, które może

urzeczywistnić się dopiero w przyszłości.

marianskigroup.pl

(NIE)BEZPIECZNY PODATNIK W DOBIE USZCZELNIANIA SYSTEMU PODATKOWEGO 2020 5

• nieustanne zmiany legislacyjne

• nakładanie coraz to nowych obowiązków 

dokumentacyjnych

• brak jednolitości stanowisk prezentowanych 

przez sądy administracyjne i organy 

podatkowe

• powodują, że wyzwania 

stawiane przed podatnikami 

wydają się rosnąć z każdym 

rokiem.



Podatki to nie wszystko - państwo coraz częściej przerzuca obowiązek weryfikacji

kontrahentów, zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności działalności gospodarczej na jej

uczestników.

To przedsiębiorca ma prześwietlać, analizować, sprawdzać. To on ma przygotować

odpowiednie dokumenty, wdrożyć u siebie konkretne polityki i być gotowym do raportowania.

Nie tylko w podatkach postępuje biurokratyzacja działalności.

Co więcej za niedostosowanie się do wymogów zmieniającego się otoczenia prawnego ma

być karany na drodze administracyjnej – a więc w sposób szybki, uproszczony, bez

zapewnienia pełnej ochrony jego praw i interesów. Obecnie przedsiębiorca powinien

realizować działania w szeregu obszarów – budując odpowiednie polityki i regulaminy,

a także dokonując zgłoszeń do kolejnych rejestrów, ewidencji.

Proponowany przez nas model compliance zawiera kompleksowe rozwiązania, w których

sfera prawna i podatkowa wzajemnie się uzupełniają, a ryzyka są eliminowane

wielokierunkowo. Tylko rozwiązanie kompleksowe pozwala uniknąć ryzyka w dłuższej

perspektywie i buduje bezpieczństwo na lata

Etap 2

(procedury grupowane, brak 
pełnej kohezji)

Ostateczny sukces

(procedury spójne,
holistyczne podejście)

Zgodność z 
prawem

Bezpieczeństwo 
podatkowe

RODO

AML

MDR

TP

KKS

sygnaliści

Compliance

Etap 1

(procedury rozdrobnione, 
struktura nieuporządowana)

2018 rok był „rokiem ochrony danych osobowych” (weszło w życie RODO).

2021 rok może być rokiem ochrony sygnalistów (wejdzie w życie stosowna dyrektywa).

Czy Twoja firma jest na to gotowa?

marianskigroup.pl
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PODATNIK POWINIEN WYKAZYWAĆ I PODEJMOWAĆ WZMOŻONĄ 

AKTYWNOŚĆ W ZAKRESIE:

• identyfikacji obszarów wrażliwych w ramach działalności przedsiębiorstwa,

generujących największe ryzyko podatkowe (np. w niektórych organizacjach może

być to kwestia obiegu informacji, w innych zasady prowadzenia dokumentacji

dotyczącej nabywanych lub sprzedawanych towarów i usług bądź też brak

jasnego podziału kompetencji i odpowiedzialności za określone procesy),

• monitorowania zmian w przepisach podatkowych, orzecznictwa sądów

administracyjnych i interpretacji organów podatkowych,

• tworzenia wewnętrznych procedur z zakresu zarządzania ryzykiem podatkowym,

np. dotyczących obiegu dokumentu, zasad akceptacji i weryfikacji płatności

w przedsiębiorstwie.

CZY WIESZ ŻE …

Interpretacje indywidualne nie są już gwarancją bezpieczeństwa dla

podatników;

kontrole podatkowe – kiedyś przypadkowe dzisiaj są celowe; dzięki

nowym narzędziom analitycznym w rękach fiskusa, stają się coraz

bardziej skuteczne , mając przy tym coraz większy wymiar finansowy;

ceny transferowe wciąż są na celowniku i praktycznie przestało być już

możliwe odłożenie przygotowania dokumentacji do momentu kontroli;

sankcje dla podatników poszukujących oszczędności w biznesie stały

się od początku tego roku bardziej dotkliwe i obecnie każda decyzja

biznesowa, skutkiem której pojawia się oszczędność podatkowa,

wymaga racjonalnego uzasadnienia ekonomicznego;

nowym źródłem ryzyka dla przedsiębiorców stała się konieczność

raportowania schematów podatkowych (MDR).

….. WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W DALSZEJ CZĘŚCI E-BOOKA …
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INTERPRETACJE INDYWIDUALNE NIE SĄ JUŻ GWARANCJĄ 

BEZPIECZEŃSTWA DLA PODATNIKÓW

Do niedawna interpretacje indywidualne uważane były za skuteczny element ochrony interesu

podatników. W związku z tym podatnicy chętniej korzystali z ww. instytucji, składając wnioski

o wydanie stanowiska przez organ podatkowy i tym samym potwierdzenie skutków

podatkowych w ramach określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Jednakże w ostatnim czasie daje się zauważyć tendencję do 

deprecjonowania wartości interpretacji indywidualnych również 

przez organy skarbowe.

Krajowa Informacja Skarbowa (wcześniej Krajowa Informacja Podatkowa) każdego roku

publikuje raporty odnoszące się do wykonywanej przez nią działalności. Dane te wskazują na

coraz mniejszą liczbę wydawanych interpretacji indywidualnych. O ile w 2014 r. złożono

łącznie 37 140 wniosków o interpretację indywidualną, o tyle w 2018 r. podatnicy wystąpili

zaledwie z 27 783 wnioskami, co potwierdza malejące zainteresowanie tą instytucją. Nie dziwi

to jednak, skoro podważana jest wciąż moc ochronna interpretacji indywidualnych.

Złudne poczucie bezpieczeństwa

Interpretacje indywidualne z założenia mają pełnić funkcję gwarancji prawidłowości realizacji

obowiązków podatkowych podatnika w jego indywidualnej sprawie. Czy jednak taka

interpretacja może zapewnić całkowite bezpieczeństwo podatnikowi? Niestety nie, czego

dowodzi praktyka podatkowa:

• Interpretacja indywidualna stanowi gwarancję dla podatnika w jego indywidualnej sprawie,

jedynie jeśli stan faktyczny we wniosku został skonstruowany w sposób należy tj.

odpowiada rzeczywistości. W związku z tym organy podatkowe weryfikujące rozliczenia

próbują w sposób instrumentalny pozbawić interpretacje uzyskane przez podatników waloru

ochronnego poprzez podważenie określonych (często nawet mało istotnych) okoliczności

wskazanych przez wnioskodawcę w stanie faktycznym.

• Interpretacja indywidualna może zostać zmieniona lub uchylona z urzędu przez Dyrektora

Krajowej Informacji Skarbowej (może on również stwierdzić jej wygaśnięcie z urzędu), co

w określonych przypadkach może obniżać bezpieczeństwo podatników.

marianskigroup.pl
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Odmowa wydania interpretacji zniechęca wielu podatników

Syzyfowe prace

Odmowa wydania interpretacji oraz wzywanie do dokonania licznych uzupełnień stanu

faktycznego (niekiedy o szczegóły, które nie mają przesądzającego znaczenia) stanowią

obecnie przejaw mniej lub bardziej celowej próby zniechęcania podatników do występowania

z wnioskiem o interpretację. Żmudny proces przygotowań oraz konieczność dokonywania

dodatkowych uzupełnień tylko wydłuża oczekiwanie na wydanie interpretacji indywidualnej.

Standardowo zajmuje do 3 miesięcy, jednak termin ten może ulec wydłużeniu na skutek

zwrócenia się przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dodatkowymi pytaniami.

marianskigroup.pl
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Blisko jedna czwarta spraw kończy się wydaniem

postanowienia (o pozostawieniu wniosku bez

rozpatrzenia, postanowień o umorzeniu postępowania,

postanowień o odmowie wszczęcia postępowania itd.)

zamiast merytorycznym rozpatrzeniem wniosku

o interpretację indywidualną.

Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia w wielu

przypadkach świadczy o próbie uchylenia się od

wykładni pojęć stanowiących element norm prawa

podatkowego, choć to należy do kompetencji organu

podatkowego.

Jako przykład można tu wskazać

unikanie udzielenia przez organ

podatkowy wiążącej odpowiedzi

co do tego, czy konkretne

(opisane we wniosku) naniesienia

na gruncie można zakwalifikować

jako budynek lub budowla

w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10-

10a ustawy o VAT na potrzeby

stosowania zwolnienia z podatku

od towarów i usług.

Uzyskanie potwierdzenia, co do skutków

podatkowych w wielu przypadkach ma

fundamentalne znaczenie dla podejmowanych

przez podatników decyzji w sferze prywatnej

czy gospodarczej. Dłuższy czas oczekiwania

na otrzymanie interpretacji może znacznie

skomplikować sytuację takiego podmiotu,

w tym np. uniemożliwić przeprowadzenie

określonej transakcji oraz utratę potencjalnych

zysków.



