
Tam, gdzie postęp spotyka 
się z doświadczeniem 
i wiedzą, powstają 

innowacyjne rozwiązania 
prawne zapewniające 
naszym klientom usługi na 
najwyższym poziomie. 
W obliczu wyzwań stale
zmieniającego się świata nie
stoimy w miejscu – robimy
pewny krok ku przyszłości.

Poznaj Kochański & Partners 
– firmę prawniczą jutra. 

Nowelizacja ustaw podatkowych z listopada ub. roku nałożyła na
niektóre podmioty dodatkowy obowiązek sprawozdawczy. Muszą
one informować o realizowanej przez siebie strategii podatkowej.

Obowiązek dotyczy:
• podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość

osiągniętych przychodów;
• podatników, u których wartość przychodu przekroczyła 50 mln

euro.

Pojęcie „strategii podatkowej” nie zostało zdefiniowane
w przepisach podatkowych.

Niemniej jednak zakres danych, które mają być ujęte w informacji
o realizowanej strategii podatkowej, wskazuje, że strategia
powinna obejmować przynajmniej:

• procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem
obowiązków podatkowych (najlepiej w podziale na
poszczególne podatki) i zapewniające ich prawidłową
realizację;

• określenie zasad postępowania w określonych sytuacjach, np.
identyfikacji schematu podatkowego, wystąpienia z wnioskiem
do organów podatkowych;

• określenie sposobów zapewnienia „rynkowych” warunków
transakcji z podmiotami powiązanymi;

• określenie sposobu identyfikacji ryzyk podatkowych.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK) informacja
o realizowanej strategii podatkowej grupy podatkowej powinna
być zbudowana w taki sposób, aby pozwalała odnaleźć informacje
o realizowanej strategii podatkowej w odniesieniu nie tylko do
całej grupy, ale również do każdej ze spółek wchodzących w jej
skład.
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Jak możemy pomóc?

• Zidentyfikujemy dane niezbędne
do przygotowania informacji
o strategii podatkowej;

• Zapewnimy kompleksowe
wsparcie w zakresie opracowania
strategii podatkowej;

• Przygotujemy projekt informacji
o strategii podatkowej do
opublikowania na Państwa stronie
internetowej.

Zapraszamy do kontaktu:

Którego roku podatkowego jako pierwszego
musi dotyczyć informacja o realizowanej
strategii podatkowej?

Charakter regulacji przemawia za uznaniem, że
opublikowaniu będą podlegać dopiero
informacje o realizowanej strategii podatkowej
za rok podatkowy rozpoczynający się po 31
grudnia 2020 r.

Brak jednak przepisów przejściowych
określających to jednoznacznie.

W związku z tym uzasadniona jest obawa, że w
2021 r. podmioty objęte nowym obowiązkiem
są zobowiązane opublikować informacje
o strategii podatkowej realizowanej już w roku
2020.

Sankcje za brak publikacji strategii

W przypadku niewykonania obowiązku
przekazania informacji o adresie strony
internetowej, gdzie są opublikowane
informacje o strategii, właściwy naczelnik
urzędu skarbowego nakłada karę pieniężną
w wysokości do 250 000 złotych.

W pozostałym zakresie do nakładania kary
pieniężnej stosuje się przepisy działu IVa.
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dla porównania: w Wielkiej Brytanii kara za
niewywiązanie się z podobnego obowiązku
zaczyna się od 7,5 tys. funtów.

Dlaczego warto wypełnić obowiązek?

• Okazja do przeglądu, uzupełnienia lub
uregulowania od nowa obszaru zarządzania
kwestiami podatkowymi

• Korzyść: ochrona przed sankcjami
w przypadku kontroli, w tym przed ryzkiem
zarzutu o brak dochowania należytej
staranności podatkowej

• Korzyść: ewentualna podstawa do rewizji
rozliczeń, w tym na korzyść podatnika

• Korzyść: poprawa przepływu informacji
i uporządkowanie kwestii podatkowych
(ważne w dobie pracy zdalnej).
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