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Szanowni Państwo,

z początkiem 2021 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną
z najistotniejszych jest nakaz podawania do publicznej wiadomości informacji o
realizowanej strategii podatkowej. W praktyce najwięksi podatnicy muszą wypełniać
ten obowiązkek co roku. Władze skarbowe uzasadniają go chęcią uszczelnienia
systemu podatkowego oraz zwiększenia transparentności rozliczeń podatkowych
największych podmiotów. Co istotne, jego niedopełnienie wiąże się z dotkliwymi
sankcjami finansowymi. 

Kogo dotyczy ten obowiązek? 
Co to jest strategia podatkowa?
Co powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej? 
Gdzie i kiedy umieścić informację o strategii podatkowej? 
Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku informacyjnego? 
Co obowiązek ten oznacza w praktyce dla Państwa?  

To wybrane pytania, na które odpowiadamy. Zapraszamy do lektury informatora!

Szymon Karpiński

Partner SENDERO Tax & Legal
doradca podatkowy
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Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej
dotyczy podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły
wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro,
jak również podatników działających w formie podatkowej grupy
kapitałowej (PGK) - niezależnie od wysokości osiąganych przez taką
grupę przychodów. 

Informacja sporządzana przez PGK zawiera dane odnoszące się do całej
PGK oraz do poszczególnych tworzących ją spółek. Przepisy nie mają
zastosowania do podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie z
administracją skarbową. 

Przychód większy 
niż 50 mln euro

PGK 
bez względu 
na przychody
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Co to jest strategia podatkowa?

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji „strategii podatkowej”.
W odpowiedzi na to pytanie mogą się okazać pomocne dokumenty
związane z pilotażowym Programem Współdziałania prowadzonym
przez Ministerstwo Finansów, w tym zwłaszcza „Wytyczne w
zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”. Wskazują
one, że „strategia podatkowa” to dokument, który jest katalogiem
formuł decyzyjnych obejmujących cele oraz środki umożliwiające
prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. 

Brak jasnej definicji

Wytyczne dot. Ram
Wewnętrznego
Nadzoru
Podatkowego
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Co to jest strategia podatkowa?

Strategia podatkowa powinna
się odnosić m.in. do:

ryzyka podatkowego,
apetytu na ryzyko,
zaangażowania organu
raportującego,
raportowania i składania
deklaracji strategii płatności
zobowiązań podatkowych,
strategii płatności zobowiązań
podatkowych,
transparentności prowadzonej
działalności.

Powinna ona również
uwzględniać kwestie
zarządzania relacjami z
administracją skarbową oraz
zasady komunikacji
biznesowej – zarówno
wewnętrznej jak i zewnętrznej.

STRATEGIA 
PODATKOWA

 

Zaangażowanie 
organu zarządzającego w proces podejmowania

decyzji z zakresu planowania podatkowego.

Opis 
procesów i procedur dotyczących zarządzania

obowiązkami podatkowymi. 

W tym raportowanie, składanie deklaracji, strategia
płatności, zobowiązań podatkowych.

 Wewnętrzna oraz
zewnętrzna komunikacja
przedsiębiorstwa - w tym 

z administracją
skarbową.

Informacje 
dotyczące ryzyka.
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Co powinna zawierać informacja o
strategii podatkowej?

Wbrew obiegowej opinii nie
ma obowiązku publikacji
samej strategii podatkowej -
konieczne jest jedynie
upublicznienie sprawozdanie z
jej realizacji.

Opis 
strategii podatkowej 

Informacja 
o strategii podatkowej

Sprawozdanie z
realizacji strategii

podatkowej  
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Niemniej w praktyce
informacja o strategii
podatkowej powinna
przedstawiać zarówno opis tej
strategii, jak i szczegółowe
sprawozdanie z jej realizacji.



Co powinna zawierać informacja o
strategii podatkowej?

Przepisy zawierają otwarty
katalog danych (minimum
dokumentacyjne), które 
muszą zostać ujęte w
opracowanej informacji
realizowanej o strategii
podatkowej . 

Opis 
strategii podatkowej 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje w szczególności:

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach
dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie oraz o dobrowolnych formach współpracy z organami
Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje odnośne realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach
podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Informacje o wskazanych w przepisach wybranych transakcjach z
podmiotami powiązanymi, planowanych lub podejmowanych przez
podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów
powiązanych.
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Co powinna zawierać informacja o
strategii podatkowej?

Przepisy nie zawierają
zamkniętego katalogu 
danych, które muszą być 
ujęte w informacji podatnika . 

Opis 
strategii podatkowej 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: 
ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa
podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji
akcyzowej.
       
Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na
terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
(rajach podatkowych) - z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. 
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Gdzie umieścić informację 
o realizowanej strategii podatkowej?

