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Procedura legislacyjna

28 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa trafia do Senatu, w następnym kroku Sejm podejmie decyzję w sprawie
ewentualnych poprawek Senatu i skieruje ustawę do podpisu Prezydenta. Prezydent
powinien podpisać ustawę tak, by przed 30 listopada 2020 r. została opublikowana
w Dzienniku Ustaw

Prezydent może również skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnie
wystąpić do Sejmy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy.
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ISTOTA REGULACJI

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia obejmuje określenie procesów oraz procedur dotyczących wykonywania
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie

Kto jest zobowiązany do wdrożenia strategii podatkowej?

➢ podatkowe grupy kapitałowe
➢ podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) opis podejścia podatnika do:

a) procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie,

b) dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych;
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

4) informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej,
b) interpretacji indywidualne przepisów prawa podatkowego,
c) wiążącej informacji stawkowej,
d) wiążącej informacji akcyzowej

5) informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
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OBOWIĄZKI I SANKCJE

Podatnik zamieszcza sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy,
sporządzone w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie
internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie
terminu na złożenie zeznania podatkowego

W tym samym terminie podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację
o adresie strony internetowej.

W przypadku niedopełnienia obowiązków, podatnik podlega karze pieniężnej. 
Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w 

drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł. 
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JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ

Jakie działania należy podjąć?

➢ audyt posiadanych procedur oraz audyt podejścia spółki do realizacji obowiązków
podatkowych

➢ sporządzenie strategii podatkowej
➢ szkolenie wewnętrzne ze strategii podatkowej
➢ sporządzenie sprawozdania z realizacji strategii

Termin realizacji obowiązków

➢ wdrożenie strategii – 31 grudnia 2020 r.
➢ sporządzenie sprawozdania z realizacji strategii – do końca dziewiątego miesiąca

następującego po upływie terminu do złożenia zeznania CIT – 2021 czy 2022?



STRATEGIA PODATKOWA

CEL USTAWODAWCY - WYNIKAJĄCY Z UZASADNIENIA PROJEKTU

Jak cel ma ustawodawca?

Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej
podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku

Dane publikowane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej służyć mogą organom Krajowej
Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o
możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach podatkowych

Takie informacje mają być pomocne w czasie podejmowania przez obywateli decyzji o skorzystaniu z usług
czy zakupu produktów od takich podmiotów

Regulacja ma przyczynić się do wzmocnienia skłonności podatników do prawidłowego wypełniania ich
zobowiązań podatkowych poprzez zwiększenie ich transparentności w tym obszarze oraz kontroli społecznej
podejmowanych działań

Czy na pewno o to chodzi?
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INNE DANE PUBLICZNIE DOSTĘPNE

Dane z zeznań podatkowych, takie jak: przychody, koszty, dochód i należny podatek

➢ Podstawa: art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit

Sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach
handlowych

➢ Podstawa: art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 935).

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit
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CO Z TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej nie powinna zawierać informacji objętych tajemnicą 
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego 

Jak się ma ten przepis do ujawniania informacji na temat:

➢ planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

➢ liczby przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

➢ złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

➢ transakcji z podmiotami powiązanymi

➢ rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową



STRATEGIA PODATKOWA

INNE KRAJE W KTÓRYCH WYSTĘPUJE STRATEGIA

Australia - Kodeks przejrzystości podatkowej (ang. Tax Transparency Code, TTC)

Publikacja dobrowolna!

https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Tax-transparency/Voluntary-Tax-Transparency-
Code/

Wielka Brytania – strategia podatkowa (tax strategy)

Publikacja obowiązkowa dla największych firm (obrót powyżej 200 mln GBP; bilans ponad 2 miliardy GBP)

https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy

Krótki dokument, który zawiera następujące informacje: jak firma zarządza ryzykiem podatkowym w Wielkiej
Brytanii; stosunek firmy do planowania podatkowego; poziom ryzyka, który firma jest gotowa zaakceptować
w zakresie opodatkowania w Wielkiej Brytanii; jak firma współpracuje z administracją podatkową

Kara: ostrzeżenie i wyznaczenie 30 dniowego terminu, następnie kara 7500 GBP

https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Tax-transparency/Voluntary-Tax-Transparency-Code/
https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy
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CO POWINNA OBEJMOWAĆ STRATEGIA?

Brak szczegółowych wytycznych w ustawie
określono jedynie co powinien zawierać raport z realizacji strategii (w sposób bardzo ogólny!) 

Co należy wziąć pod uwagę?

I. ŁAD PODATKOWY – ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE PODATKÓW
II. PODZIAŁ RÓL, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
III. WERYFIKACJA PROCESÓW I ROZLICZEŃ (AUDYT I NADZÓR)
IV. IDENTYFIKACJA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
IV. INSTRUKCIE I PROCEDURY PODATKOWE
V. FORMY WSPÓŁPRACY Z KAS
VI. PODEJŚCIE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO
VII. PODEJŚCIE DO ROZLICZEŃ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI I RAJAMI PODATKOWYMI
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