ALTERNATYWĘ STANOWI EKSPERCKA OPINIA PODATKOWA

Przedsiębiorca nie musi borykać się z identyfikacją obowiązków samodzielnie. W celu

zabezpieczenia interesów podatkowych (alternatywnie wobec interpretacji indywidualnej)

może bowiem posłużyć mu ekspercka opinia podatkowa, zawierająca kompleksową analizę

przepisów oraz ocenę stanowisk sądów administracyjnych i organów podatkowych wraz ze

wskazaniem konsekwencji podatkowych oraz ewentualnych metod niwelacji ryzyka.

Wykwalifikowany zespół ekspertów Kancelarii Mariański Group, działających pod ogólnym

nadzorem prof. dr hab. Adama Mariańskiego zapewni wsparcie w podejmowaniu

kluczowych, dla Państwa rozliczeń podatkowych, decyzji – w szczególności tych

nakierowanych na prowadzenie stabilnego biznesu oraz potrzebę rozwoju własnej działalności

gospodarczej.

Wykorzystaj potencjał eksperckiej opinii podatkowej i zyskaj:

marianskigroup.pl
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lepszą efektywność podejmowanych działań  

opinie podatkowe wspierają przedsiębiorcę w poruszaniu się 

w gąszczu trudnych i często niejednoznacznych przepisów, 

pomagając podjąć najkorzystniejszą decyzję dla firmy;

bezpieczeństwo

niezależna opinia podatkowa daje możliwość powołania się na nią 

w toku kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, a zastosowanie się 

do zaleceń zawartych w opinii sprawia, że przedsiębiorca nie ponosi 

odpowiedzialności karnoskarbowej;

prestiż 

Kancelaria może przedstawić opinię przygotowaną we 

współpracy z pracownikami naukowymi 

i autorytetami wiodących polskich uczelni z zakresy prawa 

podatkowego, uznawane przez najwyższe organy państwowej.



KONTROLE PODATKOWE – KIEDYŚ PRZYPADKOWE 

TERAZ CELOWE I EFEKTYWNE 

Kontrola podatkowa wzbudza negatywne emocje u niejednego przedsiębiorcy. Warto się do

niej dobrze przygotować, bowiem znajomość praw i obowiązków może uchronić

przedsiębiorcę przed jej negatywnymi konsekwencjami.

Obserwowane w ostatnich latach zaostrzenie polityki fiskalnej wobec podatników przejawia się

nie tylko w spektrum nowelizacji przepisów prawa podatkowego, ale także we wzmożonych

kontrolach podatników. Narzędzia analityczne, jakimi dysponują organy podatkowe (urzędy

celne i celno – skarbowe) powodują, że kontrole są coraz skuteczniejsze i mają coraz

większy wymiar finansowy. Na przestrzeni ostatnich lat, kontroli przedsiębiorców jest

ogółem mniej, ale znacznie zwiększyła się kwota uszczupleń podatkowych stwierdzonych

w ich wyniku.

W praktyce oznacza to, że kontrole celniej trafiają w podmioty, które naruszają przepisy

podatkowe. To z kolei przekłada się na zwiększenie ustaleń podatkowych oraz lepszą

efektywność kontroli.

W obliczu zwiększonej skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych każdy

przedsiębiorca powinien zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia profesjonalnego

pełnomocnika. Rekomendowanym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego,

który będzie reprezentował podatnika przed organem podatkowym w każdej sprawie

podatkowej.

marianskigroup.pl
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CHCESZ UZYSKAĆ PROFESJONALNE 

WSPARCIE NA ETAPIE KONTROLI 

PODATKOWEJ LUB PO PROSTU UWOLNIĆ 

SIĘ OD KORESPONDENCJI 

Z ORGANAMI PODATKOWYMI – USTANÓW 

PEŁNOMOCNIKA OGÓLNEGO FIRMY. 

