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• Ponad 1,5 mld złotych pozostało w budżecie państwa w wyniku
tegorocznych działań Kontroli Skarbowej. Dla porównania w
analogicznym okresie ubiegłego roku (trzy kwartały) kwota ta
wyniosła niespełna 870 mln zł;

• W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku powstrzymano
próby oszustw w podatku VAT na kwotę ponad 566 mln zł, podczas
gdy w ubiegłym roku zaledwie 130 mln zł (wzrost o ponad 335
procent).

„Kontrola Skarbowa szybciej identyfikuje próby
wyłudzeń podatku, dlatego możemy sprawniej
blokować wypłaty VAT, których po prostu być
nie powinno” – wyjaśnia wiceminister
finansów i Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej Wiesław Jasiński.
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Wzrost o 32 %

Najbardziej wyraźny trend zauważalny jest w 
zatrzymaniach wypłat z budżetu nienależnego 
zwrotu podatku VAT.

(źródło danych: Komunikat MF z dnia 24.10.2016 r.) 

(źródło danych: Komunikat MF z dnia 24.10.2016 r.) 
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• W ostatnich latach wzrosła efektywność 
postępowań kontrolnych, tj. nastąpił wzrost 
kwoty ustaleń przypadających na jedno 
zakończone postępowanie kontrolne;

• W 2015 r. średnia kwota ustaleń na jedno 
zakończone postępowanie kontrolne dot. 
podatków wyniosła ponad 3 mln zł, co 
stanowi wzrost o prawie 90% w stosunku do 
roku poprzedniego;

• W wyniku postępowań kontrolnych 
przeprowadzonych w 2015 r., wykryto 
nieprawidłowości skutkujące uszczupleniami 
podatkowymi na łączną kwotę ponad 18 mld 
zł.
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* Diagram sporządzony na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym o kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów za 2015 r.
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„Powierzenie obowiązku w zakresie rozliczeń
podatkowych fachowym osobom trzecim nie
znosi samo przez się odpowiedzialności podatnika
w sferze prawa karnego skarbowego, ale pod
warunkiem udowodnienia, że miał on jednak
świadomość możliwości wadliwego rozliczenia
i godził się na ewentualnie niezgodne z
przepisami prawa podatkowego rozliczenia”

WYSZCZEGÓLNIENIE III KWARTAŁY 2015 III KWARTAŁY 2016 TREND 

LICZBA ZAKOŃCZONYCH KONTROLI OGÓŁEM 6 796 7 117 4,7%

USTALENIA DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJE - MLN ZŁ 11 547,2 15 079,5 30,6%

USTALENIA DLA KTÓRYCH ZŁOŻONO KOREKTĘ 
DEKLARACJI (Z ODSETKAMI) - MLN ZŁ

145,3 379,9 161,5%

ŁĄCZNE USTALENIA (DECYZJE+ KOREKTY) - MLN ZŁ 11 692,5 15 459,4 32,2%

LICZBA ZŁOŻONYCH ODWOŁAŃ OD DECYZJI 3 603 2 624 -27,2%

KWOTA ODWOŁAŃ - MLN ZŁ 2 213,4 4 485,2 102,6%

ŚREDNIA KWOTA USTALEŃ NA JEDNĄ ZAKOŃCZONĄ 
KONTROLĘ PODATKOWĄ - MLN ZŁ

2,78 3,71 33,2%

ŚREDNIA KWOTA USTALEŃ NA JEDNĄ ZAKOŃCZONĄ 
KONTROLĘ - MLN ZŁ

1,72 2,17 26,3%

(źródło danych: Komunikat MF z dnia 24.10.2016 r.) 
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„Powierzenie obowiązku w zakresie rozliczeń
podatkowych fachowym osobom trzecim nie
znosi samo przez się odpowiedzialności podatnika
w sferze prawa karnego skarbowego, ale pod
warunkiem udowodnienia, że miał on jednak
świadomość możliwości wadliwego rozliczenia
i godził się na ewentualnie niezgodne z
przepisami prawa podatkowego rozliczenia”

