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›› Truizmem byłoby 
stwierdzić, że polityka 
podatkowa usiłuje 
zrealizować z reguły 
rozbieżne cele 
i zamierzenia państwa. 

M O C N Y 
PUNKT

WYWIAD >

POLITYKA  
PODATKOWA 2018  

– KIERUNKI  
I PERSPEKTYWY

O zmianach podatkowych, jakie czekają nas w 2018 roku 
i ich charakterze, opowiada w rozmowie z redakcją 

magazynu „Punkt Zwrotny” Mirosław Michna.

Punkt Zwrotny PZ ›: Rok 2018 to czas wprowa-
dzania wielu zmian podatkowych. Jaki jest ich 
kierunek?

MIROSŁAW MICHNA (MM):
Truizmem byłoby stwierdzić, że polityka podatkowa usi-
łuje zrealizować z reguły rozbieżne cele i zamierzenia pań-
stwa. Jednym z nich jest niewątpliwie uszczelnienie sys-
temu podatkowego, rozumiane jako doprowadzenie do sytu-
acji, w której zapłacony podatek byłby jak najwyższy i wpły-
wał od jak największej liczby podatników. Z drugiej zaś strony 
pojawia się chęć wsparcia przedsiębiorczości i ogólnej inicja-
tywy gospodarczej społeczeństwa, wskazując na koniecz-
ność dążenia do nakładania obciążeń publicznopraw-
nych jedynie w stopniu koniecznym do osiągnięcia związa-
nych z nimi celów, a także upraszczania procedur podatko-
wych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Wydaje się, że ze szczególną ostrością ta rozbieżność daje 
o sobie znać właśnie w odniesieniu do polskiej rzeczywisto-
ści. Jednoznaczny wydaje się bowiem zamysł ustawodawcy 
zawarty w zdecydowanej większości przepisów Ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych oraz Ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby, wchodzącej w życie od 1 stycznia 2018 r., 
jako zmierzający co do zasady do zaostrzenia polityki fiskal-
nej i zwiększenia tym samym dochodów budżetowych. 

PZ ›  Dlaczego ten projekt wydaje się jednoznaczny?
MM ›  Z Uzasadnienia do projektu zmian w ustawach o podat-

kach dochodowych dowiadujemy się bowiem, że celem 
zmian jest m.in. implementacja dyrektywy Rady (UE) 
2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., ustanawiającej przepisy 
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przepisów prawa”. Zasada domniemania uczciwości 
przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1 Projektu ustawy) nakazuje 
z kolei organom władzy publicznej przyjmowanie założenia, 
że dopóki nie nastąpi wykazanie (udowodnienie) przeciwień-
stwa, przedsiębiorca działa „zgodnie z prawem, uczciwie 
oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów”. 

PZ ›  Jakie inne zasady pojawiają się jeszcze  
w projektach?

MM ›  Kolejna z zasad to rozstrzyganie na korzyść przedsiębiorcy 
powstałych w toku prowadzonych postępowań wątpliwo-
ści dotyczących stanu faktycznego lub prawnego sprawy 
(art. 10 ust. 2 i art. 11 Ustawy). W takiej sytuacji nieda-
jące się usunąć wątpliwości natury faktycznej lub praw-
nej rozstrzygane będą na korzyść przedsiębiorcy. Powyższa 
zasada umacnia istniejącą już normę przewidzianą w Ordy-
nacji podatkowej. 
Przepis art. 14 Projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców kon-
kretyzuje ważny aspekt konstytucyjnej zasady pewności prawa, 
przesądzając, że organ władzy publicznej bez uzasadnionej 
przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania 
spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. 
Pewnym novum są również przepisy o ograniczeniu wyko-
nywania kontroli działalności gospodarczej regulujące 
w szczególności procedurę jej rozpoczęcia i prowadzenia 
oraz możliwy okres trwania.  
Z kolei stanowiące projekt rządowy przepisy Projektu ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 
przewidują możliwość jednorazowego rozliczenia straty podat-
kowej do wysokości 5 000 000 PLN, pozostałą część podat-
nik może rozliczyć w kolejnych latach na dotychczasowych 
zasadach. Przepisy wprowadzają również możliwość pomniej-
szenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę 
wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulo-
wana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia 
upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub 
na fakturze, natomiast po stronie dłużnika wprowadzony zosta-
nie obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania.

PZ ›  Jak podsumowałby Pan tę sytuację?
MM ›  Jak widać z powyższego, można dostrzec pewną rywaliza-

cję elementów życia gospodarczego regulowanych przez mini-
stra rozwoju i finansów występującego w dwóch rozbieżnych 
rolach. Z drugiej jednak strony można mieć nadzieję, że nie 
cały wysiłek państwa nakierowany jest wyłącznie na proste 
zwiększanie jednorazowych dochodów Skarbu Państwa. ■

›› W obszarze podatkowym zmiany 
dotychczasowych przepisów 
upatrywać można we wprowadzeniu 
ogólnej zasady, zgodnie z którą 
„przedsiębiorca może podejmować 
wszelkie działania, z wyjątkiem tych,  
których zakazują przepisy prawa”. 

MIROSŁAW 
MICHNA
partner w dziale doradztwa po-
datkowego w KPMG w Polsce, 
szef biura KPMG w Krakowie
mmichna@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradz-
twie podatkowym z zakresu 
podatku dochodowego od 
osób prawnych, podatku 
od towarów i usług oraz 
podatku od osób fizycznych. 
W swojej karierze kierował 
wieloma projektami z za-
kresu międzynarodowego 
prawa podatkowego oraz 
fuzji (w tym projektami typu 
due diligence). Wielokrotnie 
doradzał w procesach prywa-
tyzacji oraz reorganizacji grup 
spółek. Doradza spółkom 
polskim i zagranicznym – 
w szczególności w zakresie 
bieżącego doradztwa dla 
przedsiębiorstw sektora moto-
ryzacyjnego, przemysłowego, 
także w zakresie doradztwa na 
rzecz podmiotów działających 
na terenie Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. W KPMG 
kieruje także zespołem dorad-
ców dla sektora motoryzacyj-
nego. Posiada uprawnienia 
doradcy podatkowego i radcy 
prawnego. 

mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opo-
datkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjo-
nowanie rynku wewnętrznego (zwanej dalej „dyrektywą 
ATAD”), a więc, ogólnie rzecz biorąc, uszczelnienie sys-
temu podatkowego na rynku krajowym oraz zapobieże-
nie nieuprawnionemu transferowi zysków za granicę. Kon-
sekwentnie zatem wyżej wskazane przepisy mają dopro-
wadzić do odbudowy bazy podatkowej zaniżonej w latach 
poprzednich w związku z nieszczelnym systemem podat-
kowym. Zamierzeniem pomysłodawców jest doprowadze-
nie w ten sposób do pełniejszej realizacji – wywodzonych 
z art. 84 Konstytucji RP – zasad sprawiedliwości podatko-
wej i powszechności opodatkowania w zakresie związa-
nym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe 
zasady były bowiem – zdaniem projektodawców – naru-
szane każdorazowo w sytuacjach, kiedy dochód wynika-
jący ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku był opo-
datkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, 
a nie było to uzasadnione czynnikami obiektywnymi.

PZ ›  Jakie są planowane mechanizmy, których 
celem będzie ograniczenie możliwości obni-
żania podstawy opodatkowania? 

MM ›  W rezultacie wchodzące w życie przepisy ustaw o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i prawnych wprowadzają 
szereg instytucji o charakterze restrykcyjnym, ograniczają-
cych możliwość obniżenia podstawy opodatkowania podat-
kiem dochodowym. Podstawowe z nich to:

1.  Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodów usług o charakterze niemate-
rialnym
Limitem objęto usługi doradcze, badania rynku, reklamo-
we, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, koszty 
ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz koszty świadczeń 
o podobnym charakterze, a także opłaty i należności za 
korzystanie z praw do własności intelektualnej. Ograni-
czenie to dotyczy również usług nabywanych od podmio-
tów powiązanych lub z rajów podatkowych bezpośrednio 
lub pośrednio. Limit potrącalności kosztów dotyczyć 
będzie wydatków powyżej 3 000 000 PLN (za rok podat-
kowy) do kwoty: 5% „EBITDA” podatkowego.

2.  Ograniczenie możliwości odliczania kosztów 
finansowania dłużnego (tzw. wartości netto finan-
sowania dłużnego) 
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›› W rezultacie wchodzące 
w życie przepisy ustaw o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
i prawnych wprowadzają 
szereg instytucji o charakterze 
restrykcyjnym, ograniczających 
możliwość obniżenia podstawy 
opodatkowania podatkiem 
dochodowym. 

W praktyce jest to ograniczenie odsetek w stosunku do 
wysokości przekraczającej 30% „EBIDTA”. Limit zadłuże-
nia netto, do wysokości którego nie będą mieć zastoso-
wania nowe przepisy, wynosi 3 000 000 PLN.

3.  Rozszerzenie ograniczeń w zakresie zagranicznych 
spółek kontrolowanych do sytuacji, gdy podatek 
zapłaconych przez zagraniczną spółkę kontrolowa-
ną jest niższy od różnicy pomiędzy hipotetycznym 
opodatkowaniem w Polsce a faktycznie zapłaconym 
podatkiem, a przychody pasywne osiągają co naj-
mniej poziom 33%
Jednocześnie w zakresie tych regulacji wprowadzono sze-
reg dalszych rozwiązań w tym zakresie, dotyczących m.in. 
zwiększania kwalifikowanego udziału kapitałowego konsty-
tuującego zagraniczną spółkę kontrolowaną do co najmniej 
50% z uwzględnieniem udziałów podmiotów powiązanych. 

4.  W przypadku zbycia udziałów (akcji) – lub przepro-
wadzenia innych transakcji lub operacji, z których 
dochody kwalifikują się jako zyski kapitałowe – 
rozliczenie przychodów i kosztów z takiego źródła 
odrębnie od kosztów i przychodów z działalności 
operacyjnej
Oznacza to automatycznie, że strata podatkowa ze 
źródła kapitałowego może zostać rozpoznana wyłącznie 
w ramach wyodrębnionego źródła przychodów w kolej-
nych latach podatkowych.

Wspomniane wyżej zmiany, wchodzące w życie od 
1 stycznia 2018 r., mają co do zasady charakter zaostrzający 
politykę podatkową państwa. 

PZ ›  Jednocześnie jednak w tym samym Minister-
stwie – tym razem Ministerstwie Rozwoju 
– powstają projekty aktów prawnych zmierza-
jących do zwiększenia ochrony podatników 
w zakresie swobody prowadzonej przez nich 
działalności. Jak mógłby je Pan skomentować?

MM ›  Oczywiście jest to uzasadnione, chociażby biorąc pod uwagę, 
że to małe i średnie przedsiębiorstwa generują około połowy 
PKB (wg danych na 2014 r.). Jakie zatem zmiany łagodzące 
obowiązki fiskalne mimo generalnego zwiększenia obcią-
żeń podatkowych proponuje polski rząd? Otóż zmiany 
w tym zakresie proponowane są w dwóch projektach aktów 
prawnych. Przede wszystkim w Projekcie z dnia 10 lutego 
2017 r. Prawo przedsiębiorców oraz z 27 września 2017 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uprosz-
czeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospo-
darczym. Pierwszy z tych aktów został 21 listopada wnie-
siony do Sejmu, stanowiąc realizację zamierzeń zawartych 
w „Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Stra-
tegii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Z założenia ma 
uregulować ogólne zasady wykonywania działalności gospo-
darczej w Polsce, zmniejszając ryzyko związane z prowadze-
niem działalności oraz zwiększając chęć przedsiębiorców 
do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
Założenia i regulacje zawarte w tym akcie prawnym stano-
wić będą realizację programu Konstytucji Biznesu, zastępu-
jąc dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospo-
darczej. W obszarze podatkowym zmiany dotychczasowych 
przepisów upatrywać można we wprowadzeniu ogólnej 
zasady, zgodnie z którą „przedsiębiorca może podejmować 
wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują prze-
pisy prawa”. Przedsiębiorca może jednocześnie być zobo-
wiązany do określonego zachowania „tylko na podstawie 

››
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Nowe standardy,  
o których mowa, to:

+  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, 
+  MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
+  MSSF 16 „Leasingi”  

(„nowe standardy”). 