Informację o realizowanej strategii podatkowej – sporządzoną w
języku polskim - należy umieścić na stronie internetowej podatnika.
Jeżeli podatnik nie posiada strony internetowej, sporządzoną w
języku polskim informację o strategii podatkowej należy zamieścić
na stronie internetowej podmiotu powiązanego. 

O adresie strony internetowej, na której umieszczono strategię
należy elektronicznie powiadomić właściwy organ podatkowy.

Strona  internetowa

Powiadomienie 
organu podatkowego

Informacja 
o realizowanej 
strategii podatkowej
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W jakim terminie należy opublikować 
informację o strategii podatkowej?

Podatnicy są zobowiązani do publikowania stosownej informacji na
stronie internetowej i przekazywania jej urzędowi skarbowemu do
końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku
podatkowego. Jeżeli zatem rok podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym, informację za dany rok należy złożyć do 31 grudnia
kolejnego roku. 

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz z praktyki interpretacyjnej
wynika, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania
informacji po raz pierwszy za rok 2020 (co do zasady - w terminie do
31 grudnia 2021 r.) .

12 miesięcy 

od końca roku podatkowego 

Począwszy od informacji 

za 2020 rok 
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Obowiązek ten należy wypełniać za każdy rok, w którym kryterium
przychodowe jest spełnione lub za każdy rok, w którym istnieje PGK.
W praktyce najwięksi podatnicy co roku muszą więc publikować
sprawozdanie i powiadamiać urząd skarbowy o adresie strony
internetowej.



Jakie kary grożą za niedopełnienie
obowiązku informacyjnego?

W przypadku, gdy podatnik nie powiadomi właściwego organu
podatkowego o adresie strony internetowej, na której upublicznił
informację o realizowanej strategii podatkowej podlega karze
pieniężnej w wysokości do 250 000 zł. 

Kara za brak powiadomienia 
organu o adresie strony
internetowej:

 
do 250 000 zł.
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Co nowe obowiązki w praktyce oznaczają
dla Przedsiębiorców?

Wbrew pozorom przygotowanie strategii podatkowej nie jest łatwym
zadaniem; wymaga ono dogłębnej analizy wewnętrznych procedur, zakresów
odpowiedzialności a także zasad, jakimi kieruje się dany podatnik przy
wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Przygotowanie strategii podatkowej warto połączyć z podjęciem innych działań
rekomendowanych w dokumentach dotyczących współdziałania podatników z
administracją skarbową, w tym zwłaszcza z opracowaniem ram ładu
podatkowego czy polityki podatkowej odnoszącej się do poszczególnych
podatków, a także procedur dotyczących innych obowiązków związanych z
podatkami (np. raportowanie schematów podatkowych). Należy zakładać, iż
posiadanie takich dokumentów będzie postrzegane jako właściwe i oczekiwane
– głównie w kontekście nacisku na zwiększanie transparentności podatkowej
„dużych” podatników. 

Wszystkie powyższe działania niewątpliwie mogą być korzystne także z
perspektywy zarządzania kwestiami podatkowymi. Pozwolą bowiem na
identyfikację braków w tym zakresie i mogą przyczynić się do usprawnienia
wewnętrznych procedur. 

Formalnie regulacje
podatkowe nie nakazują
posiadania strategii
podatkowej w formie
pisemnej. Niemniej w celu
wywiązania się z obowiązku
informacyjnego o strategii
podatkowej realizowanej w
danym roku, warto taki
dokument opracować i
wdrożyć.
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Co nowe obowiązki w praktyce oznaczają
dla Przedsiębiorców?

Wskazane jest
ustrukturyzowanie
planowanych działań
i podzielenie prac na etapy.

Etapy prac

1
Analiza wewnętrznych procedur, zakresów odpowiedzialności, a także zasad, jakimi
kierujecie się Państwo przy wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz
zgromadzenie innych danych niezbędnych do przygotowania informacji o strategii
podatkowej. 

Identyfikacja obszarów, jakie potencjalnie należałoby obudować proceduralnie.

Przygotowanie lub zaktualizowanie dokumentu opisującego strategię podatkową,  

Przygotowanie innych dokumentów regulujących ramy zarzadzania funkcją
podatkową, w tym np. ładu podatkowego, polityk podatkowych dla poszczególnych
podatków, zasad zarządzania strategicznego w obszarze podatków. 

Stworzenie lub zaktualizowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za
dany rok podatkowy.
 
    

Informację o realizacji strategii należy opublikować na stronie internetowej, a jej
adres przekazać organowi podatkowemu.

14

2

3



Czas na kolejny krok!
Z przyjemnością rozjaśnimy Państwa wątpliwości w kwestiach prawnych i
podatkowych. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 

Szymon Karpiński
Partner
Doradztwo podatkowe SENDERO Tax & Legal 
szymon.karpinski@sendero.pl 
+48 603 613 182 

Michał Wykurz
Doradca podatkowy SENDERO Tax & Legal 
michal.wykurz@sendero.pl 
+48 883 845 428
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