WYSZCZEGÓLNIENIE III KWARTAŁY 2015 III KWARTAŁY 2016 TREND 

WPŁATY BĘDĄCE EFEKTEM WYDANYCH DECYZJI
- MLN ZŁ

516,1 620,6 20,3%

WPŁATY BĘDĄCE EFEKTEM KOREKTY DEKLARACJI
- MLN ZŁ

133,8 234,3 75,1%

POZOSTAŁE WPŁATY (w tym m.in. ORZECZONE 
PRAWOMOCNE GRZYWNY PRZY DPO ORAZ WARTOŚĆ 
UISZCZONYCH MANDATÓW) – MLN ZŁ

89,3 130,5 46,1%

WPŁATY OGÓŁEM - MLN ZŁ 739,2 985,5 33,3%

ZATRZYMANA WYPŁATA Z BUDŻETU NIENALEŻNEGO 
ZWROTU PODATKU VAT - MLN ZŁ

130,2 566,5 335,2%

razem: WPŁATY + ZATRZYMANA WYPŁATA Z BUDŻETU 
NIENALEŻNEGO ZWROTU PODATKU VAT - MLN ZŁ

869,4 1 552,0 78,5%

(źródło danych: Komunikat MF z dnia 24.10.2016 r.) 
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Optymalizacje 
podatkowe

Wyłudzenia VATCeny transferowe
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W sierpniu 2016 r., Ministerstwo Finansów wydało komunikat,
w którym wskazuje na działania mające na celu zmniejszenie
nadużyć skarbowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

• Zgodnie z zamieszczoną informacją, priorytetem
Ministerstwa Finansów stało się ograniczanie zjawiska
szkodliwej „optymalizacji podatkowej” poprzez zwalczanie
sztucznych czynności / schematów wykorzystywanych
przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe oraz
ograniczenie nadużyć w ramach stosowania cen
transferowych.

• Ministerstwo w celu ograniczenia nadużyć dokonało
konsolidacji zadań w zreorganizowanym na ten cel
Departamencie Systemu Podatkowego, które skupiają się na:

– przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania poprzez
stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej;

– zawieraniu porozumień dotyczących uznania
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen
transakcyjnych;

– nadzorze nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa
podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu
„legalizacji” schematów abuzywnych przez system
interpretacji).

Minister uzasadnia podjęcie nowych działań ze
względu na zmniejszenie należności z tytułu
CIT w udziale dochodów budżetowych w PKB
Polski z poziomu 2,11 % do poziomu 1,44 %
(w okresie 2008 - 2015 r.)

Źródło: Komunikat MF z dnia 16.08.2016 r.
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Karuzele VAT

Zjawisko karuzeli podatkowej jest trudne do wykrycia,
gdyż opiera się na zawieraniu pozornie legalnych
transakcji przez kilka bądź kilkanaście podmiotów.
Wykorzystując mechanizm rozliczenia VAT nieuczciwe
podmioty nie odprowadzają podatku VAT związanego z
zawieranymi transakcjami, co skutkuje tym, że u
podatników, którzy nieświadomie padli ofiarą karuzeli,
pojawiają się zaległości w VAT.

Na ryzyko w tym zakresie narażeni są w szczególności
podatnicy z branż generujących wysokie obroty, a w
szczególności paliwowej, elektronicznej, metali,
tworzyw sztucznych, odzieży, obuwia, budownictwa,
motoryzacyjnej, czy też artykułów spożywczych.

Niekorzystne rozstrzygnięcia dotyczą często dużych firm 
prowadzących działalność od wielu lat, z pierwszych 
stron gazet, także tych notowanych na giełdzie. Zdarza 
się, że firmy te zostają nieświadomie zaangażowane w 
nielegalny proceder karuzeli VAT 
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Źródło danych: Sprawozdanie roczne o kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów za 2015 r.
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Działania kontrolne przeprowadzonego przez administrację podatkową w 2015 r. wykazały, że najwięcej 
oszustw na szkodę budżetu państwa występuje w branży paliwowej  oraz elektronicznej.