Pierwsze dwa z nich mają zastosowa-
nie do okresów rozpoczynających się 
1 stycznia 2018 r. lub później, nato-
miast MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r. 
lub później. Swoje oczekiwania w sto-
sunku do tych ujawnień przedsta-
wił w październiku 2017 r. Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów War-
tościowych (European Securities and 
Markets Authority – „ESMA”), który 
wydał „Publiczne Stanowisko ESMA 
ws. europejskich wspólnych priory-
tetów nadzorczych w odniesieniu 
do sprawozdań finansowych za rok 
obrotowy 2017”, podkreślając wagę 
i znaczenie tych ujawnień w spra-
wozdaniach finansowych w jednost-
kach, dla których wdrożenie nowych 
standardów może oznaczać istotne 
zmiany. 

ESMA –  
PRZEGLĄD 
SPRAWOZDAŃ
W wyniku dokonania przeglądu 
rocznych sprawozdań finanso-
wych za rok 2016 oraz śródrocz-
nych za 2017 rok ESMA zauważa, 
że w większości przypadków ujaw-
nienie wpływu zastosowania 
nowych standardów (lub zakresu 
tego wpływu) nie było wystarcza-
jące i często różniło się zakresem 
ujawnianych informacji, co mogło 
być zarówno przejawem braku 
przejrzystości procesu wdrożenia 
nowych standardów, jak i niskim 
stopniem precyzji czy pewności 
spółek w stosunku do prezentowa-
nych danych. Konsekwencją niespeł-
nienia oczekiwań ESMA w stosunku 
do poprzednich rocznych i śródrocz-
nych sprawozdań jest wywieranie 
jeszcze większego niż w przeszłości 
nacisku na jednostki, aby zawarły 
niezbędne informacje w rocznych 
sprawozdaniach finansowych za rok 
2017 oraz na poszczególne kraje 
członkowskie w celu umocnienia 
przez nie nadzoru nad wrażaniem 
nowych standardów.

Podstawowe zasady 
ujawniania informacji 
z zakresu wpływu 
zastosowania nowych 
standardów
Obecnie większość spółek giełdo-
wych ma już za sobą raportowania 
za okresy śródroczne za 2017 rok. 
Przed emitentami, którzy nie 
zastosowali się do zaleceń ESMA 
w stosunku do poprzednich spra-
wozdań zarówno rocznych, jak 
i śródrocznych, oraz którzy nie 
zdecydowali się na wcześniej-
sze zastosowanie nowych stan-
dardów, nadal stoi trudne oraz 
naglące zadanie przygotowa-
nia stosownych informacji w tym 
zakresie. Wymóg ten wynika 
z paragrafów 30 i 31 Międzyna-
rodowego Standardu Rachunko-
wości („MSR”) 8 „Zasady (poli-
tyka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i kory-
gowanie błędów”, który mówi 
o obowiązku ujawnienia nie tylko 
samego faktu tego wpływu, ale 
także podania znanych lub wia-
rygodnie oszacowanych informa-
cji potrzebnych do oceny moż-
liwego wpływu zastosowania 
nowego standardu na sprawozda-
nia finansowe jednostki za okres, 
w którym zostaną one zastoso-
wane po raz pierwszy. Spółka 
powinna przede wszystkim okre-
ślić charakter przyszłych zmian 
zasad (polityki) rachunkowości 
w odniesieniu do nowych stan-
dardów, co wpłynie na rodzaj 
i zakres opisu tego wpływu 
w sprawozdaniu finansowym. 
Zatem, w związku ze zbliżającym 
się terminem obowiązywania tych 
standardów, oczekuje się stop-
niowo coraz bardziej specyficz-
nych dla danej jednostki, przede 
wszystkim ilościowych, ale także 
jakościowych, ujawnień w zakre-
sie wpływu MSSF 15 i MSSF 9 
na przyszłe sprawozdania finan-
sowe. „Furtka”, którą niektóre 
jednostki nagminnie wykorzy-
stywały w ubiegłych okresach, 
zamieszczając w notach obja-
śniających do sprawozdań finan-
sowych informację, że wpływ 
nowego standardu nie jest znany 
lub nie jest możliwe jego wia-
rygodne oszacowanie, jest defi-
nitywnie zamknięta dla tego-
rocznych sprawozdań. Dodat-
kowo w komunikacie UKNF 

P U N K T 
WYJŚCIA

$

P U N K T 
WYJŚCIA>

Spółki stosujące Mię-
dzynarodowe Standar-
dy Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) 
powinny w swoich 
sprawozdaniach finan-
sowych za rok 2017 
dokonać obszernych 
ujawnień dotyczących 
oczekiwanego wpływu 
zastosowania nowych 
standardów rachunko-
wości na swoją sytuację 
finansową oraz wyniki 
działalności. 

NOWE 
STANDARDY 
RACHUNKOWOŚCI  
– NADSZEDŁ  
CZAS DZIAŁANIA
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Jakie są dobre praktyki 
w zakresie ujawnień 
dotyczących MSSF 15?
Zastosowanie po raz pierwszy MSSF 15 
zastępującego dotychczasowy MSR 11 

„Kontrakty budowlane”, MSR 18 „ Przy-
chody” i związane z nimi interpretacje 
wymagają od spółek wdrożenia nowych 
zasad, co będzie skutkować niejedno-
krotnie istotną zmianą momentu roz-
poznania i/lub wartości przychodu ze 
sprzedaży, a także koniecznością doko-
nania odmiennych i bardziej rozbudowa-
nych niż dotychczas ujawnień w spra-
wozdaniach finansowych. Użytkownicy 
tych sprawozdań mają prawo poznać 
z wyprzedzeniem wpływ planowa-
nych zmian na wyniki spółek. Dlatego 
tak ważne jest, aby jednostki, w tym 
w szczególności emitenci, poczyniły 
możliwie szybko efektywne przygoto-
wania w zakresie ujawnienia spodzie-
wanego wpływu w sprawozdaniach 
poprzedzających zastosowanie stan-
dardu po raz pierwszy. Przychody ze 
sprzedaży stanowią jedną z istotniej-
szych miar oceny skali prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz poziomu 
korzyści materialnych wpływających lub 
należnych spółce. Ignorowanie ze strony 
emitentów obowiązku określenia ilościo-
wego wpływu zastosowania MSSF 15 
może w konsekwencji doprowadzić 
do niewłaściwego przygotowania ujaw-
nień w sprawozdaniu finansowym. 

Waga zagadnienia oraz potrzeba sko-
ordynowania działań podejmowa-
nych przez spółki z różnych krajów 
Unii Europejskiej („UE”) spowodo-
wała, że wydano także„Publiczne 
Stanowisko ESMA ws. zagadnień 
do uwzględnienia przy implementa-
cji MSSF 15”. Dokument ten zawiera 
m.in. wskazówki w zakresie informa-
cji ujawnianych przez emitentów spo-
dziewających się istotnego wpływu 
zastosowania tego standardu. Należy 
w takim przypadku ujawnić przede 
wszystkim informacje na temat istot-
nych zasad (polityki) rachunkowo-
ści, które będą zastosowane po raz 
pierwszy, takie jak np.:

+  zastosowane retrospektywnie z łącznym 
efektem pierwszego zastosowania ni-
niejszego standardu jako korekty salda 
początkowego zysków zatrzymanych 
(lub odpowiednio innego składnika ka-
pitału własnego) w rocznym okresie 
sprawozdawczym, w którym przypada 
dzień pierwszego zastosowania,

+  łączne korekty przychodów,
+  zastosowane rozwiązania praktyczne 

dotyczące istnienia istotnego elementu 
finansowania lub dodatkowych kosztów 
doprowadzenia do zawarcia umowy.

Odbiorca sprawozdania powinien 
na podstawie ujawnień mieć możli-
wość zrozumienia również zakresu 
działania standardu (czy dotyczy zmo-
dyfikowania wartości przychodów i/lub 
momentu rozpoznania przychodu) 
i najważniejszych przyczyn powodu-
jących zmiany w ramach porówna-
nia aktualnie stosowanej przez spółkę 
polityki według MSR 11 i MSR 18 
do zasad rachunkowości zaplanowa-
nych do wdrożenia. Zdaniem ESMA, 
wejście w życie MSSF 15 implikuje 
konieczność nie tylko rozbudowy 
i ulepszenia ujawnianych w dotych-
czasowych sprawozdaniach informa-
cji jakościowych, ale także ujawnienia 
danych ilościowych w postaci wiary-
godnych szacunków wpływu zastoso-
wania standardu w sprawozdaniu rocz-
nym za rok obrotowy 2017.

Jaki zakres informacji 
powinny ujawniać instytucje 
finansowe i spółki spoza 
sektora finansowegow zakresie 
wpływu nowego standardu 
MSSF 9?
Nowy standard MSSF 9, przyjęty 
przez UE w 2016 roku oraz w dużej 
mierze zastępujący MSR 39 „Instru-
menty Finansowe: ujmowanie 
i wycena”, jest często niesłusz-
nie ignorowany przez spółki spoza 
sektora finansowego. Również dla 
nich może jednak stanowić wyzwa-
nie. Wprowadza on fundamentalne 
zmiany w zakresie zasad klasyfika-
cji i wyceny aktywów finansowych, 
nowy model wyznaczania oczekiwa-
nych strat kredytowych w celu usta-
lania odpisów z tytułu utraty wartości 
oraz zmiany w rachunkowości zabez-
pieczeń, co dotyczy nie tylko insty-
tucji finansowych. Rynek finansowy 
będzie zainteresowany ujawnieniami 
na temat wpływu nowego standardu 
w szczególności na instytucje kredy-
towe z uwagi na nową metodę kla-
syfikacji aktywów finansowych oraz 
model utraty wartości na podstawie 
oczekiwanych strat. Z drugiej strony 
jednostki te powinny być zaintere-
sowane określeniem tego wpływu 
możliwie szybko, gdyż wprowadze-
nie nowych zasad będzie wyma-
gało niejednokrotnie zmian w ich 

Ciężar nowych 
ujawnień dotyczy 
przede wszystkim 
emitentów, 
których przychody 
są osiągane 
na podstawie 
długoterminowych 
umów z klientami 
lub umów 
zawierających 
liczne, a zarazem 
różne wbudowane 
warunki umowne. 
Do takich jednostek 
należą np. spółki 
telekomunikacyjne, 
z branży 
budowlanej 
(nieruchomości), 
lotnicze, z sektora 
obronnego i IT 
(oprogramowanie).

››
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z października 2017 r. „w spra-
wie zastosowania MSSF 9 «Instru-
menty finansowe» oraz MSSF 15 
«Przychody z umów z klientami» 
i konieczności zapewnienia przez 
emitentów odpowiednich ujaw-
nień z tym związanych” uznano 

za niewystarczające wszelkie szablo-
nowe oraz ogólne stwierdzenia doty-
czące możliwego wpływu zastoso-
wania ww. standardów. Przekazy-
wana informacja powinna być spe-
cyficzna dla danej jednostki, a także 
nie powinna powodować zbędnego 

PRAWIDŁOWE 
UJAWNIENIA

NIEPRAWIDŁOWE 
UJAWNIENIA
❘  Zawierają szablonowe  

i ogólne stwierdzenia

❘  Stanowią kopię przepisów 
zawartych w nowych  
standardach

 ❘  Zawierają ogólne opisy bez 
podania danych ilościowych  
i/lub dotyczą zagregowanych 
informacji

❘  Nie dostarczają podstawowych 
informacji niezbędnych do oceny 
rzeczywistego wpływu nowych 
standardów 

❘  Nie zawierają pełnych informacji 
pozwalających na porównanie 
aktualnego stanu do efektu 
zaplanowanych do wdrożenia zmian 
w zasadach rachunkowości

01
02

03

04

05

chaosu informacyjnego oraz ujmo-
wania w sprawozdaniach obszer-
nych opisów przepisanych wprost 
z nowych standardów. W poniższej 
tabeli wskazano i porównano kilka 
podstawowych zasad przy formuło-
waniu ujawnień: 

❘  Są specyficzne  
dla jednostki

❘  Odzwierciedlają istniejący 
w spółce prawdziwy stan 
gotowości na wdrożenie nowych 
standardów

 ❘  Zawierają niezagregowane 
informacje o charakterze 
ilościowym i jakościowym

❘  Pozwalają użytkownikom 
sprawozdań finansowych 
na ocenę rzeczywistego wpływu 
nowych standardów

❘  Pozwalają na pełne porównanie 
obowiązujących i zaplanowanych 
do wdrożenia nowych zasad 
rachunkowości 

››
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Omawiane nowe 
standardy MSSF 
15, 9 oraz 16 
mają potencjalnie 
znaczący wpływ na 
wiele podmiotów 
w Polsce. Niemniej 
jednak możliwość 
zastosowania ich 
przez jednostki 
do okresów 
wcześniejszych, nadal 
budzi niepewność 
i wątpliwości wśród 
menedżerów  
pionu finansowo- 
-księgowego.  
Ma to także wpływ 
na nieprawidłowe 
postrzeganie 
wymogu ujawnień 
w sprawozdaniach 
finansowych na 
temat potencjalnego 
wpływu nowych 
standardów na 
przyszłe okresy 
sprawozdawcze.