Kontrole podatkowe to tematyka naszego bloga – Zapraszamy!

kontrolapodatkowa.pl

http://kontrolapodatkowa.pl/


USTANOWIENIE PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO NIESIE ZE SOBĄ SZEREG 

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY, M.IN.:

obniżenie ryzyka kontroli skarbowej/ podatkowej – organy niechętnie kontrolują

podmioty reprezentowane przez pełnomocników, będących doświadczonymi

ekspertami w zakresie kontroli podatkowych,

wyeliminowanie ryzyka popełniania błędów, które najczęściej pojawiały się już

przy pierwszym kontakcie Podatnika z urzędem,

uwolnienie się od korespondencji z organami podatkowymi – od chwili

podpisania pełnomocnictwa wszelka korespondencja z organami podatkowymi

kierowana jest do kancelarii,

profesjonalne wsparcie – pełnomocnik ma możliwość właściwego pokierowania

sprawą już od samego początku relacji z urzędem,

redukcja kosztów i więcej wolnego czasu – pełnomocnictwo ogólne wolne jest od

opłaty skarbowej i jest podpisywane wyłącznie raz na wszystkie czynności.

W konsekwencji, w przypadku wielu różnych spraw w organach podatkowych

znacząco ogranicza koszty działalności gospodarczej i pozostawia więcej wolnego

czasu na jej bezpieczne prowadzenie.

marianskigroup.pl
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Wcześniej przygotowana i zweryfikowana z doradcą podatkowym

strategia na wypadek kontroli, daje komfort i zwiększa szanse na

uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli. Pozytywny wynik kontroli to

nie tylko mniejsze ryzyko negatywnych konsekwencji podatkowych, ale

także istotne ograniczenie zagrożeń związanych z ewentualną

odpowiedzialnością karnoskarbową osób zaangażowanych

w rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.



CENY TRANSFEROWE WCIĄŻ NA CELOWNIKU

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nie jest nowością dla polskich

podatników. Dla wielu przedsiębiorców od lat jest to temat dobrze znany, nie zawsze jednak

traktowany z należytą uwagą. Skrajnym, ale wcale nierzadkim przypadkiem, było

przygotowywanie dokumentacji za kilka lat dopiero w związku z kontrolą podatkową, co

bardzo rzutowało na jakość dokumentów. Także podatnicy przygotowujący dokumentacje na

bieżąco często nie zwracali większej uwagi na najistotniejsze kwestie, w tym zwłaszcza

uzasadnienie przyjmowanych zasad rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Praktyka pokazuje

jednak, że nie było to większym problemem – kontrolującym często wystarczało samo

istnienie dokumentacji.

Obecnie trzeba zweryfikować podejście do problematyki dokumentacji cen transferowych

i potraktować tę kwestię priorytetowo. Na celowniku fiskusa niezmiennie bowiem pozostają

transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi. Statystyki kontroli w obszarze cen

transferowych pokazują, że aparat skarbowy, wyposażony w narzędzia analityczne skutecznie

typuje podmioty do kontroli i wymierza dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Podmioty wytypowane do kontroli w obszarze cen transferowych:

Dokonując analizy aktywności organów podatkowych nie sposób nie zauważyć znaczącego

spadku liczby wytypowanych podmiotów. Czy oznacza to, że obszar ten przestał interesować

fiskusa? Wręcz przeciwnie. Spadek liczby kontrolowanych jest wynikiem szeroko zakrojonych

działań analitycznych. Fiskus wzbogacił się o pokaźny zasób nowych danych pozyskanych

z informacji uzyskanych z formularzy CIT- TP (za rok 2019 TP-R) a te umożliwiają skuteczne

wytypowanie podmiotu do kontroli. Powyższe przekłada się istotnie na wymiar ekonomiczny

ciężaru ustaleń podatkowych.
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Rok 2017

341 
podmiotów 

kontrolowanych

Rok 2018

166 
podmiotów 

kontrolowanych

1,1 

miliarda zł. 

łączna wartość zobowiązania 

podatkowego wynikająca

z zakończonych kontroli w obszarze 

cen transferowych w roku 2018
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W praktyce przestaje być możliwe odkładanie kwestii cen transferowych do czasu kontroli,

ponieważ już w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, podatnicy są

zobowiązani zapewnić o sporządzeniu dokumentacji. Samo jej przygotowanie staje się także

dużo trudniejsze i bardziej czasochłonne niż wcześniej, co jest związane z wysokim poziomem

szczegółowości informacji koniecznych do zaprezentowania w dokumentacji.

DOTKLIWE SANKCJE DLA PODATNIKÓW POSZUKUJĄCYCH 

OSZCZĘDNOŚCI W BIZNESIE 

Zakładając, że celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku i racjonalnie działający

przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą by ten cel osiągnąć, to jego decyzje będą

ukierunkowane m.in. na zmniejszeniu obciążeń fiskalnych. W tym celu podatnik podejmuje

szereg działań, których efektem jest ograniczenie lub uniknięcie powstania zobowiązania

podatkowego.