Obszary ryzyka
Ustalenia VAT kontroli zakończonych w 

2015 r. (udział %)

Paliwa 39,2%

Elektronika 34,2%

Stal 5,8%

Olej rzepakowy 4,2%

Metale szlachetne 3,6%

Obrót złomem 3,1%

Budownictwo 2,2%

Motoryzacja 1,2%

Usługi IT 0,9%

Inne (m.in. towary azjatyckie, instrumenty 
finansowe, działalność handlowa, inne usługi)

2,0%

Źródło danych: Sprawozdanie roczne o kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów za 2015 r.
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Wprowadzona do polskiego systemu 
podatkowego klauzula przeciwko 

unikaniu opodatkowania oraz zmiany w 
zakresie mocy ochronnej interpretacji 

indywidualnych.

Reforma administracji skarbowej -
ustawa o Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS). Nowe zasady 

prowadzenia kontroli.

Kwestionowanie skutków transakcji na 
podstawie art. 199a Ordynacji 
podatkowej (dotyczy wykładni 

oświadczeń woli w postępowaniu 
podatkowym).

Kwestionowanie skutków transakcji na 
podstawie art. 11 ustawy o CIT (dotyczy 

cen transferowych).

Narzędzia 
Kontrolujących
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• Klauzula obejścia prawa podatkowego – nowe przepisy obowiązują od 15 lipca 2016 r.

• Zastosowanie do działań nieuzasadnionych gospodarczo, których jedynym lub jednym z celów jest 
osiągnięcie korzyści podatkowej.

Czynność Wejście w życie przepisów Wszczęcie kontroli

Okres uzyskiwania korzyści

15 lipca 2016

Kwestionowanie 
korzyści uzyskanych 
po wejściu w życie 

klauzuli
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• W dniu 15 listopada 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji 
podatkowej w zakresie interpretacji indywidualnych. Zgodnie z 
wprowadzaną zmianą, interpretacja indywidualna nie będzie 
chronić podatnika, jeśli organy podatkowe uznają, że opisuje ona 
czynność podjętą w celu unikania opodatkowania, a korzyści 
podatkowe wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia 
przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej 
zostaną uzyskane od dnia 1 stycznia 2017 r. Dotyczyć to będzie 
wszystkich interpretacji indywidualnych, także tych wydanych 
przed wejściem w życie przepisów wprowadzających klauzulę 
przeciwko unikaniu opodatkowania. 

• W praktyce zatem wprowadzenie opisanego rozwiązania może 
stanowić podstawę dla uchylenia mocy ochronnej wynikającej z 
każdej interpretacji indywidualnej, także tych wydanych w 
przeszłości, wiele lat temu (interpretacje przewidujące ochronę dla 
podatników wydawane są od 2004 r.). 

• Wprowadzenie opisanej zmiany może rodzić w praktyce szereg 
wątpliwości, w szczególności w sytuacji, gdy podatnik w ramach 
prowadzonej działalności stosuje się w sposób ciągły do 
uzyskanych w przeszłości interpretacji indywidualnych.
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Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej została uchwalona 16 listopada 2016 r. i ma zacząć
obowiązywać 1 marca 2017 r.

• Konsolidacja funkcjonujących organów kontroli skarbowej, administracji podatkowej oraz Służby Celnej -
w ich miejsce powołuje się jednolitą strukturę w postaci Krajowej Administracji Skarbowej;

• Kontrola przeprowadzane przez jednostki organizacyjne urzędu celno-skarbowego;

• Skuteczniejsza wymiana informacji;

• Nowe możliwości w zakresie zbierania danych (powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych).

Wiceminister Finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś:

„Ściągalność podatków w wyniku skonsolidowania służby w KAS da wymierny efekt: już teraz wpływy z
PIT, VAT i CIT wzrosły w ciągu trzech kwartałów tego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.
o prawie 13 mld zł, czyli o 7,9 proc. Efekty kontroli skarbowych są również dużo lepsze: wpływy z nich były
o 31 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku i wyniosły ponad 854 mln zł.”
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Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego będzie wykonywał naczelnik 
urzędu celno-skarbowego. 