ALICJA OPARA-KOZYSA 
starszy menedżer w zespole wsparcia 
zawodowego w dziale audytu ogólnego 
w KPMG w Polsce
aopara@kpmg.pll

Posiada wieloletnie doświadczenie 
w badaniach i przeglądach jednost-
kowych i skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych sporządzanych 
zgodnie m.in. z Ustawą o rachun-
kowości lub MSSF, a także innych 
usługach atestacyjnych i pokrew-
nych. Od września 2016 r. jest człon-
kiem wyspecjalizowanego zespołu 
wsparcia zawodowego, którego 
głównym zadaniem jest wspieranie 
merytoryczne pozostałych działów 
KPMG, dostarczanie praktycznych 
rozwiązań i wytycznych oraz innych 
materiałów w celu rozwiązywania 
technicznych kwestii w obszarach 
sprawozdawczości finansowej, sto-
sowanej metodyki przeprowadza-
nia danej usługi, standardów rewizji 
finansowej, a także interpretacji 
związanych z tym przepisów krajo-
wych i unijnych. W KPMG pracuje 
od 2005 r. Posiada uprawnienia bie-
głego rewidenta. 

Dlaczego ujawnienia dotyczące 
wpływu MSSF 16 mogą 
wymagać mniejszego nakładu 
pracy ze strony jednostki?
W stosunku do MSSF 16 sprawa wydaje 
się nie tylko trochę prostsza, ale jednocze-
śnie bardziej odległa dla większości spółek 
z uwagi na późniejszy termin zastoso-
wania tego standardu po raz pierw-
szy. Według MSSF 16, który został przy-
jęty przez UE w dniu 9 listopada 2017 r., 
dotychczasowy podział na leasing opera-
cyjny i finansowy zaniknie już od 1 stycz-
nia 2019 r., wprowadzając tym samym 
nową definicję leasingu oraz odmienny 
od dotychczasowego podział: na leasing 
i świadczenie usług. W związku z tym, 
że wszystkie umowy spełniające defini-
cję leasingu będą ujmowane w aktywach 
i pasywach leasingobiorcy, w przywoływa-
nych już stanowiskach na temat prioryte-
tów, ESMA przypomina o wymogu ujaw-
niania wysokiej jakości informacji zgodnie 
z paragrafem 35 jeszcze obowiązującego 
MSR 17 „Leasing” w zakresie przyszłych 
minimalnych opłat leasingowych z tytułu 
nieodwoływalnego leasingu operacyjnego 
w podziale na okresy, zasadniczego opisu 
warunków umów leasingowych oraz kwot 
opłat leasingowych ujętych w wyniku. Nie 
ulega wątpliwości, że informacja niesiona 
przez ujawnienia zgodne z wymogami 
MSR 17 może pomóc użytkownikom 
sprawozdań finansowych we wstępnej 
ocenie potencjalnego wpływu na przyszłe 
sprawozdania finansowe po zastosowa-
niu nowego standardu. Niemniej jednak 
nie zwalnia to spółek z obowiązku ujaw-
nienia innych dodatkowych informacji 
jakościowych (np. szczególnych warun-
ków umów) czy ilościowych, w tym m.in. 
oszacowania spodziewanego wpływu na 
przyszłe okresy.

Jakie działania należy podjąć 
w przypadku opóźnień 
we wdrożeniu nowych 
standardów?
Brak odpowiedniego zaplecza meryto-
rycznego i szkoleniowego dla pracowni-
ków może powodować znaczące opóź-
nienia w przygotowaniach do wdroże-
nia nowych przepisów. W perspekty-
wie szybko zbliżających się terminów 
pierwszego zastosowania standar-
dów kierownictwo jednostek stosują-
cych MSSF powinno czuć się zobligo-
wane do niezwłocznej oraz niezbędnej 
do dalszego poprawnego funkcjonowa-
nia w spółce systemu sprawozdawczości 
finansowej oceny realnego etapu wdro-
żenia standardów. W efekcie tej analizy 
powinny zostać podjęte odpowiednie 

działania zmierzające do doprowadzania 
poziomu gotowości spółek na wdroże-
nie nowych standardów do pożądanego 
stanu. Biorąc pod uwagę bliski termin 
wdrożenia standardów oraz interpretu-
jąc wymogi przekazywane w tym zakre-
sie przez ESMA oraz KNF, spółki powinny 
być obecnie na zaawansowanym etapie 
implementacji ww. standardów w celu 
odpowiedniego ujawnienia informacji 
w sprawozdaniach finansowych za rok 
obrotowy 2017. ■

systemach IT oraz zarządzania ryzy-
kiem. „Publiczne Stanowisko ESMA 
ws. zagadnień do uwzględnienia 
przy implementacji MSSF 9” wska-
zuje, że w przypadku instytucji finan-
sowych zainteresowanie może 
budzić potencjalny wpływ zastoso-
wania nowego standardu na wskaź-
niki ostrożnościowe oraz wystarcza-
jący poziom ujawnień szacunków 
i osądów kierownictwa (oraz ich pod-
staw) w związku z modelem ustalania 
odpisów z tytułu utraty wartości. Nie-
mniej jednak nie można zapomnieć 
o tym, że użytkownicy sprawoz-
dań finasowych pozostałych instytu-
cji mogą również poszukiwać infor-
macji na temat wpływu zastosowania 
MSSF 9. Dlatego ESMA wydała zale-
cenia w sprawie ujawnień dla wszyst-
kich jednostek, które spodziewają się 

istotnego wpływu nowego standardu. 
Podobnie jak w przypadku MSSF 15 
jednostki powinny ujawnić informacje 
nt. istotnych zasad (polityki) rachun-
kowości, które będą zastosowane 
po raz pierwszy, takie jak np.:

+  wybór utrzymania dotychczasowej po-
lityki w zakresie rachunkowości zabez-
pieczeń zgodnie z MSR 39, 

+  skorzystanie z możliwości wcześniejszego 
zastosowania wymogów dotyczących 
prezentacji zmian wartości godziwej 
wynikających z ryzyka kredytowego zwią-
zanego z zobowiązaniami finansowymi, 
wyznaczonymi jako wyceniane w war-
tości godziwej przez wynik finansowy 
w ramach opcji wartości godziwej lub 
opcji nieodwołalnego wyznaczenia in-
strumentów kapitałowych do wartości 
godziwej poprzez inne całkowite dochody.

Użytkownik sprawozdania powinien na 
podstawie ujawnień mieć możliwość 
zrozumienia również natury wpływu 

i najważniejszych przyczyn powodujących 
zmiany w ramach porównania aktualnie 

stosowanej przez spółkę praktyki według 
MSR 39 do polityki zaplanowanej do 

wdrożenia wg MSSF 9.

Poniższe zestawienie zawiera podsta-
wowe oczekiwania ESMA co do zakresu 
ujawnień dokonywanych szczególnie 
przez instytucje niefinansowe:

UJAWNIENIA 
DOTYCZĄCE EMITENTÓW 
SPOZA SEKTORA 
FINANSOWEGO

❘  Ujawnienia wdrożenia 
MSSF 9 w sposób 
proporcjonalny 
do znaczenia 
instrumentów 
finansowych 
stosowanych 
w działalności 
gospodarczej.

❘  Opisanie i określenie 
ilościowego 
wpływu najbardziej 
znaczących skutków 
wprowadzenia MSSF 9.

 ❘  Ujawnienia dotyczące 
nowego modelu 
w odniesieniu do utraty 
wartości, który dotyczy 
wszystkich aktywów 
finansowych, w tym 
posiadanych „innych 
aktywów finansowych", 
takich jak inwestycje 
w obligacje 
korporacyjne, które nie 
są wyceniane według 
wartości godziwej 
przez wynik finansowy.

❘  Ujawnienia na temat 
oceny wpływu 
wymogów dotyczących 
utraty wartości przez 
należności handlowe, 
w szczególności czy 
nastąpił znaczny 
wzrost ryzyka 
kredytowego.

❘  Ujawnienia na temat 
wpływu zastosowania 
nowego modelu 
rachunkowości 
zabezpieczeń.
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Reklama dozwolona, czyli jaka?
Reklama w obecnym świecie stała się 
nieodłącznym elementem procesu sprze-
daży. Już nie tyle informuje klientów 
o danym produkcie, jego właściwościach, 
ewentualnie jego cenie, ile raczej ma 
na celu wywołanie u nabywców potrzeby 
posiadania konkretnych towarów, korzy-
stania z określonych usług. Niezmiernie 
ważne jest przy tym, aby sam przekaz 
reklamowy nie odbiegał jednak od rze-
czywistości, a prezentacja produktu nie 
wykraczała poza jego właściwości i nie 
wprowadzała odbiorców w błąd.

W sferze regulacji prawnych od prze-
kazu reklamowego wymaga się przede 
wszystkim, aby był uczciwy. Sama 
reklama nie powinna tym samym wpro-
wadzać klientów w błąd i przez to wpły-
wać na ich decyzję o nabyciu towaru 
lub usługi. Nie może również odwoły-
wać się do uczuć konsumentów przez 
wywoływanie lęku, wykorzystywanie 
przesądów lub łatwowierności dzieci. 
Sam przekaz reklamowy powinien być 
też wyraźnie oddzielony od innych infor-
macji. Niedozwolona jest w szczególno-
ści kryptoreklama, polegająca na wyko-
rzystywaniu treści publicystycznych 
w środkach masowego przekazu w celu 
promocji produktu w sytuacji, gdy rekla-
modawca płacił za tę promocję, a nie 
wynika to wyraźnie z treści czy z obra-
zów lub dźwięków łatwo rozpoznawal-
nych przez odbiorców przekazu.

Naruszenie przepisów  
regulujących zasady 
prowadzenia 
reklamy leków bądź 
suplementów diety 
wiąże się z ryzykiem 
administracyjnego 
zakazu jej dalszego 
prowadzenia, 
nałożeniem kar 
pieniężnych, a nawet 
pociągnięciem do 
odpowiedzialności 
karnej.

Niezależnie od ogólnych reguł mających 
zastosowanie do reklamy wszelkiego 
rodzaju towarów i usług przepisy szcze-
gólne regulujące obrót określonymi 
rodzajami towarów oraz świadczenie 
różnego rodzaju usług przewidują szcze-
gółowe zasady prowadzenia ich reklamy.

Szczególne zasady reklamy 
określonych towarów
Przepisy prawa w przypadku poszczegól-
nych rodzajów towarów konsumpcyjnych 
określają różnego rodzaju ograniczenia 
bądź zakaz reklamy. Przykładowo zaka-
zana jest reklama alkoholu (za wyjątkiem 
piwa, ale już nie cydru) oraz reklama 
wyrobów tytoniowych. Od roku zakaz 
reklamy obejmuje również papierosy 
elektroniczne.
Przyglądając się skali wydatków pono-
szonych na reklamę różnego rodzaju 
towarów konsumpcyjnych, uwagę przy-
kuwają w szczególności wydatki pono-
szone na reklamę leków i suplementów 
diety. Jednocześnie to właśnie w przy-
padku tych produktów obowiązują szcze-
gólne regulacje określające zasady pro-
wadzenia ich reklamy.