Czy w ślad obowiązujących przepisów podatnik może czuć się bezpiecznie dokonując wyboru

takiej struktury swojej działalności gospodarczej, poprzez którą ograniczy swoje zobowiązanie

podatkowe?

Nowy rok – nowe kary

Dotychczasowe konsekwencje szeroko rozumianych optymalizacji podatkowych ograniczały

się do ustalenia skutków podatkowych z pominięciem struktur wdrożonych w celu uniknięcia

zapłaty podatku. W razie zakwestionowania danego modelu optymalizacyjnego, podatnik

wprawdzie musiał uiścić różnicę w podatku wraz z należnymi odsetkami, jednak nie był

narażony na dodatkowe sankcje. Również stosowanie nierynkowych mechanizmów nie było

w żaden sposób penalizowane, jeżeli podatnik posiadał dokumentację cen transferowych.

marianskigroup.pl

Eksperci Mariański Group, mając na

uwadze najnowsze regulacje prawne oraz

wytyczne organizacji międzynarodowych,

od lat przygotowują dokumentacje cen

transferowych. W zakresie proponowanych

usług oferują również usługi niszowe,

których nie zaproponują biura rachunkowe

• defence file – plik obronny na wypadek 

kontroli wykonania usług niematerialnych;

• polityka cen transferowych dla grupy;

• weryfikacja dotychczasowych rozliczeń 

między podmiotami 

• uprzednie porozumienia cenowe

• analizy porównawcze (analizy zgodności) 

oparte na profesjonalnych, 

licencjonowanych bazach danych. 
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Od 1 stycznia 2019 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została uzupełniona

o regulacje umożliwiające nałożenie na podatnika dodatkowych sankcji finansowych.

Dodatkowe zobowiązanie będzie mogło być nakładane również na podmioty powiązane, które

stosują nierynkowe mechanizmy rozliczeń.

W przypadku, w którym organ podatkowy wydaje decyzję w oparciu o przepisy klauzuli

o unikaniu opodatkowania, dotyczące cen transferowych lub z zastosowaniem środków

ograniczających umowne korzyści, obowiązkowo ustala on dodatkowe zobowiązanie

podatkowe, które odpowiada ułamkowi stwierdzonej w postępowaniu korzyści podatkowej.

Podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego 

wyniosą 10 i 40 proc. Powyższa kwota sankcji może zostać 

podwojona, a w niektórych przypadkach nawet potrojona.

Teoretycznie przepisy dotyczące klauzuli unikania opodatkowania nie mogą być stosowane

dowolnie. Przy ocenie czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym

z głównych celów dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności

wskazane przez podatnika. Zatem tak długo, jak podatnik jest w stanie wskazać na podstawy

biznesowe podejmowanych przez siebie działań i ich istotność dla prowadzonej działalności,

klauzula nie powinna mieć zastosowania.

marianskigroup.pl
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PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI O POŁĄCZENIU BĄDŹ 

PRZEJĘCIU, KONIECZNE JEST PRZEDSTAWIENIE 

RACJONALNEGO UZASADNIENIA EKONOMICZNEGO 

DANEJ TRANSAKCJI. 

TYLKO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY, PRZY UDZIALE 

DOŚWIADCZONEGO DORADCY PODATKOWEGO, 

DEFENCE FILE, POZWOLI UCHRONIĆ PRZEDSIĘBIORCĘ 

PRZED NIEUZASADNIONYM ZASTOSOWANIEM 

KLAUZULI I WYMIERZENIEM DODATKOWEGO 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO. 



RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR) – NOWE 

ŹRÓDŁO RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej, dane pozyskiwane od podatników w wersji

plików ustrukturyzowanych (np. JPK, Centralny Rejestr Faktur, TP-R), dane o sprzedaży

detalicznej uzyskiwane niezwłocznie w trybie online, niezbędne do oceny prawidłowości

dokonywanych przez podatnika rozliczeń, okazały się niewystarczającym narzędziem w walce

z oszustwami podatkowymi.

Polska administracja skarbowa potrzebowała szybkiego dostępu do informacji

o podejmowanych przez podatników działaniach w obszarze potencjalnego agresywnego

planowania podatkowego. Instrumentem, który ma służyć ochronie dochodów budżetu

Państwa przed stosowanymi nadużyciami podatkowymi jest od 1 stycznia 2019 r.,

mechanizm obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych

(Mandatory Disclosure Rules – dalej: MDR).