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie uprawniony do prowadzenia kontroli w 
całej Polsce, niezależnie od siedziby kontrolowanego.

Uprawnienie resortu finansów do zmiany właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-
skarbowego w stosunku do podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym. 

Do zadań KAS będzie należeć dodatkowo rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców.

Zgodnie z nową ustawą zmieni się organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych 
interpretacji przepisów prawa podatkowego - będzie nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 
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16 listopada 2016 r. Sejm przyjął nowelizację ustawie o VAT, Kodeksie karnym skarbowym i Ordynacji
podatkowej (tzw. „pakiet rozwiązań uszczelniających”).

Pakiet rozwiązań uszczelniających

Powrót „sankcji w 
VAT”

• Nowelizacja zakłada 
przywrócenie tzw.  
„sankcji w VAT" 
wynoszącej 30 % kwoty 
zaniżonego zobowiązania 
/ zawyżonego zwrotu;

• Dodatkowo przewidziano 
wprowadzenie nowej 
sankcji w wysokości 
100% kwoty podatku 
naliczonego 
wynikającego z 
wystawiania tzw. 
„pustych faktur”.

Deklaracje 
elektroniczne

• Zgodnie z ustawą 
podatnicy dokonujący 
m.in. transakcji z 
podmiotami z UE będą 
zobowiązani do składania 
deklaracji wyłącznie w 
formie elektronicznej;

• Docelowo obowiązek ma 
obejmować wszystkich 
podatników składających 
deklaracje VAT.

inne

• Wprowadzenie 
okresowej 
odpowiedzialności 
solidarnej pełnomocnika 
za zaległości 
nowozarejestrowanego
podatnika;

• Możliwość odmowy 
rejestracji na VAT;

• Ograniczenie możliwości 
składania kwartalnych 
deklaracji;

• Zaostrzenie kar karno-
skarbowych.

Wejście w życie

• Zgodnie z ustawą 
większość przepisów 
nowelizacji ma wejść w 
życie z dniem 1 stycznia 
2017 r.;

• Zgodnie z treścią 
uzasadnienia intencją 
ustawodawcy jest 
przede wszystkim 
ograniczenie nadużyć 
związanych z 
wyłudzeniami VAT.



19© 2016 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
.

Rząd zapowiada zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe do 15-25 lat pozbawienia wolności, poddanie 
śledztw nadzorowi Prokuratury Krajowej oraz walkę z fałszowaniem faktur VAT.

Zaostrzenie kar za 
przestępstwa 
podatkowe

• Minister 
Sprawiedliwości 
zapowiedział 
zaostrzenie kar 
za przestępstwa 
podatkowe oraz 
fałszowanie faktur VAT.

Korekta deklaracji

• Resort finansów chce 
zakazać korekty 
deklaracji nieuczciwym 
podatnikom, którzy w 
ten sposób unikają 
odpowiedzialności 
karnej skarbowej 
poprzez uchylenie art. 
16a Kodeksu karnego 
skarbowego.

Nadzór Prokuratury 
Krajowej

• Minister 
Sprawiedliwości 
zapowiedział 
wprowadzenie 
koordynujących 
rozwiązań, wskutek 
których sprawy o 
przestępstwa 
podatkowe będą 
prowadzone przez 
wyspecjalizowanych 
prokuratorów pod 
nadzorem Prokuratury 
Krajowej. 

Obniżenie kwot 
definiujących wartości 

przestępstw

• Resort finansów 
proponuje obniżenie o 
50 procent kwot 
definiujących małą, 
dużą i wielką wartość 
przestępstw 
stypizowanych w 
Kodeksie karnym 
skarbowym. W ocenie 
resortu obecnie 
obowiązujące kwoty 
są „za wysokie i 
powodują, że obszar 
karalności poprzez 
kodeks karny skarbowy 
jest zbyt ograniczony”.
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1. Ustalenie powiązań między 
podmiotami zawierającymi transakcje