W przypadku leków przepisy Prawa far-
maceutycznego rozróżniają reklamę kie-
rowaną do publicznej wiadomości oraz 
reklamę kierowaną do osób uprawnio-
nych do wystawiania recept oraz pro-
wadzących obrót lekami (w szczegól-
ności lekarzy i farmaceutów). Reklama 
do publicznej wiadomości dotyczyć 
może wyłącznie leków wydawanych bez 
recepty. Z kolei leki na receptę mogą być 
reklamowane wyłącznie osobom upraw-
nionym do wystawiania recept oraz pro-
wadzącym obrót lekami. 
W reklamie leków kierowanej do pacjen-
tów nie mogą występować osoby znane 
publicznie, lekarze lub farmaceuci. Nie 
może ona również sugerować, że nie-
przyjmowanie danego leku może pogor-
szyć stan zdrowia bądź zapewniać, 
że jego przyjmowanie gwarantuje wła-
ściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne 
działania niepożądane lub że skutek jest 
lepszy lub taki sam jak w przypadku innej 
metody leczenia albo leczenia innym 
lekiem.

Mniej restrykcyjne reguły prowadzenia 
reklamy przewidują przepisy dotyczące 
suplementów diety. W przypadku reklamy 
tego rodzaju środków spożywczych informa-
cje przekazywane konsumentom nie mogą 
w szczególności przypisywać im działania 
lub właściwości, których on nie posiada, np. 
właściwości leczniczych. Ponadto przepisy 

››

››
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prawa żywnościowego, które regulują obrót 
i reklamę suplementami diety, określają 
wykaz oświadczeń zdrowotnych dozwolo-
nych do stosowania w reklamie produktów 
zawierających określonego rodzaju skład-
niki odżywcze. Przykładowo dla produk-
tów zawierających w składzie witaminę C 
jednym z dozwolonych oświadczeń zdro-
wotnych będzie stwierdzenie, źe „pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego” (załącznik do Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 
16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz 
dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych 
dotyczących żywności, innych niż oświad-
czenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka 
choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci).

Niezależnie od nadzoru 
sprawowanego nad 
reklamą poszczególnych 
rodzajów produktów 
przez właściwe inspekcje, 
organem kompetentnym 
do zakwestionowania 
reklamy kierowanej 
do konsumentów 
jest Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK). 
W ramach uprawnień 
UOKiK znajduje się 
bowiem m.in. ochrona 
konsumentów przed 
praktykami naruszającymi 
ich zbiorowe interesy. Do 
praktyk naruszających 
zbiorowe interesy 
konsumentów zaliczają 
się w szczególność 
nieuczciwe praktyki 
rynkowe oraz czyny 
nieuczciwej konkurencji, 
w tym nieuczciwa reklama.

Reklama towarzyszy nam na każdym kroku, docierając do nas za 
pośrednictwem rozmaitych kanałów. Jej przekaz może mieć bardzo 
duże znaczenie dla konsumenckich wyborów, dlatego tak istotna 

jest świadomość warunkujących ją przepisów. Szczególny przypadek 
stanowi rynek leków i suplementów diety – zwłaszcza mając na uwadze 

fakt, że Polacy plasują się w czołówce europejskich rekordzistów pod 
względem ilości ich zażywania.

Many a small thing has 
been made large by the 
right kind of advertising.

Mark Twain

REKLAMA 
A RZECZYWISTOŚĆ 
– GDZIE PRZEBIEGA 

GRANICA?
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KONFISKATA 
ROZSZERZONA  

I PRZYMUSOWY ZARZĄD 
PRZEDSIĘBIORSTWA  

– NOWE REGULACJE W PRAKTYCE

Ustawa nowelizująca przepisy o przepadku 
przedsiębiorstwa wprowadziła zmiany 
w wielu istotnych kwestiach. Jakie warunki 
zastosowania mają nowe przepisy? Jakie 
są potencjalne ryzyka i środki prewencyjne?

Wraz ze zwiększającą 
się aktywnością 
reklamową, 
w szczególności 
coraz większą liczbą 
reklam suplementów 
diety, należy się 
spodziewać coraz 
głębszej ingerencji 
organów państwa 
w tym obszarze. 
Obecnie prowadzone 
są prace nad 
zmianami przepisów 
regulujących reklamę 
suplementów diety, 
które przewidują 
m.in. wysokie, bo 
idące w miliony 
złotych, kary pieniężne 
za ich naruszenie.

P U N K T 
PO PUNKCIE

Nadzór organów państwa nad 
reklamą i samoregulacja
Nadzorem nad przestrzeganiem prze-
pisów regulujących reklamę określo-
nych produktów zajmują się organy 
państwa w zakresie swoich kompe-
tencji. Nadzór nad reklamą leków spra-
wuje inspekcja farmaceutyczna, a nad 
reklamą suplementów diety odpo-
wiednio inspekcja sanitarna.

Warto jednak zauważyć, iż zgodnie 
z interpretacją prezentowaną przez Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego 
(GIF) przepisom Prawa farmaceutycz-
nego w zakresie reklamy podlegają nie 
tylko produkty dopuszczone do obrotu 
jako produktu lecznicze (leki), ale rów-
nież produkty, których prezentacja wska-
zuje na przypisywanie im właściwości 
leczniczych. Tym samym GIF skłonny 
jest w takich wypadkach wydawać decy-
zje nakazujące m.in. zaprzestania prowa-
dzenia niedozwolonej reklamy oraz usu-
nięcia stwierdzonych naruszeń, w tym 
publikację stosownych sprostowań.

Także ostatnie działania UOKiK wskazują 
na zwiększoną aktywność w nadzorze 
nad reklamą towarów konsumpcyj-
nych, szczególnie reklamą suplemen-
tów diety. Na początku 2017 r. UOKiK 
wydał decyzję w sprawie reklamy pew-
nego suplementu diety (decyzja Prezesa 
UOKiK z dnia 23 lutego 2017r., sygn. akt 
RBG-610-502/16/JM/MCh-S), w której 
uznał za wprowadzające konsumen-
tów w błąd posłużenie się przez rekla-
modawcę sformułowaniami „najczęściej 
polecany przez farmaceutów magnez 
na rynku” i „najczęściej polecany przez 
farmaceutów preparat magnezowy 
w Polsce” bez wskazania, jakie są pod-
stawy takich twierdzeń oraz poprzez 
odwoływanie się do autorytetu zawodo-
wego farmaceuty. Decyzją z dnia 12 paź-
dziernika 2017 r. UOKiK zakwestionował 
natomiast reklamy suplementów diety, 
uznając, iż wprowadzają one konsumen-
tów w błąd poprzez sugerowanie, że pro-
dukty te posiadają właściwości leczni-
cze (decyzja Prezesa UOKiK nr DOIK-
5/2017, sygn. akt DDK-61-2/16/MBM). 
Niezależnie od tego UOKiK na swojej 
stronie internetowej informuje o kolej-
nych postępowaniach toczonych prze-
ciwko producentom suplementów diety 
w związku z prowadzonymi przez nich 
reklamami.

Próbę samodzielnej regulacji reklamy 
suplementów diety podejmują również 
ich sami producenci. Pod koniec 2016 r. 

MICHAŁ KOMAR 
radca prawny w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG 
w Polsce
mkomar@kpmg.pl

Specjalizuje się w prawie far-
maceutycznym i medycznym, 
w tym przede wszystkim w kwe-
stiach dopuszczania do obrotu 
produktów leczniczych, wpro-
wadzania do obrotu wyrobów 
medycznych, ich wytwarzania, 
dystrybucji, reklamy oraz obej-
mowania refundacją ze środków 
publicznych. Doradza również 
w sprawach dystrybucji kosme-
tyków i suplementów diety oraz 
przy zakładaniu i funkcjonowaniu 
podmiotów leczniczych.

przyjęty został Kodeks Dobrych Praktyk 
Reklamy Suplementów Diety określa-
jący zasady prowadzenia reklamy suple-
mentów diety przez jego sygnatariuszy. 
Kodeks ten przewiduje również powo-
łanie sądu dyscyplinarnego, który roz-
strzygał będzie spory dotyczące zgod-
ności reklam suplementów diety z jego 
postanowieniami. Podobne rozwiązania 
z powodzeniem funkcjonują już od lat 
w organizacjach zrzeszających firmy far-
maceutyczne, w tym w Związku Pra-
codawców Innowacyjnych Firm Far-
maceutycznych INFARMA oraz w Pol-
skim Związku Producentów Leków Bez 
Recepty PASMI. ■
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2   Będzie to miało miejsce, gdy było ono użyte jako pomoc, narzędzie do osiągnięcia jakiegoś 
celu albo przynajmniej ułatwiło jego osiągnięcie, por. Kodeks karny. Komentarz do art. 44a, 
pod red. R.A. Stefańskiego, Legalis 2017.

3   Tj. pozostawała w strukturze co najmniej trzyosobowej grupy, której celem jest popełnienie 
choćby tylko jednego (albo też wielu) przestępstwa.

››

na rzecz osób trzecich. Uniknięcie kon-
fiskaty jest możliwe, jeżeli sprawca lub 
inna zainteresowana osoba (właściciel 
mienia) przedstawi dowód, że mienie 
zostało nabyte z legalnych środków. 
Konfiskata rozszerzona może 
zostać orzeczona w razie skazania 
za przestępstwo:

+  z którego popełnienia została osiągnięta, 
chociażby pośrednio, korzyść majątkowa 
znacznej wartości, albo

+  z którego została lub mogła zostać osią-
gnięta, chociażby pośrednio, korzyść ma-
jątkowa, zagrożone karą pozbawienia 
wolności, której górna granica jest nie 
niższa niż 5 lat (czyli także, gdy wartość 
szkody nie przekracza 200 000 PLN), albo

+  które zostało popełnione w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu po-
pełnienie przestępstwa3 (np. grupy zajmu-
jącej się wystawianiem fałszywych faktur).

Konfiskata rozszerzona może być zasto-
sowana także w postępowaniach doty-
czących czynów popełnionych przed 
dniem jej wejścia w życie.

+  szkoda wyrządzona przestępstwem lub war-
tość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec 
rozmiaru działalności przedsiębiorstwa.

Ponadto sąd może odstąpić od orzeczenia 
przepadku przedsiębiorstwa osoby fizycz-
nej niestanowiącego własności sprawcy 
także w innych, szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, kiedy byłby on nie-
współmiernie dolegliwy dla właściciela.

II. Konfiskata rozszerzona
Sprawca musi liczyć się jednocze-
śnie z przepadkiem wszelkiego mienia, 
które może być związane z przestęp-
stwem (konfiskata rozszerzona sensu 
stricto).Ustawa nowelizacyjna wprowa-
dza bowiem domniemanie, że wszel-
kie mienie, które sprawca nabył w okre-
sie 5 lat przed popełnieniem przestęp-
stwa do chwili wydania chociażby nie-
prawomocnego wyroku, jest korzyścią 
pochodzącą z przestępstwa (np. nieru-
chomości, samochody, papiery warto-
ściowe czy inne instrumenty finansowe). 
Domniemanie to obowiązuje także, gdy 
sprawca następnie mienie takie zbył 

z definicją zawartą w Kodeksie 
karnym jest to wartość przekracza-
jąca 200 000 PLN). Może tu cho-
dzić np. o skazanie za oszustwo, 
wyrządzenie przedsiębiorcy znacznej 
szkody poprzez nadużycie zaufania, 
łapownictwo menedżerskie.

b)  Konfiskowane przedsiębiorstwo słu-
żyło do popełnienia tego przestęp-
stwa lub ukrycia osiągniętej z niego 
korzyści2.