Działania te wpisują się w szeroki wachlarz inicjatyw rządzących, sprowadzający się do

przerzucania na podatników obowiązków, które do tej pory leżały po stronie organów kontroli

czyli zbierania i przetwarzania informacji pochodzących od podatników. Obecnie

podejmowane działania modyfikują kształt polskiego sytemu podatkowego ukierunkowując

jego charakter w kierunku koncyliacyjno – opresyjnego, którego filarami jest motywowanie

podatników do współpracy i uzgadniania swoich działań z organami podatkowymi (aspekt

koncyliacyjny) oraz wprowadzania coraz ostrzejszych restrykcji za niewypełnianie obowiązków

nie tylko płatniczych (tak jak do tej pory) ale przede wszystkim informacyjnych.

Skoro bowiem punktem kluczowym do poprawy ściągalności zobowiązań publicznoprawnych

jest dostęp do danych podatników i ich analiza, to na równi z ukrywaniem dochodów

i obrotów należało postawić brak przekazywania informacji przez podatników.
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Obowiązek informacyjny

Kryterium kwalifikowanego 

korzystającego  musi być spełnione, 

aby zmaterializował się obowiązek 

informacyjny

Inny schemat podatkowySchemat podatkowy transgraniczny

Kryterium kwalifikowanego 

korzystającego nie ma znaczenia
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SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE 

MDR NAŁOŻONE NA OSOBY FIZYCZNE

marianskigroup.pl
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Sankcje pomiędzy EUR 30,000 a EUR 150,000

Sankcje pomiędzy EUR 150,000 a EUR 1 mln

Sankcje do EUR 30,000

Sankcje powyżej EUR 1 mln

Zagrożenie w Polsce karą grzywny w przypadku naruszenia obowiązków

związanych z raportowaniem w wysokości do 24.960.960 zł jest najwyższe

w Unii Europejskiej. Średnie stawki kar nie przekraczają 30.000 Euro: Francja

10.000, Finlandia 15.000, Włochy 21.000, Czechy i Cypr 20.000, Niemcy

25.000, Słowacja 30.000, Austria i Szwecja 50.000 Euro. Wyższe są tylko

w Danii 378.000 Euro oraz Holandii 830.000 Euro. Jednak w żadnym kraju

członkowskim nie osiągają polskiego poziomu, prawie 6.000.000 Euro.



Raportowaniu podlegają nie tylko schematy realizowane od 2019 roku. Ustawodawca

przewidział również obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach

podatkowych, które miały miejsce przed datą wejście w życie przepisów MDR. Okres, za jaki

należy złożyć informację o schemacie podatkowym w stosunku do czynności, które mają

miejsce przed 1 stycznia 2019 r., zależy od typu schematu podatkowego, który podlega

raportowaniu.

W dniu 31.1.2019 r. Minister Finansów opublikował „Objaśnienia dotyczące stosowania

przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do szefa KAS informacji o schematach

podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR)”. Jednak ich zakres i treść budzą liczne

wątpliwości, a kształt może być modyfikowany przez MF niemalże z dnia na dzień.

Dla raportowania schematów podatkowych przewidziano formę elektroniczną, która ma się

przyczynić do sprawniejszego monitorowania działań podatników i ich doradców. Samo

zaraportowanie schematu nie oznacza więc, że można czuć się bezpiecznie. Ukrytym celem

przepisów jest bowiem tak naprawdę zbieranie jak największej ilości informacji, co

w przyszłości może znaleźć odbicie w zaostrzaniu przepisów, których celem ma być walka

z agresywną optymalizacją podatkową.

Przepisy o MDR są nieostre, a szeroki zakres definicji może prowadzić do

wniosku, że raportowaniu podlega wszystko, co może wpływać na obniżenie

opodatkowania. W połączeniu z ciągłą presją na zwiększenie wpływów

budżetowych z uszczelnienia systemu podatkowego, można dojść do wniosku, że

istotnym uzasadnieniem do tak istotnego rozszerzenia zakresu raportowania jest

przede wszystkim uzyskiwanie „punktów zaczepienia” na okoliczność przyszłych

kontroli

marianskigroup.pl

SCHEMAT PODATKOWY 

TRANSGRANICZNY

Schemat podatkowy

SCHEMAT PODATKOWY 

STANDARYZOWANY
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Ważne

Podmioty, których przychody lub koszty, ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych,

przekroczyły 8 mln PLN w roku poprzedzającym dany rok obrotowy, będą zobowiązane

do wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej w celu spełnienia obowiązku

przekazywania informacji na temat schematów podatkowych

Brak procedury / nieprzestrzeganie procedury może skutkować

karą pieniężną do 2 mln PLN.