2. Ustalenie nierynkowych warunków 
transakcji 

3. Ustalenie zaniżenia dochodów 

4. Oszacowanie dochodów przez 
kontrolujących

Opodatkowanie dochodów standardową 
stawką 19% oraz odsetki za zwłokę

Opodatkowanie dochodów stawką karną 
50% (art. 19 ust. 4 ustawy CIT) oraz 

odsetki za zwłokę

Dokumentacja cen transferowych
Brak dokumentacji cen transferowych 
wymaganej przepisami prawa
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I. Kontrola podatkowa / 
skarbowa

II. Protokół kontroli
III. Postępowanie 

podatkowe
IV. Decyzja

 Kontrola skarbowa prowadzona 
jest na podstawie przepisów 
ustawy o kontroli skarbowej, 
przez Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej;

 Kontrola podatkowa 
prowadzona jest w oparciu o 
przepisy Ordynacji podatkowej, 
przez organy podatkowe, tj. w 
szczególności: Naczelnika 
Urzędu Skarbowego, 
Naczelnika Urzędu Celnego;

 Podstawowym celem kontroli 
skarbowej i podatkowej jest 
sprawdzenie, czy podatnicy 
wywiązują się z nałożonych na 
nich przepisami prawa 
obowiązków względem Skarbu 
Państwa;

 Czas trwania kontroli 
ograniczony jest przepisami 
ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.

 Protokół jest dokumentem 
kończącym kontrolę 
skarbową / podatkową, w 
którym organ wskazuje 
przebieg kontroli i dokonane 
przez niego ustalenia w 
trakcie kontroli;

 W szczególności protokół 
zawiera ustalenia faktyczne 
dokonane w trakcie kontroli, 
informacje na temat 
przeprowadzonych 
dowodów, a także ocenę 
prawną sprawy będącej 
przedmiotem kontroli 
podatkowej;

 Jeśli podatnik nie zgadza się 
z przedstawionym w 
protokole stanowiskiem, 
może złożyć zastrzeżenia i 
wyjaśnienia w terminie 14 
dni od daty doręczenia 
protokołu do organu, który 
przeprowadził kontrolę. 

 W przypadku ujawnienia w 
ramach kontroli podatkowej 
nieprawidłowości co do 
wywiązywania się przez 
kontrolowanego z 
obowiązków wynikających z 
przepisów prawa 
podatkowego oraz 
niezłożenia przez podatnika 
deklaracji lub niedokonania 
przez niego korekty deklaracji 
w całości uwzględniającej 
ujawnione nieprawidłowości, 
organ podatkowy wszczyna 
postępowanie podatkowe w 
sprawie, która była 
przedmiotem kontroli 
podatkowej, nie później niż w 
terminie 6 miesięcy od 
zakończenia kontroli.

 Co do zasady postępowanie 
podatkowe powinno 
zakończyć się nie później niż 
w ciągu miesiąca, w 
przypadkach szczególnie 
skomplikowanych - nie 
później niż w ciągu 2 
miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, chyba że 
przepisy ustawy stanowią 
inaczej;

 Wynikiem postępowania 
podatkowego jest decyzja 
organu pierwszej instancji;

 Od wydanej decyzji służy w 
aktualnym stanie prawnym 
odwołanie do organu wyższej 
instancji (w przypadku decyzji 
Naczelnika US lub Dyrektora 
UKS będzie to Dyrektor Izby 
Skarbowej).
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Doradcy KPMG z zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych posiadają bogate
doświadczenie w reprezentowaniu klientów m.in. w ramach:

1) prowadzonych przez organy działań kontrolnych;

2) postępowań podatkowych;

3) postępowań sądowo administracyjnych;

4) postępowań karnych skarbowych.

Elementem wyróżniającym ofertę KPMG jest kompleksowe podejście do tematu
kontroli skarbowych i podatkowych, a także ich konsekwencji. Dzięki
multidyscyplinarnej wiedzy członków zespołu KPMG, wykraczającej poza zagadnienia
ściśle proceduralne, możemy zaproponować rozwiązania, które z uwagi na
uwzględnienie aspektów różnych gałęzi prawa są bardziej skuteczne.