2º Możliwe jest także orzeczenie prze-
padku przedsiębiorstwa osoby fizycznej 
(lub jego równowartości) niestanowią-
cego własności sprawcy. W tym przy-
padku dodatkowym warunkiem jest 
zaistnienie winy umyślnej właściciela 
przedsiębiorstwa, gdyż orzeczenie prze-
padku możliwe jest wyłącznie, o ile:

+  właściciel przedsiębiorstwa chciał, aby 
przedsiębiorstwo służyło do popełnienia 
tego przestępstwa lub ukrycia osiągnię-
tej z niego korzyści (miał zatem zamiar 
bezpośredni),

+  przewidując taką możliwość, godził się 
na nią (zamiar ewentualny). Broniąc się, 
właściciel przedsiębiorstwa będzie zatem 
musiał wykazać, że np. podjął czynności 
sprawdzające kontrahenta, jego zamierze-
nia i podjął działania w celu wykluczenia 
sposobności wykorzystania jego przed-
siębiorstwa.

3º Ustawa nowelizacyjna wprowadza 
jednak także klauzule gwarantujące 
proporcjonalność zastosowania prze-
padku przedsiębiorstwa. W obu opisa-
nych wyżej przypadkach przepadku nie 
można orzec, jeżeli:

+  byłoby to niewspółmierne do wagi popełnio-
nego przestępstwa, stopnia zawinienia oskar-
żonego lub motywacji i sposobu zachowania 
się właściciela przedsiębiorstwa, a także

››
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Postanowienia prokuratorów o zabez-
pieczeniu przepadku przy ustanowieniu 
zarządu przymusowego przedsiębior-
stwa podjęte na przestrzeni ostatnich 
miesięcy rzucają światło na kierunek 
stosowania nowych przepisów.  
Dotyczą one przykładowo:

+  zabezpieczenia w sprawie zorganizowanej 
grupy przestępczej dokonującej wyłudzeń 
mieszkań na podstawie oszukańczych 
umów pożyczek zabezpieczonych na tych-
że mieszkaniach,

+  zajęcia udziałów spółki, należących do po-
dejrzanych, którym zarzuca się uczest-
nictwo w grupie dokonującej oszustw 
VAT-owskich i akcyzowych,

+  zajęcia udziałów spółek należących do córki 
sprawcy, które służyły do ukrycia działal-
ności przestępczej osoby zajmującej się 
masową produkcją marihuany.

Przykłady te pokazują, iż spektrum stanów 
faktycznych, w których konfiskata rozsze-
rzona może być zastosowana, jest znacz-
ne, a możliwość zabezpieczenia udziałów 
w spółkach kontrolowanych przez sprawcę 
powoduje, iż pośrednio konsekwencje 
konfiskaty rozszerzonej mogą dotykać 
szerokie grono podmiotów uczestniczących 
w obrocie gospodarczym.  

I. Przepadek przedsiębiorstwa
1º Ustawa nowelizacyjna dopuszcza 
orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa 
(w rozumieniu art. 551 k.c.), które słu-
żyło do popełnienia przestępstwa lub 
ukrycia osiągniętych z niego korzyści 
lub równowartości takiego przedsię-
biorstwa (zwłaszcza gdy jego składniki 
zostały zniszczone czy ukryte).
W ramach przedsiębiorstwa prze-
padkowi ulegną zatem wchodzące 
w skład jego ruchomości (np. samo-
chody, wyposażenie biurowe, maszyny 
i urządzenia, produkty w magazynach), 
grunty i budynki, pieniądze, udziały czy 

1   Równolegle, odrębną ustawą, wprowadzona została zbliżona 
konstrukcja prawna do Kodeksu karnego skarbowego,  
nie jest ona jednak przedmiotem niniejszego artykułu.

akcje, wierzytelności, a także patenty, 
znaki towarowe, prawa autorskie, know-
-how itd. Wyraźnie jednak wyłączono 
możliwość orzeczenia przepadku nazwy 
przedsiębiorstwa lub firmy oraz wcho-
dzących w jego skład autorskich praw 
osobistych.
Jeśli przedsiębiorstwo jest przedmio-
tem współwłasności, przepadek ma być 
orzekany z uwzględnieniem woli i świa-
domości każdego ze współwłaścicieli 
i w ich granicach. Praktyczne wykona-
nie tej reguły nie jest jednak rozstrzy-
gnięte i może rodzić wiele problemów.

Przepadek przedsiębiorstwa możliwy 
jest w razie łącznego zaistnienia dwóch 
przesłanek:
a)   Skazanie za przestępstwo, z któ-

rego popełnienia sprawca osiągnął, 
chociażby pośrednio, korzyść mająt-
kową znacznej wartości (zgodnie 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu 
karnego o przepadku przedsiębiorstwa i tzw. konfiskacie rozszerzonej (Ustawa 
z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2017 poz. 768) oraz odpowiednie zmiany proceduralne i wykonawcze 
(„Ustawa nowelizująca”)1.Nowe środki przewidziane przez Ustawę nowelizacyjną 
to w szczególności możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa i wszelkiego 
mienia pochodzącego z przestępstwa oraz ustanowienia zarządu przymusowego 
w celu zabezpieczenia przepadku przedsiębiorstwa.
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ZANIKAJĄCE  
SPLITY AKCJI  
NA GIEŁDZIE PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH  
W WARSZAWIE
Splity akcji na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie należą do 
rzadkości, dlatego też kiedy 
tylko pojawia się informacja 
o splicie, wywołuje ona 
sporo zainteresowania 
i emocji wśród inwestorów. 
Po historycznych latach 
2007–2008, kiedy to łącznie 
34 spółki podzieliły swoje 
akcje, zainteresowanie 
splitem wyraźnie spadło. 
W ostatnich pięciu latach 
średniorocznie tylko 5 spółek 
notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie dzieliło swoje 
akcje. Postanowiliśmy 
przybliżyć zapomniany temat 
splitu akcji oraz jego wpływ 
na wartość spółki.
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DR FATIMA JOANNA 
MOHMAND 
adwokat w kancelarii 
prawnej D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG 
w Polsce
fmohmand@kpmg.pl

Specjalizuje się w prawie gospo-
darczym, własności intelektualnej 
i przemysłowej, a także w spo-
rach sądowych z tytułu odpo-
wiedzialności cywilnej i karnej 
w działalności gospodarczej.
Prowadziła szereg spraw zwią-
zanych z cyberoszustwami, 
działaniami na szkodę spółki 
przez nadużycie uprawnień oraz 
praniem brudnych pieniędzy. 
Udziela wszechstronnego do-
radztwa prawnego w wewnętrz-
nych śledztwach prowadzonych 
w spółkach (postępowaniach 
typu forensic), w tym w zakresie 
wyboru najbardziej efektywnych 
instrumentów prawnych w celu 
uzyskania naprawienia ponie-
sionych szkód. Kieruje biurem 
regionalnym kancelarii w Łodzi. 
Uzyskała tytuł doktora prawa 
na Uniwersytecie Łódzkim. 
Członek Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Łodzi.

III. Przymusowy zarząd 
przedsiębiorstwem
W razie, gdy w sprawie możliwe jest 
orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa, 
Ustawa nowelizacyjna umożliwia zabez-
pieczenie przepadku przez ustanowie-
nie, już na etapie postępowania przygoto-
wawczego lub w toku procesu sądowego, 
przymusowego zarządu przedsiębiorstwa 
i wyznaczenie zarządcy mającego licencję 
doradcy restrukturyzacyjnego4.
Im wcześniejszy etap ustanowienia 
przymusowego zarządu przedsiębior-
stwa, tym większe ryzyko, że decyzja 
taka może okazać się pochopna. Z tego 
powodu przewiduje się obligatoryjną, 
szybką dwuinstancyjną kontrolę sądową 
postanowień o ustanowieniu przymuso-
wego zarządu przedsiębiorstwa. 

Zabezpieczenie upada, jeśli sąd prawo-
mocnie odmówi zatwierdzenia postano-
wienia prokuratora. W razie zatwierdze-
nia zarządu przymusowego właściciel lub 
inna osoba kierująca przedsiębiorstwem 
w jego imieniu może zaskarżyć taką decy-
zję do sądu wyższej instancji. Niezależ-
nie może wnosić o wyłączenie określo-
nych składników majątku lub praw mająt-
kowych z zabezpieczenia.

Podsumowanie 
Nie jest jeszcze pewne, w jakim kierunku 
omówione instytucje będą interpreto-
wane przez sądy. Ryzyka z nimi związane 
powinny jednak skłaniać firmy do pod-
jęcia działań prewencyjnych i kontrol-
nych. W szczególności dotyczy to spółek 
z branż z natury obciążonych większym 
ryzykiem, takich jak branże paliwowa, 
budowlana, usług finansowych itp. 

Działaniami takimi mogą być w szcze-
gólności odpowiednio skrojone i wdro-
żone procedury compliance umożliwia-
jące skuteczną selekcję sposobności 
gospodarczych i kontrahentów, w celu 
wykluczenia możliwości wykorzystania 
przedsiębiorstwa albo przypadkowego 
uwikłania w bezprawne praktyki innych 

uczestników rynku. W celu ochrony 
przedsiębiorstwa podjęte powinny być 
także odpowiednie działania na etapie 
realizacji transakcji czy wspólnych projek-
tów oraz ich rozliczania.
Ważnym elementem z tej perspektywy 
jest też przygotowanie i w razie potrzeby 
przeprowadzenie czynności kontrolnych 
w spółce. Podjęte w odpowiednim czasie 
i odpowiednio zabezpieczone prawnie 
wewnętrzne dochodzenia typu foren-
sic mogą być skutecznym instrumentem 
obronnym dla spółki, w szczególności 
w postępowaniach przygotowawczych 
i sądowych przeciwko kontrahentom czy 
kooperantom spółki. ■

Należy podkreślić, że 
Ustawa nowelizacyjna 
przewiduje nie tylko 
ustanowienie zarządu 
przymusowego 
przedsiębiorstwa 
będącego własnością 
osoby fizycznej, ale 
również w stosunku 
do przedsiębiorstwa 
podmiotu zbiorowego5, 
a więc głównie spółek, 
jeśli zebrane dowody 
wskazują na wysokie 
prawdopodobieństwo, 
że podmiot ten 
może podlegać 
odpowiedzialności na 
podstawie tej ustawy.

››
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4    W rozumieniu Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 883).

5    W rozumieniu Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724).

mailto:fmohmand@kpmg.pl
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R y s u n e k  n r  1

Liczba splitów przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w latach 1993–2017*

Innym, równie ważnym aspektem psy-
chologicznym splitu jest fakt, że wielu 
inwestorów postrzega akcje o wyso-
kim kursie jako drogie, co zniechęca 
ich do inwestowania w takie papiery. 
Sądzą oni bowiem, że jeżeli dany walor 
kosztuje już tak dużo, to może to ozna-
czać, że osiągnął już swój poziom mak-
symalny, w związku z czym szansa 
na kolejne wzrosty jest niewielka. Tak 
więc inwestorzy indywidualni chęt-
niej handlują walorami o niskim kursie. 
Zwiększone obroty na danym walorze 
najprawdopodobniej będą skutkować 
wzrostem jego wartości.

W tym miejscu 
warto wspomnieć, że 
amerykański inwestor 
giełdowy Warren 
Buffett w swojej 
strategii inwestycyjnej 
nigdy nie popierał 
operacji splitu. Zdaniem 
Buffetta, inwestorzy 
powinni myśleć 
o swoich inwestycjach 
długoterminowo, 
a wysokie kursy akcji mają 
za zadanie zniechęcać 
ich do zajmowania 
krótkoterminowych, 
ryzykownych pozycji 
inwestycyjnych. 
Buffett uważa, że 
wysokie ceny akcji są 
doskonałym narzędziem 
na wyeliminowanie wahań 
kursów, niewynikających 
z czynników 
fundamentalnych. 
Obecnie ceny niektórych 
jego akcji przekraczają już 
100 tysięcy dolarów.

STAN AKTUALNY
Obecnie splity na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie należą do rzadkości. 