Akceptacja obowiązkowej procedury MDR – członkowie kadry kierowniczej wyższego

szczebla, w tym członkowie zarządu lub dyrektorzy posiadający wiedzę z zakresu prawa

podatkowego

Obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji

o schemacie podatkowym w ciągu 30 dni od udostępnienia schematu podatkowego lub

podjęcia pierwszej czynności związanej z wdrożeniem tego schematu

Niewypełnienie obowiązku zgłoszenia lub innych obowiązków może podlegać karze

pieniężnej: - do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem;

- do 20 mln PLN w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za to zdarzenie.

Poprzez raportowanie organy podatkowe otrzymają od podatników listę przypadków

określających obszary, które mają wpływ na wysokość płaconych podatków. Należy zakładać,

że aparat skarbowy skrupulatnie wykorzysta ten fakt do działalności kontrolnej. Istnieje zatem

uzasadniona obawa, że nowe regulacje będą prowadzić do „samooskarżania się” podatników

przed administracją podatkową, a wtórnie spowodują zwiększenie przypadków prowadzonych

postępowań z zastosowaniem klauzuli obejścia prawa.

W związku z nowymi przepisami szczególna odpowiedzialność będzie spoczywać na

doradcach podatkowych, którzy z jednej strony powinni przestrzegać prawnie chronionej

tajemnicy zawodowej, a z drugiej skutecznie wspierać swoich klientów wiedzą

i doświadczeniem w budowaniu argumentacji obronnej, odnoszącej się do niemalże każdego

podejmowanego działania.

marianskigroup.pl
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Skoro zgodnie ze stanowiskiem MF schematem podatkowym jest nawet zmiana formy

współpracy z pracownikiem, to żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć obowiązku

zabezpieczenia swoich interesów podatkowych. Tylko bowiem sprawdzeni doradcy podatkowi

z wszechstronnym doświadczeniem będą w stanie pomóc zabezpieczyć przedsiębiorcę przed

ryzykiem sporu z organami podatkowymi.

Szczególnej uwadze poddać należy te obszary działania każdej firmy, a w szczególności tych

które spełniają cechy definicji kwalifikowanego podatnika, które będą dowodziły kontrolującym

dochowania przez podatnika należytej staranności w respektowaniu wszelkich

obowiązków raportowania podatkowego.
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Bieżące doradztwo w zakresie 

raportowania MDR 

Procedury raportowania 

schematów

Identyfikacja schematów 

podatkowych 

Badanie czynności historycznych
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PODSUMOWUJĄC …..

JAK POGODZIĆ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM 

Z INNYMI OBOWIĄZKAMI?

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga stałego nadzorowania procesów

w ramach działalności gospodarczej. Jednocześnie, działania nastawione na minimalizację

ryzyka podatkowego muszą być racjonalne – nie mogą zakłócać realizacji podstawowych

zadań tego przedsiębiorstwa.

W trosce o zabezpieczenie własnych interesów podatkowych, a także w celu ograniczenia

własnego zaangażowania czasowego (kosztem innych procesów), warto pomyśleć o wsparciu

profesjonalistów, którzy dzięki rozległej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w obsłudze

przedsiębiorców przyczynią się do minimalizacji ryzyka podatkowego w firmie,

z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji.

KORZYSTANIE Z PROFESJONALNYCH USŁUG  - SPOSOBEM NA ODCIĄŻENIE 

PRZEDSIĘBIORCY.

Wsparcie ekspertów w zakresie compliance obejmuje przede wszystkim:

marianskigroup.pl

Bieżące doradztwo 

podatkowe 

kompleksową i bieżącą 

pomoc ekspertów w 

rozwiązywaniu 

problemów związanych           

z rozliczeniem 

podatków, obejmującą 

wskazywanie 

możliwych do 

wdrożenia  

u podatnika rozwiązań 

oraz ewentualnych 

obszarów ryzyka 

podatkowego.

(NIE)BEZPIECZNY PODATNIK W DOBIE USZCZELNIANIA SYSTEMU PODATKOWEGO 202021

Przeprowadzenie 

profesjonalnych 

audytów 

podatkowych

badań mających 

na celu 

zdiagnozowanie

i ograniczenie 

lub wyeliminowanie 

nieprawidłowości oraz 

związanych z nimi 

potencjalnych ryzyk

podatkowych.