Powyższe stanowi również odpowiedź na analogiczny trend stosowany przez organy
podatkowe, które także coraz chętniej sięgają po instytucje np. prawa cywilnego,
posiłkując się przy tym wiedzą np. z zakresu ekonomii i zarządzania.

KPMG oferuje fachową pomoc zarówno w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu
wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów klientów w już
powstałych sporach z organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także
sądami powszechnymi, jak i w zapobieganiu powstawaniu tych sporów.

Dodatkowo służymy Państwu pomocą w zakresie:

• ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i osób
odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki;

• przygotowania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, których zadaniem
jest ochrona przez nieuprawnioną wykładnią przepisów dokonywaną przez organy;

• organizacji szkoleń dla pracowników w zakresie aktualnych zagadnień prawa
podatkowego oraz możliwej odpowiedzialności karnej skarbowej.
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Doradcy KPMG z zespołu ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych
posiadają doświadczenie pozwalające na wdrożenie odpowiednich
rozwiązań pozwalających na zmniejszenie ryzyka kwestionowania
rozliczeń podatkowych podatników jeszcze przed wszczęciem
ewentualnego postępowania kontrolnego, w szczególności poprzez:

1) analizę obecnej sytuacji podatnika na podstawie przeglądu
dokumentów funkcjonujących w Spółce oraz rozmów z
pracownikami Spółki (weryfikujących praktykę działania w Spółce);

2) wskazanie obszarów ryzyka;

3) przedstawienie odpowiednich rekomendacji ograniczających ryzyko,
dostosowanych do kultury organizacyjnej podatnika;

4) przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych, uchwał,
instrukcji czy procedur dla podatnika;

5) okresową (np. roczną) analizę aktualności funkcjonujących u
podatnika praktyk i procedur mając na uwadze zmiany w przepisach
prawa – KPMG na bieżąco analizuje wszelkie nowe regulacje
prawne;

6) wsparcie w zakresie uzyskania stosownych interpretacji
podatkowych;

7) Wsparcie w zakresie uzyskania opinii zabezpieczających.
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Przed wszczęciem postępowania kontrolnego

Na etapie zawierania nowych transakcji z kontrahentami
możemy pomóc Państwu poprzez:

• zbadanie, czy zachodzi ryzyko nieprawidłowości;

• wprowadzenie procedur rzetelnej oceny potencjalnych
kontrahentów, w szczególności pod względem ich
legalnej działalności, rejestracji w odpowiednich
rejestrach, posiadania uprawnień do prowadzenia
konkretnych transakcji;

• przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji
dokumentów kontrahentów, w tym np. deklaracji
podatkowych przyszłych kontrahentów;

• wprowadzenie procedur mających na celu
potwierdzenie, że kontrahenci prowadzą rzeczywistą
działalność gospodarczą;

• doradzenie w jaki sposób prowadzić transakcje i w jaki
sposób je dokumentować;

• dokonywanie okresowych przeglądów dokumentacji
potwierdzających dokonywanie transakcji.

Po wszczęciu postępowania kontrolnego

W przypadku, gdy organy skarbowe lub podatkowe
wszczęły już postepowanie kontrolne w zakresie tzw.
„karuzeli VAT”, KPMG może służyć pomocą w zakresie:

• doradztwa w toku postępowania podatkowego lub
postępowania kontrolnego;

• reprezentacji na każdym etapie postępowania
podatkowego z wykorzystaniem naszej wiedzy i
doświadczenia;

• formułowania odpowiednich wniosków dowodowych
służących obronie stanowiska podatnika;

• oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez
organy podatkowe;

• przygotowania strategii skutecznej ochrony interesów
podatnika w ramach prowadzonych postępowań.
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Jak wynika z naszej praktyki, osoby prowadzące sprawy
spółek są coraz częściej pociągane do odpowiedzialności
karnej skarbowej. Wszczynane są przeciwko nim
postępowania przygotowawcze, a następnie są kierowane
do sądów karnych akty oskarżenia. W wielu wypadkach
postępowania takie kończą się niepomyślnie dla osób
odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Powyższe wynika z faktu, że w praktyce działalności
gospodarczej istnieje szereg kategorii ryzyk (takie jak błędy
pracowników spółki, brak dokumentów potwierdzających
wykonanie usług, niewłaściwy przepływ dokumentów czy
niejasność przepisów podatkowych), których efektem może
być zaniżenie zobowiązań podatkowych i w efekcie
wszczęcie postępowań karnych. Wielu z tych ryzyk nie da
się całkowicie wyeliminować.