❘  W pierwszej połowie 2017 r. 
jedynie trzy spółki dokonały 
podziału swoich akcji, w tym 
dwie notowane na głównym 
parkiecie.

❘  Z analizy pojawiających się 
informacji prasowych (lub raczej 
ich braku) nie należy oczekiwać, 
aby drugie półrocze przyniosło 
znaczący wzrost ilości splitów 
na warszawskim parkiecie.

Splity akcji na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie
Okres hossy w latach 2005–2008 
przyniósł gwałtowny wzrost popu-
larności splitów na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie, 
kiedy to wiele spółek ich dokony-
wało, emitując miliony akcji po gro-
szowych nominałach. Analizując splity 

tamtego okresu, można dojść do wnio-
sku, że taki kapitał spekulacyjny był 
znakomitym narzędziem do osiągnięcia 
szybkich zysków. Już samo ogłosze-
nie chęci wykonania tej operacji powo-
dowało gwałtowny wzrost kursu akcji, 
potwierdzeniem czego jest przykład 
spółki FON, gdzie po publikacji infor-
macji o planowanym splicie kurs jej 
akcji wzrósł o 250%. 

*DANE DO 13 CZERWCA 2017 R.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE KPMG NA PODSTAWIE BOSSA .PL
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w konsekwencji powinno przełożyć 
się na wzrost obrotów oraz poprawę 
płynności (wyeliminowanie w wyce-
nie spółki dyskonta za niską płynność).
Wraz z obniżeniem ceny rynkowej akcji, 
a więc zwiększeniem ich dostępności 
dla większej grupy inwestorów oraz pro-
porcjonalnym wzrostem liczby walo-
rów dostępnych na rynku, powszech-
nie oczekuje się wzrostu ich płynno-
ści. W tym miejscu należy jednakże 
wspomnieć, iż informacjom o ogłosze-
niu splitu często towarzyszą inne pozy-
tywne komunikaty spółki mające wpływ 
na kurs jej akcji, takie jak informacja 
o potencjalnym przejęciu czy publikacja 
dobrych wyników finansowych.

Powodem dla przeprowadzania podziału 
akcji może być również przygotowanie 
oraz ułatwienie przyszłego dokapitalizo-
wania spółki. Funkcja splitu objawia się 
w tym przypadku dwojako: po pierwsze, 
obniżenie ceny subskrypcji na nowo 
emitowane papiery wartościowe roz-
szerza grupę potencjalnych inwesto-
rów oraz, po drugie, zwiększa się grono 
akcjonariuszy, którzy mogą być zachę-
cani do większego zaangażowania 
w finansowaniu kapitału.

W przypadku wspomnianego wcze-
śniej splitu akcji PZU zarząd ubezpieczy-
ciela jako główne przesłanki przemawia-
jące za przeprowadzeniem podziału akcji 
wskazywał większą dostępność akcji 
dla drobnych inwestorów, dywersyfika-
cję akcjonariatu oraz bardziej atrakcyjną 
cenę akcji dla potencjalnych nabywców. 
W tym miejscu należy podkreślić, że dla 
dotychczasowych akcjonariuszy opera-
cja ta miała całkowicie neutralne, tech-
niczne znaczenie.

Czy split akcji ma wpływ na 
wartość portfela inwestora?
Split akcji ma neutralny wpływ na war-
tość portfela inwestora. W przypadku 
podziału akcji inwestor posiadać będzie 
więcej akcji spółki w proporcjonalnie 
niższej cenie. Po podziale nie zmieni 
się wycena rynkowa, czyli kapitalizacja 
spółki. Wskaźniki wyceny spółek, w tym 
stosowane najczęściej do oceny atrak-
cyjności inwestycyjnej wskaźniki cena/
zysk czy cena/wartość księgowa, rów-
nież nie ulegną zmianie. 

Na tym etapie rozważania dotyczące 
podziału akcji można byłoby w zasadzie 
zakończyć, gdyby nie fakt, że w pew-
nych okolicznościach psychologiczny 
efekt splitu może spowodować, że cena 
akcji na giełdzie ulegnie jednak zmianie.

PSYCHOLOGIA   
SPLITU
Z punktu widzenia 
indywidualnego inwestora 
operacja podziału akcji ma 
przede wszystkim wymiar 
psychologiczny. Spora 
część inwestorów, budując 
strategię inwestycyjną, 
sugeruje się przekonaniem, 
że informacja o splicie jest 
sygnałem, że kurs akcji 
upatrzonej spółki znajduje 
się bądź niedługo znajdzie 
się w trendzie wzrostowym, 
w związku z czym zaczynają 
oni skupować dany walor, 
a co za tym idzie – wpływać 
na wzrost jego kursu.

CZYM JEST   
SPLIT AKCJI?
Split akcji przeprowadzają 
spółki, których pojedynczy 
walor wart jest setki lub 
nawet tysiące złotych. 
Sama operacja podziału 
akcji nie jest technicznie 
skomplikowana. Proces ten 
polega na przydzieleniu 
dotychczasowym 
akcjonariuszom spółki 
dodatkowych akcji, przy 
jednoczesnym obniżeniu ich 
jednostkowej ceny w stosunku 
odpowiednim do zmiany liczby 
akcji. Zakładając, że spółka 
ma 4 miliony wyemitowanych 
akcji o wartości rynkowej 
2 PLN każda, to kapitalizacja 
takiej spółki wyniesie 
8 milionów PLN. Przyjmijmy 
teraz, że spółka ta dokonuje 
splitu akcji w stosunku 
1 do 2. W konsekwencji liczba 
jej akcji po dokonaniu podziału 
zwiększy się do 8 milionów, 
a cena odniesienia jednej 
akcji spadnie do poziomu 
1 PLN. Po splicie wartość 
rynkowa takiej spółki powinna 
pozostać bez zmian i wynieść 
8 milionów PLN.

Przykładowo, w lipcu 2015 r. akcjona-
riusze PZU zdecydowali o podziale akcji 
w stosunku 1:10. Podział akcji został 
dokonany poprzez obniżenie wartości 
nominalnej każdej akcji PZU z poziomu 
1 PLN do poziomu 10 groszy oraz 
zwiększenie liczby akcji składających 
się na kapitał zakładowy z 86 352 300 
do 863 523 000 akcji. W związku 
z podziałem nie nastąpiła zmiana wyso-
kości kapitału zakładowego PZU. Kurs 
zamknięcia w dniu poprzedzającym split 
akcji wynosił 382,60 PLN, podczas gdy 
w pierwszym dniu po wykonaniu splitu 
na zamknięciu sesji papiery najwięk-
szego polskiego ubezpieczyciela wyce-
niane były na 38,60 PLN. 

Dlaczego spółki dokonują 
splitu akcji?
Jedną z głównych przyczyn, dla których 
spółki dokonują splitu akcji, jest chęć 
zwiększenia zainteresowania inwesto-
rów indywidualnych ich akcjami, co 
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CZAS RYNKU  
KONSUMENTA  
– CZYLI KLIENT WIE WSZYSTKO 
I KUPUJE, GDZIE CHCE
Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku przedsiębiorcy szukają sposobów 
na efektywniejsze dotarcie do potencjalnych klientów oraz wyróżnienie 
się spośród konkurentów. Te sposoby to np. rozwój marki, produktu oraz 
doskonalenie poziomu obsługi we wszelkich punktach interakcji z klientami. 
Celem tych działań jest uzyskanie w oczach konsumenta jak najlepszych 
doświadczeń w relacji z daną marką. Im większa jest konkurencja w danym 
sektorze, tym większe znaczenie ma zarządzanie doświadczeniami klienta 
(ang. Customer Experience – CX).
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Nie wszyscy decydują się 
jednak na podział akcji…
W całej historii Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie magiczna 
bariera 1000 PLN za walor została 
przekroczona jedynie w przypadku 
trzech spółek. Co ciekawe, tak 
wysoka cena pojedynczej akcji tych 
spółek wcale nie odstrasza inwesto-
rów, a zgodnie z publicznie dostęp-
nymi informacjami płynącymi 
od zarządów żadna z nich w najbliż-
szym czasie nie ma w planach prze-
prowadzenia operacji splitu akcji. 
Z powyższego zestawienia na szcze-
gólną uwagę zasługują walory właści-
ciela jednej z marek, których poziom 
pod koniec 2014 r. przekroczył rekor-
dowy na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie poziom 
10 000 PLN za jedną akcję (warto 
jednak zaznaczyć, że tym przypadku 
mimo tak wysokiej ceny pojedynczej 
akcji split akcji jest mało prawdopo-
dobny z uwagi na uprzywilejowany 
charakter akcji będących w posiada-
niu założycieli firmy).

Zysk tylko dla nielicznych…
KPMG przeprowadziło badanie spli-
tów akcji na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie w latach 
2013–2017 (do 13 czerwca 2017 r.), 
pod kątem ich wpływu na kształto-
wanie się kursu akcji po fakcie wyko-
nania operacji. Spośród 21 spółek, 
które w badanym okresie przeprowa-
dziły podział akcji, 13 notowanych było 
na rynku głównym, obrót akcji pozo-
stałych odbywał się poza rynkiem 
regulowanym w ramach alternatyw-
nego systemu obrotu NewConnect.

Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że walory aż 14 z analizowanych 
21 spółek wyceniane są obecnie niżej 
niż po splicie. Obrót akcjami jednej 
został zawieszony, a jedynie inwesty-
cje w pozostałe sześć spółek przynio-
sły zyski inwestorom. 
Rozczarowujące efekty przyniosła rów-
nież analiza splitu w kwestii spodziewa-
nego długookresowego wzrostu warto-
ści akcji. Po trzech miesiącach od ope-
racji przeprowadzenia splitu akcji kurs 
akcji aż 17 spółek był niższy niż w dniu 
podziału akcji, natomiast po sześciu 
miesiącach walory 16 spółek rynek 
wyceniał niżej niż w dniu splitu.
Podobne wnioski płyną z przeprowa-
dzonej przez KPMG analizy splitów 
realizowanych przez spółki wchodzące 
w skład indeksu EURO STOXX 600 

(indeks liczy 600 spółek z 17 euro-
pejskich krajów) w okresie od 2005 r. 
do stycznia 2017 r. Analiza 311 splitów 
nie wykazała istotnego wpływu tej 
operacji na długoterminowy kurs akcji.

Krótkoterminowy 
pozytywny wpływ splitu 
na kurs akcji także 
występował w przypadku 
spółek z indeksu EURO 
STOXX 600 dzielących 
swoje akcje w latach 
2005–2006, co tłumaczyć 
można pozytywną 
sytuacją na światowych 
rynkach finansowych 
w tamtym czasie. 

Podsumowując, split akcji jest tylko 
techniczną operacją księgową, która 
sama w sobie nie powinna mieć 
żadnego wpływu na długookre-
sowy kurs akcji. Czasem zdarza się 
jednak, że wskutek podgrzania atmos-
fery wokół spółki wywołanej podzia-
łem akcji, któremu często towarzy-
szą pozytywne komunikaty spółki, 
kurs jej akcji gwałtownie rośnie. Nie-
mniej jednak, na dłuższą metę, pozy-
tywne efekty takiej operacji są kwe-
stionowane i (co potwierdzają nasze 
analizy przeprowadzone zarówno dla 
warszawskiego parkietu, jak i innych 
giełd europejskich) nie można wyklu-
czyć postępującego po splicie spadku 
kursu akcji. ■

RAFAŁ KARASIŃSKI 
menedżer w dziale 
doradztwa transakcyjnego 
w grupie Deal Advisory 
w KPMG w Polsce
rkarasinski@kpmg.pl

Specjalizuje się w wycenach 
sporządzanych dla celów trans-
akcyjnych, księgowych (zgod-
nie z wymogami sprawozdaw-
czości finansowej), prawnych, 
podatkowych i innych. Posiada 
tytuł CFA, jest licencjonowa-
nym doradcą inwestycyjnym.
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ocenionym podmiotem w całym 
badaniu został jeden z banków. 
Wyniki polskiej edycji mogą wska-
zywać na potrzebę większej aktyw-
ności firm z niżej ocenionych sekto-
rów. Inspiracji dla działań transfor-
macyjnych mogą one poszukiwać 
wśród wysoko ocenionych dostaw-
ców w swojej branży (którzy pomimo 
niskich wyników całego sektora 
zostali docenieni na tle całego bada-
nia i znaleźli się wśród stu najwy-
żej ocenionych marek), jak również 
wśród liderów z innych branż (kon-
sumenci przenoszą swoje oczekiwa-
nia względem doświadczeń pomię-
dzy branżami). 