Tworzenie 

defence file

dodatkowej 

dokumentacji 

zabezpieczającej,                   

w szczególności 

dokumentacji 

potwierdzającej 

wykonanie świadczeń 

pomiędzy podmiotami 

powiązanymi oraz 

zasadność ustalonych 

w tych transakcjach 

cen transferowych.

Reprezentacja przed 

organami

podatkowymi

w ramach czynności 

sprawdzających

w kontrolach 

podatkowych i celno –

skarbowych

w postępowaniach 

podatkowych przed 

organami podatkowymi 

I i II instancji,

w postępowaniach 

sądowo -

administracyjnych 

przez WSA i NSA



Kancelaria Mariański Group zapewni Państwu wsparcie w realizacji polityki compliance,

przyczyniając się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ograniczenia

prawdopodobieństwa wdania się w spór z organami podatkowymi.

Korzystając z naszych usług, powierzają Państwo nadzór nad zapewnieniem zgodności

rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami zespołowi profesjonalistów, którzy na

bieżąco śledzą zmiany prawa podatkowego oraz dzięki szerokiej wiedzy i praktyce, mogą

wspomóc budowaniu bezpieczeństwa podatkowego w Państwa firmie.

Bez tych działań pozycja podatnika w sporze z organem 

podatkowym co do zachowania obowiązku raportowania będzie 

bardzo słaba, zwłaszcza że wpływy z kar administracyjnych, 

którymi obciążony jest brak raportowania, stanowią i będą 

stanowić rosnące źródło wpływów budżetowych.
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Przeprowadzanie szkoleń z zakresu aktualnych przepisów podatkowych oraz

planowanych zmian legislacyjnych

Szkolenia pozwalają na uaktualnienie wiedzy podatkowej pracowników podatnika,

niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów gospodarczych, na dostosowane rozliczeń

podatkowych do wymagań ustawodawcy oraz wdrożenie procedur zabezpieczających

ewentualne ryzyko na przyszłość.
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WYŻEJ OPISANYCH OBOWIĄZKÓW. 

WPROWADZENIE W FIRMIE ODPOWIEDNICH 

ZASAD I PROCEDUR COMPLIANCE POZWOLI 

SKUTECZNIE UWOLNIĆ SIĘ OD 

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJZA 

NARUSZENIE 



ZMIANY W TERMIACH PODATKOWYCH 

W ZWIĄZKU Z STANEM EPIDEMII

Pliki JPK

Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz

z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą

mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Matryca VAT

Termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT od 1 lipca 2020 r. Do 30

czerwca 2020 r.:

- będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej

ustawy dotyczące stawek tego podatku, do celów opodatkowania VAT będzie

stosowana PKWiU 2008,

- wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały

podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od

1 lipca 2020 r.

Biała lista

Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek

niezamieszczony w wykazie podatników VAT („biała lista):

- obecnie jest to termin 3 dni od dnia zlecenia przelewu,

- termin przedłużono do 14 dni.

Schematy podatkowe MDR

Odroczenie terminów raportowania schematów podatkowych MDR. Dotyczy

wszystkich schematów podatkowych oprócz schematów transgranicznych,

Wszystkie terminy dotyczące raportowania, w szczególności istotne dla podstawowego

30 dniowego terminu na raportowanie schematów), w okresie od 31 marca do 30

czerwca 2020 roku nie rozpoczynają się, a te które biegną ulegają zawieszeniu, nie

dłużej niż do 30.06.2020r. bieg terminów. Terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.
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Ceny transferowe

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września

2020 r. dla podmiotów których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu

31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Dla pozostałych ta

zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu raportowania TP-R. Obecnie termin na

złożenie informacji do Szefa KAS to koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku

podatkowego, a zatem dla podatników, którzy mają rok podatkowy zgodny z rokiem

kalendarzowym to dzień 30 września.

Terminy procesowe

Bieg terminów procesowych i sądowych w:

▪ postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

▪ postępowaniach egzekucyjnych,

▪ postępowaniach karnych,

▪ postępowaniach karnych skarbowych,

▪ postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

▪ postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych

▪ postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja

podatkowa,

▪ kontrolach celno-skarbowych,

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Podobnie bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Interpretacje

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych

i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. trzymiesięczny termin na ich rozpatrzenie

przedłuża się o kolejne trzy miesiące.
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