Można jednak opracować rozwiązania pozwalające na
wykazanie należytej staranności w prowadzeniu spraw
podatkowych i ograniczenie ryzyka pociągnięcia osób
odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe do
odpowiedzialności karnej skarbowej.

Opisywane przez nas rozwiązania pomagają w wykazaniu w
toku postępowania karnego, że zaniżenie zobowiązania
podatkowego było efektem omyłki, nie zaś umyślnego
działania. Wdrożenie tych rozwiązań pozwala również na
udowodnienie właściwego funkcjonowania jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie podatkowe
oraz sprawozdawcze. Pozwala również na wykazanie, że
funkcjonujące w organizacji procesy, w tym system kontroli
wewnętrznej, skutecznie zapobiegają i korygują
nieprawidłowości w ich działaniu, a osoby kierujące
postępowaniem spółki wykazują w tym zakresie należytą
staranność.

Powyższe rozwiązania pomagają udowodnić brak winy
umyślnej podatnika w ramach prowadzonego postępowania
karnego, a w konsekwencji mogą prowadzić do jego
umorzenia lub uniewinnienia od popełnienia zarzucanych
czynów.

Zastosowanie oferowanych rozwiązań pozwala również
ograniczyć ryzyko odpowiedzialności osób reprezentujących
spółki na podstawie ustawy o rachunkowości.
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Od 15 lipca 2016 r. do Polskiego systemu podatkowego wprowadzona
została klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Skutkiem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
może być przede wszystkim

• wydanie decyzji wymiarowej przez Ministra Finansów, w której  
skutki podatkowe ustalone zostaną na podstawie takiego stanu 
rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności 
odpowiedniej lub gdyby czynności w ogóle nie dokonano;

• odpowiedzialność KKS na zasadach ogólnych;

• naliczenie odsetek od zaległości podatkowej.

W celu ograniczenia ryzyka poniesienia negatywnych konsekwencji 
związanych przepisami dot. klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania doradcy KPMG oferują:

1. przeprowadzenie analizy pod kątem możliwości zastosowania 
przepisów dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w 
zakresie planowanych lub już zrealizowanych działań podatnika; 

2. kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia 
wniosku do Ministerstwa Finansów o wydanie opinii 
zabezpieczającej, której uzyskanie gwarantuje brak możliwości 
zastosowania klauzuli w danym zakresie.
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W ubiegłym roku KPMG zajęło 2. miejsce 
wśród najskuteczniejszych firm doradztwa 
podatkowego, w kategorii Wielka Czwórka, 
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej 
z 2015 roku.

KPMG uzyskało najlepsze wyniki wśród firm Wielkiej 
Czwórki pod względem liczby klientów.

Liczba klientów wśród najskuteczniejszych 
firm doradztwa podatkowego

Źródło: Doradcy dla firm. Dodatek do Dziennika Gazety Prawnej, 29 kwietnia 2016 r. 

Najskuteczniejsze firmy doradztwa 
podatkowego 2014 roku
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Źródło: Doradcy dla firm. Dodatek do Dziennika Gazety Prawnej, 5 marca 2015 r.
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Eksperci KPMG zostali wyróżnieni w kilku kategoriach w ramach 
X ogólnopolskiego rankingu firm doradztwa podatkowego 
organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

W KPMG pracują najlepsi eksperci w zakresie podatku PIT oraz CIT 
wyłonieni w ramach VIII ogólnopolskiego rankingu firm doradztwa 
podatkowego z 2014 roku organizowanego przez gazetę 
„Rzeczpospolita”.