R y s u n e k  n r  2

Informacje o badaniu

WIARYGODNOŚĆ

OCZEKIWANIA

PERSONALIZACJA

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

CZAS I WYSIŁEK

EMPATIA

5000 200 69
RESPONDENTÓW MAREK FILARÓWSEKTORÓW

SPOŻYWCZY 
HANEL DETALICZNY

PODRÓŻE

LOGISTYKA DOSTAWCY ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

/GAZU 

USŁUGI 
FINANSOWE

POZASPOŻYWCZY 
HANDEL 

DETALICZNY

CZAS WOLNY 
I ROZRYWKA

GASTRONOMIA

MEDIA 
I TELEKOMUNIKACJA

Polscy konsumenci wysoko oceniają 
przedsiębiorstwa, które są spójne 
w swoich działaniach – spełniają 
obietnicę marki, rzetelnie informują 
o istotnych elementach swojej oferty, 
a także działają w rzeczywistym interesie 
klienta i nie koncentrują się wyłącznie na 
wypracowaniu zysku. 

Polska

››
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Aktywne zarządzanie CX – jak 
nie skupiać się na wpływie 
pogody na nastrój klienta
Analizując doświadczenia klientów, 
patrzymy na tzw. Sześć FilarówTM 

Customer Experience (rys. 1) które 
w wynikach wieloletnich badań kon-
sumenckich wykazały istotną kore-
lację z głównymi miarami oferowa-
nego CX. Miary te są powszechnie 
stosowane przez przedsiębiorstwa 
w Polsce: zarówno ze skłonnością 
konsumenta do rekomendacji danej 
marki (mierzoną często za pomocą 
tzw. NPS), jak i do kolejnych zakupów. 
Stosowane przez KPMG filary prak-
tycznie tłumaczą ok. 2/3 zmienno-
ści obu powyższych wskaźników biz-
nesowych. Ich natura jest determi-
nistyczna, dzięki czemu zarządzając 
skutecznie tymi Sześcioma Filarami, 
można skutecznie budować zarówno 
chęć klientów do rekomendacji marki, 
jak i do kontynuacji zakupów. Pozo-
stała 1/3 zmienności tych wskaźni-
ków to najczęściej wpływ czynników 
niedeterministycznych, takich jak np. 
pogoda czy nastroje społeczne. 

W pierwszym kwartale tego roku 
przyjrzeliśmy się bliżej temu, jak 
polscy konsumenci postrze-
gają doświadczenia z dostawcami 
z różnych sektorów. Fundamen-
tem dobrych doświadczeń klientów 
w Polsce jest Wiarygodność w kon-
tekście budowania zaufania i dotrzy-
mywania słowa. Z jednej strony, takie 
wyniki możemy tłumaczyć relatyw-
nie wczesnym stadium rozwoju rynku 
konsumenckiego w Polsce (na bar-
dziej konkurencyjnych rynkach w kra-
jach anglosaskich widzimy mniejsze 
znaczenie Wiarygodności, która może 
być „traktowana jako dana”). Z drugiej 
– istotną rolę może odgrywać również 
relatywnie niski poziom zaufania Pola-
ków do innych osób czy podmiotów, 
podkreślany w różnych badaniach 
socjologicznych (poziom kapitału spo-
łecznego w Polsce jest jednym z naj-
niższych na tle innych krajów Unii 
Europejskiej). 

Postrzeganie branż w Polsce – 
najpierw namacalne korzyści, 
potem infrastruktura 
Respondenci badania w Polsce 
wyraźnie docenili te branże, 
w których dostrzegają bezpośred-
nią korzyść, często powiązaną z przy-
jemnością korzystania z produk-
tów i usług. Zakupy odzieży, biżute-
rii czy elektroniki, podróże, wyjście 
do restauracji lub kina są aktyw-
nościami, na które chętnie prze-
znaczamy czas i które nierozerwal-
nie kojarzą się z pozytywnymi emo-
cjami. Te branże tworzą grupę tzw. 
Value Adders i w polskiej edycji 
badania uplasowały się na czoło-
wych miejscach. Na drugim biegunie 
w badaniu znalazły się firmy z grupy 
tzw. Enablers – podmiotów, które 
w codziennym życiu umożliwiają kon-
sumentom korzystanie z innych pro-
duktów i usług (np. karta płatnicza 
do zakupów, dostęp do internetu 
w celu oglądania filmów itp.).
Większa złożoność oferty, skompliko-
wany, częsty i długoterminowy cha-
rakter interakcji na linii klient – firma 
z pewnością stwarzają dodatkowe 
wyzwania dla „umożliwiaczy”, przy 
czym taki układ wyników nie musi 
być oczywisty, co pokazały wyniki 
badań na innych rynkach. Przykła-
dowo pozycja sektora finansowego 
w krajach anglosaskich była znacz-
nie wyższa względem innych branż, 
a w czeskiej edycji badania najwyżej 

R y s u n e k  n r  1

Definicja Sześciu FilarówTM 
Customer Experience

WIARYGODNOŚĆ
Jak dostarczana
jest obietnica marki?

OCZEKIWANIA
Czy klient wie, czego
może się spodziewać?

PERSONALIZACJA
Jak odpowiadać na
indywidualne potrzeby?

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Jak przekuć problemy
w pozytywne emocje?

CZAS I WYSIŁEK
Jak nie utrudniać 
korzystania z produktów 
i usług?

EMPATIA
Jak wczuć się 
w specyficzną
sytuację klienta?

››

KPMG opracowało 
autorską 
metodę pomiaru 
doświadczeń 
klienta, stosując 
perspektywę 
kluczowych 
wymiarów 
kształtujących 
emocje 
konsumentów 
kupujących 
i korzystających 
z produktów 
i usług, we 
wszelkich 
punktach styku 
z dostawcą.

PUNKT ZWROTNY NR 1 / 201828 29



P U N K T 
PO PUNKCIE

P U N K T Y 
KARNE>

21 września 2017 r. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Krakowie 

wydał ważny dla podatników wyrok 
(sygn. akt I SA/Kr 709/17), w którym 

krytycznie ocenił wprowadzone 
przez polskiego ustawodawcę 
zmiany w zakresie odliczenia 

podatku naliczonego w imporcie 
usług, wewnątrzwspólnotowym nabyciu 

towarów (WNT) oraz transakcjach krajowych, 
w stosunku do których podmiotem 

zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest 
nabywca (odwrotne obciążenie).

OGRANICZENIE 
ROZLICZENIA VAT  

Z TRZYMIESIĘCZNYM 
TERMINEM NIEZGODNE 

Z PRZEPISAMI

DR JERZY KALINOWSKI 
doradca zarządu  
KPMG w Polsce
jerzykalinowski@kpmg.pl

Ma ponad 30 lat doświadczenia  
zawodowego. Pracując w KPMG 
od 2004 r., prowadził projekty 
z zakresu doradztwa strategiczno-
-operacyjnego w blisko 20 krajach 
świata. Wcześniej zasiadał w zarzą-
dach i radach nadzorczych spółek 
z sektora nowych technologii, 
mediów i telekomunikacji (m.in. był 
założycielem i prezesem funduszu 
inwestycyjnego ukierunkowane-
go na cyfrowe start-upy). Jego do-
świadczenie obejmuje także udział 
w pracach badawczo-rozwojowych 
w USA i w Polsce. Jest absolwen-
tem Politechniki Warszawskiej oraz 
University of Rochester w USA.

ANDRZEJ MUSIAŁ 
menedżer w dziale usług 
doradczych w KPMG w Polsce
amusial@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
strategicznym, poprawie efek-
tywności organizacji sprzedaży, 
marketingu i obsługi klienta w kon-
tekście cyfryzacji i wykorzystania 
nowych technologii oraz doskona-
leniu zarządzania doświadczeniami 
klientów. Posiada ponad 10 lat do-
świadczenia w realizacji projektów 
doradczych dla klientów z branży 
telekomunikacji i nowych techno-
logii, finansowej oraz rynku dóbr 
konsumpcyjnych.

Jak mądrze wykorzystać wiedzę 
o Sześciu FilarachTM Customer 
Experience – czyli dlaczego  
one size does NOT fit all
Sześć FilarówTM CX, które były podstawą 
badania, to narzędzie, które daje szero-
kie możliwości w odnalezieniu odpowie-
dzi na pytanie, jak skutecznie poprawiać 
doświadczenia klientów. Z jednej strony 
wiemy, które z filarów mają kluczowe 
znaczenie dla konsumentów, a z drugiej 
możemy ocenić, jak dana marka pozy-
cjonuje się względem konkurentów. To 
stwarza dobry punkt wyjścia do zrozu-
mienia, które obszary mogą być klu-
czowe we wszelkich działaniach trans-
formacyjnych. Prawdziwa transformacja 
CX wymaga jednak pójścia dalej – zro-
zumienia, jakie są specyficzne potrzeby 
i oczekiwania poszczególnych person 
(opisanych na podstawie segmentów 
klientów) w kontekście konkretnych fila-
rów, oraz które filary są kluczowe. 

Następnie warto spojrzeć na mapę 
podróży określonych person (ang. Custo-
mer Journey) – w poszczególnych punk-
tach styku w relacji klient – firma doświad-
czenia konsumenta mogą być budowane 
wokół zupełnie innych filarów (np. duże 
znaczenie Filaru Oczekiwania w momen-
cie tzw. onboardingu klienta vs. potrzeba 
dopasowania oferty w działaniach 
dosprzedażowych, a więc Filar Personali-
zacja). Znalezienie kluczowych interakcji, 
tzw. momentów prawdy (ang. moments 
of truth), i zrozumienie negatywnych 
doświadczeń istotnych z punktu widzenia 
klienta (ang. painpoints) to punkt wyjścia 
dla planowania działań doskonalących CX. 
Warto przy tym pamiętać, że nie ma roz-
wiązań pasujących uniwersalnie do każdej 
organizacji. Specyfika klientów, oferty 
produktowej czy sposobu dystrybucji 
to wymiary, o których trzeba pamiętać, 
porównując się do konkurencji i planując 
inicjatywy transformacyjne. 

Jak przekonać organizację do 
transformacji CX – wiemy, jak 
i gdzie grać, ale czy gra jest 
warta świeczki?
Kolejnym mocnym argumentem prze-
mawiającym za wykorzystaniem Sze-
ściu FilarówTM CX w projektowaniu trans-
formacji CX jest zrozumienie, w jakim 
stopniu działania planowane wokół 
poszczególnych filarów mogą wpłynąć 
na poprawę wskaźników związanych 
z doświadczeniami klientów (lojalność, 
NPS). To z kolei pozwala na opracowa-
nie bardziej rozbudowanego modelu uza-
sadnienia biznesowego (ang. business 

case) poprzez oszacowanie wpływu 
zmian wskaźników CX na wyniki biz-
nesowe (np. poprawa przychodowości 
wynikająca z generowania nowego biz-
nesu z rekomendacji lub z dodatkowych 
transakcji realizowanych przez lojalnych 
klientów). Zbudowanie solidnej perspek-
tywy finansowej w odniesieniu do sza-
cowanego wpływu działań transforma-
cyjnych to jeden z kluczowych czynni-
ków sukcesu dla zbudowania odpowied-
niego zaangażowania kadry zarządzającej 
oraz wdrożenia zmian zakończonych 
sukcesem wykraczającym poza krótko-
okresową perspektywę, tzw. quickwins. 
O tym, że się opłaca, może przekony-
wać porównanie, w którym zestawiliśmy 
wyniki (w kontekście dynamiki zmiany 
przychodów) firm wysoko ocenionych 
w naszym badaniu (sto najwyżej ocenio-
nych marek) na tle wyników danego sek-
tora (spółki z danego sektora wchodzące 
w skład indeksu WIG). ■

Emocje kształtujące 
doświadczenia przedsta-
wicieli tzw. millenialsów 
(a więc na przykład 
przede wszystkim 
wygoda – Filar Czas 
i Wysiłek) mogą być dia-
metralnie różne od tych 
w segmencie seniorów 
(na przykład zrozumienie 
perspektywy drugiej 
osoby – Filar Empatia). 