Dariusz Malinowski
Zajął trzecie miejsce
w kategorii sporów sądowych

Jacek Bajger
zajął trzecie miejsce w kategorii 
podatków cen transferowych

Tomasz Grunwald
zajął trzecie miejsce w kategorii VAT

Andrzej Marczak 
został wybrany najlepszym 
specjalistą w kategorii podatku PIT

Rafał Ciołek 
otrzymał tytuł najlepszego 
specjalisty w kategorii podatku CIT
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KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych. 
W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku,  Katowicach i Łodzi.

Ponad 20 lat na polskim rynku

KPMG działa na polskim rynku od maja 1990 roku, świadcząc profesjonalne usługi 
audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego 
i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania 
wymagań regulacyjnych.

Nasz kapitał: wiedza pracowników

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad 155 000 pracowników 
w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do 
grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz 
absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

Najwyższa jakość obsługi

Nasi Klienci to polskie oraz międzynarodowe firmy i instytucje ze wszystkich 
sektorów gospodarki. Zwracają się do nas po wsparcie ze względu na wysoki 
standard świadczonych przez nas usług, specjalizacje branżowe i szeroką wiedzę 
na temat rynków lokalnych, regionalnych i globalnych.

Gdańsk

Warszawa

Poznań

ŁódźWrocław

Katowice

Kraków
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AUDYT

Oferujemy niezależne usługi audytorskie, których celem jest podniesienie 
wiarygodności informacji przygotowanych przez Klientów, a przeznaczonych dla 
inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron, jak również dla spełnienia 
wymogów obowiązującego prawa.

PODATKI

Doradcy podatkowi KPMG pomagają Klientom w bezpiecznym, ale i efektywnym 
rozliczaniu podatków. Bronią interesów i reprezentują podatników w sporach 
z organami skarbowymi. Pomagają korzystać  z krajowej i unijnej pomocy publicznej.

USŁUGI DORADCZE

Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz ich stabilny rozwój. Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu 
bieżących problemów dotyczących zarządzania na poziomie strategicznym 
i operacyjnym oraz wyzwaniami związanymi z transakcjami i restrukturyzacjami.

USŁUGI KSIĘGOWE

Współpracujemy z Klientami w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
przygotowywania deklaracji podatkowych, wypełniania wymogów 
sprawozdawczych dla celów konsolidacji oraz nałożonych przepisami prawa 
polskiego oraz prowadzenia administracji płacowo-kadrowej, zarówno przy 
krótko- jak i długoterminowych projektach.

DORADZTWO PRAWNE

Posiadamy rozległe doświadczenie i świadczymy kompleksowe usługi 
prawne. Prowadzimy obsługę transakcji zawieranych we wszystkich 
sektorach gospodarki przez największych inwestorów polskich 
i zagranicznych.

Kompleksowe podejście KPMG do świadczonych usług oraz praktyczna wiedza sektorowa pomagają naszym Klientom korzystać z 
szans rozwoju i odpowiadać na zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Dążąc do zapewnienia jak
najpełniejszej obsługi naszych
Klientów, stworzyliśmy w KPMG
zespoły doradców posiadających
specjalistyczną wiedzę i praktyczną
umiejętność rozwiązywania
problemów specyficznych dla
danego sektora.

Zespoły branżowe

Sektor energii oraz zasobów 
naturalnych 

Produkcja przemysłowa

Motoryzacja 

Sektor farmaceutyczny 

Sektor chemiczny 

Transport, spedycja i logistykaRynek dóbr konsumpcyjnych

Technologie informacyjne, 
media i komunikacja

Private Equity 

Budownictwo i nieruchomości 

Administracja publiczna, 
infrastruktura i ochrona zdrowia 

Usługi finansowe

KPMG w Polsce świadczy usługi na
rzecz dużych, średnich i małych
przedsiębiorstw, państwowych i
prywatnych instytucji, jak również
Klientów indywidualnych.
Dotychczas zaufało nam ponad 10
tysięcy podmiotów gospodarczych
w tym wiele notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w
Warszawie.
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