P U N K T 
STRATEGICZNY

››

R y s u n e k  n r  3

Dynamika zmiany przychodów w kontekście doskonalenia zarządzania 
doświadczeniami klientów

WIG vs. Top 100 Brands

Zagregowane wyniki spółek wchodzących w skład indeksu WIG  
(w zakresie sektorów objętych badaniem)

Zagregowane wyniki spółek, których marki znalazły się w zestawieniu Top 100 Brands

ŚREDNIOROCZNA ZMIANA PRZYCHODÓW (CAGR, 2013-2015)

-5% +3%
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Światełko w tunelu
WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/
Kr 709/17) potwierdził, że wprowa-
dzone po nowelizacji przepisy Ustawy 
o VAT (art. 86 ust. 10b oraz ust. 10i) 
są niezgodne z przepisami Dyrektywy 
2006/112. W ocenie sądu naruszają one 
zasadę neutralności. Z orzecznictwa 
TSUE wynika bowiem, że otrzymanie 
prawa do odliczenia podatku naliczo-
nego powinno być zależne wyłącznie 
od spełnienia przesłanek materialnych. 
W konsekwencji, nie można wprowa-
dzać dodatkowych warunków w zakre-
sie przysługującego podatnikowi prawa 

PYTANIE PODATNIKA
Nowe przepisy zakwestionowała spółka nabywająca odpłatne usługi 
(m.in. doradcze, prawne) od podmiotów z zagranicy (import usług). 
Złożyła wniosek o interpretację, w którym żądała potwierdzenia, że także 
w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będzie mogła 
odliczyć podatek naliczony z tytułu ww. transakcji w tym samym okresie 
rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek należny, nawet jeżeli 
taka korekta złożona zostanie później niż w terminie 3 miesięcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawi-
dłowe, co zostało zaskarżone do WSA.

ZMIANY W ZAKRESIE ODLICZENIA PODATKU 
NALICZONEGO W IMPORCIE USŁUG, WNT  
ORAZ TRANSAKCJACH KRAJOWYCH OBJĘTYCH  
MECHANIZMEM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY  
DO KOŃCA 2016 r.

STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY  
OD 1 STYCZNIA 2017 r.

❘  Kwota podatku naliczonego była 
równocześnie kwotą podatku należnego. 
Prawo do odliczenia VAT powstawało 
pod warunkiem, że podatnik uwzględnił 
kwotę podatku należnego we właściwej 
deklaracji podatkowej

❘  Warunkiem koniecznym do odliczenia podatku 
naliczonego jest rozliczenie we właściwej 
deklaracji VAT, nie później niż w terminie 
3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym 
w odniesieniu do nabytych towarów lub usług 
powstał obowiązek podatkowy

❘  W konsekwencji w tej samej deklaracji podatnik 
uwzględniał transakcje zarówno po stronie 
podatku należnego, jak i naliczonego ❘  Jeżeli podatnicy nie zadeklarują prawidłowo 

(we właściwej deklaracji) podatku i upłynie 
trzymiesięczny okres, to podatek należny 
muszą wykazać wstecznie (poprzez korektę 
deklaracji), a podatek naliczony mogą 
uwzględnić wyłącznie na bieżąco

❘  Powyższa zasada stosowana była 
w każdej sytuacji – także gdy transakcje 
były rozpoznawane z opóźnieniem. Podatnik 
korygował deklarację i wykazywał w niej 
zarówno podatek należny, jak i naliczony

KONSEKWENCJE DLA PODATNIKÓW

❘  Transakcje były neutralne podatkowo

❘  Późniejsze rozpoznanie transakcji nie rodziło 
negatywnych skutków

❘  Podatnicy rozpoznający transakcje z opóźnieniem 
ponoszą ekonomiczny ciężar podatku należnego 
– dochodzi do powstania zaległości podatkowej 
oraz odsetek za zwłokę

››

WSA uznał, że nowe ograniczenie rozli-
czenia VAT trzymiesięcznym terminem 
jest sprzeczne z przepisami Dyrektywy 
2006/112. Jest to pierwszy wyrok, który 
odnosi się do zgodności z prawem unij-
nym nowych przepisów obowiązujących 
od 1 stycznia 2017 r.

Jak było kiedyś?
Przed wejściem w życie nowych prze-
pisów import usług, WNT oraz trans-
akcje krajowe objęte mechanizmem 
odwrotnego obciążenia były dla podat-
ników niestosujących proporcji w VAT 
neutralne podatkowo.
Kwota podatku naliczonego z tytułu 
ww. transakcji była równocześnie 
kwotą podatku należnego (art. 86 
ust. 2 pkt 4 Ustawy o VAT). Prawo 
do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego co 
do zasady powstawało w rozliczeniu 
za ten sam okres, w którym w odnie-
sieniu do nabytych lub zaimportowa-
nych towarów i usług powstał obowią-
zek podatkowy (art. 86 ust. 10 Ustawy 
o VAT). Oznaczało to, że w tej samej 
deklaracji podatnicy uwzględniali ww. 
transakcje zarówno po stronie podatku 
należnego, jak i naliczonego. 

Powyższa zasada stosowana była 
w każdej sytuacji – także wówczas, 
gdy podatnik pomyłkowo (przykła-
dowo z powodu zbyt późnego wysta-
wienia lub dostarczenia faktury od kon-
trahenta) nie uwzględnił transakcji we 
właściwym okresie. Miał on zawsze 
prawo do skorygowania deklaracji oraz 

P U N K T Y 
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wykazania w niej zarówno podatku 
należnego, jak i naliczonego. W konse-
kwencji nie prowadziło to do żadnych 
negatywnych dla niego skutków. 

Nowe restrykcyjne przepisy 
Od 1 stycznia 2017 r. warunkiem 
koniecznym do odliczenia podatku nali-
czonego od ww. transakcji jest ich roz-
liczenie we właściwej deklaracji VAT, 
nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od upływu miesiąca, w którym w odnie-
sieniu do nabytych towarów lub usług 
powstał obowiązek podatkowy (art. 86 
ust. 10b pkt 2 lit. b oraz art. 86 ust. 10b 
pkt 3 Ustawy o VAT). 
W przypadku późniejszego rozliczenia 
transakcji podatnik uwzględnia kwoty 
podatku należnego we właściwej dekla-
racji, natomiast z prawa do odliczenia 
podatku naliczonego korzysta dopiero 
na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, 
w odniesieniu do którego nie upłynął jesz-
cze termin do złożenia deklaracji podatko-
wej (dodany art. 86 ust. 10i Ustawy o VAT).
Oznacza to, że jeżeli podatnik nie zade-
klaruje prawidłowo (we właściwej dekla-
racji) podatku od WNT czy importu 
usług i upłynie wskazany w przepi-
sie trzymiesięczny okres, to podatek 
należny będzie musiał wykazać wstecz-
nie (poprzez korektę deklaracji za okres, 
w którym powstał obowiązek podat-
kowy), a podatek naliczony będzie 
mógł uwzględnić wyłącznie na bie-
żąco. W efekcie transakcja nie będzie 
już dla podatnika neutralna – gdyż doj-
dzie do powstania zaległości podatko-
wej oraz odsetek za zwłokę.

ZMIANY  
W PRAKTYCE
Przyjmijmy przykładowo, że podatnik 
nie wykazał importu usług z lutego 
2017 r. do końca maja 2017 r. Upłynął 
zatem trzymiesięczny termin na rozpo-
znanie transakcji. 
W stanie prawnym do końca 2016 r. po-
datnik skorygowałby deklaracje za luty 
2017 r. i wykazał w korekcie zarówno 
podatek należny, jak i naliczony.
W stanie prawnym od 1 stycznia 
2017 r. podatnik musi wykazać po-
datek należny w korekcie deklaracji 
za luty 2017 r. Podatek naliczony może 
uwzględnić wyłącznie na bieżąco 
(w deklaracji za maj 2017).
Co istotne, wprowadzone ograniczenie 
obowiązuje niezależnie od przyczyny 
późniejszego uwzględnienia transak-
cji – bez względu na to, czy będzie to 
wynikało z błędu podatnika, czy też jego 
kontrahenta. Niezawinionych przyczyn 
może być zaś dużo, na przykład gdy 
faktura zostanie zbyt późno wystawiona 
lub dostarczona od kontrahenta, data 
wykonania usługi zostanie błędnie 
oznaczona, czy dojdzie do niewłaści-
wego określenia momentu powstania 
obowiązku podatkowego (szczególnie 
istotne np. w odniesieniu do transakcji 
wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów w przypadku przemieszczeń 
własnych, gdzie wątpliwości powstają 
w zakresie tego, czy faktura/proforma 
dokumentująca takie przemieszczenie 
rodzi obowiązek podatkowy, czy też nie).

››
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Wprowadzone 
przepisy stanowią 
nieuzasadnioną 
dolegliwość 
ekonomiczną 
dla podatników, 
stosowaną 
niezależnie od wagi 
i skali naruszenia 
wymogów formalnych 
oraz niezależnie 
od nieistnienia 
w określonych 
przypadkach ryzyka 
oszustw, wyłudzeń 
czy świadomego 
zaniżenia zobowiązań 
podatkowych. 

IZABELA JĘDRA 
radca prawny, ekspert 
podatkowy w KPMG w Polsce
ijedra@kpmg.pl

Specjalizuje się w zakresie podat-
ku od towarów i usług. Posiada 
7-letnie doświadczenie w doradz-
twie podatkowym dla klientów 
z różnych sektorów. Posiada do-
świadczenie w obsłudze praw-
nej podmiotów gospodarczych 
nabyte podczas pracy w kan-
celarii oraz wiedzę uzyskaną 
w trakcie aplikacji adwokackiej. 
Absolwentka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.

do odliczenia, które mogłyby prak-
tycznie uniemożliwić wykonanie tego 
prawa lub spowodować, że podat-
nik zostanie obciążony ciężarem eko-
nomicznym tego podatku (orzeczenie 
TSUE w sprawie C-280/10).
Zdaniem krakowskiego WSA, wprowa-
dzone przepisy naruszają także zasadę 
proporcjonalności. Z orzeczenia TSUE 
w sprawie C-518/14 (Senatex) wynika, 
że nie należy karać podatników odsu-
nięciem w czasie prawa do odlicze-
nia i odsetkami z powodu niezacho-
wania warunków formalnych, jeżeli 
materialnoprawne przesłanki zostały 
spełnione.

Konsekwencje dla podatników
Wyrok WSA w Krakowie daje szanse 
podatnikom na stosowanie dotych-
czas obowiązujących przepisów. 
Podatnicy, u których import usług, 
WNT czy transakcje krajowe objęte 

mechanizmem odwrotnego obciąże-
nia stanowią znaczną część biznesu, 
mogą rozważyć wystąpienie z wnio-
skiem o interpretacje. Co prawda 
wyrok WSA w Krakowie jest pierw-
szym, który porusza analizowaną kwe-
stię, ale biorąc pod uwagę powołane 
w nim orzeczenia TSUE, istnieją duże 
szanse, że zaprezentowane stanowi-
sko zostanie utrzymane przez NSA 
oraz będzie podzielone przez inne 
sądy administracyjne.
Uzyskanie pozytywnej interpreta-
cji indywidualnej pozwoliłoby na bez-
pieczne rozliczanie podatku VAT 
na zasadach obowiązujących przed 
1 stycznia 2017 r. (do czasu potencjal-
nej zmiany przepisów w tym zakre-
sie). Tym samym, nawet w przypadku 
wykazania importu usług czy WNT 
z opóźnieniem, zarówno podatek 
należny, jak i naliczony mógłby zostać 
uwzględniony w korekcie deklaracji 
VAT za ten sam okres. ■
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