
Rok 2019 przyniósł podatnikom nowe regulacje w zakresie podatku 
u źródła (WHT). Zmiany i wypływające z nich obowiązki są znaczące, a do 

najważniejszych należą:

co do zasady konieczność pobrania podatku u źródła (19% lub 20%) przy 

skumulowanych płatnościach powyżej 2 mln PLN na rzecz danego kontrahenta 

w roku podatkowym, chyba że płatnik podpisze stosowne oświadczenie lub zostanie 

uzyskana tzw. opinia zabezpieczająca,

od 2020 roku - wzrost odpowiedzialności kadry zarządzającej za błędną 

weryfikację przesłanek do zastosowania preferencji w WHT (nowe przepisy karno-

skarbowe wprowadzające maksymalne kary do 21,6 mln PLN),

konieczność gromadzenia rozbudowanej dokumentacji celem dochowania należytej 

staranności przy weryfikacji prawa do zastosowania preferencji w WHT.

Mimo iż stosowanie nowych przepisów zostało w części odroczone do 1 stycznia 2020r. już dziś płatnicy muszą analizować 

możliwość zastosowania preferencji w WHT z zachowaniem należytej staranności. W efekcie zarządzanie obszarem WHT, 

w tym w szczególności w zakresie należytej staranności, bez wsparcia narzędziowego może być trudne i obarczone większym 

ryzykiem błędu.

System Compass-WHT
Minimalizujemy ryzyko w obszarze 

podatku u źródła (WHT)

Wzmocnienie bezpieczeństwa w obszarze WHT – procesy systemowe oparte są o wiedzę i doświadczenie ekspertów CRIDO

Wsparcie należytej staranności – system podpowie, jakie dokumenty powinny zostać zgromadzone, aby wzmocnić 

dochowanie należytej staranności

Repozytorium – system tworzy spójną, elastyczną i łatwo zarządzaną bazę dokumentów

Defence file – możliwość prostego wygenerowania raportu z zebranych informacji o kontrahencie na potrzeby kontroli

Kontrola limitów – system będzie monitorował wartości transakcji i zasygnalizuje zbliżanie się do zadanych progów

Jakie są główne korzyści z wdrożenia systemu?

Odpowiedzią na te potrzeby jest stworzony przez CRIDO system Compass-WHT. 
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Przemyślane funkcje dla generowania potrzebnych danych

Elastyczność techniczna

Opracowaliśmy ankietę zawierającą zestaw pytań 

dla kontrahentów / odbiorców płatności, dzięki 

którym znacząco wzmocnisz zachowanie należytej 

staranności.

Funkcja 1 Generuj i przechowuj 
kwestionariusze kontrahentów

Możesz wybrać strategię podatkową dla danej 

transakcji (grupy transakcji), system utrzyma historię 

wpisów oraz będzie kontrolował daty ważności 

dokumentów (np. oświadczenia płatnika, opinii 

zabezpieczającej).

Funkcja 3 Wskazuj i uzasadniaj wybór 
strategii podatkowej i monitoruj jej 
aktualność

Stworzyliśmy autorską metodologię doboru dokumentacji 

– system zidentyfikuje jakie dokumenty warto pozyskać 

w ramach weryfikacji kontrahenta w zależności od typu 

płatności i rodzaju kontrahenta, w podziale na krytyczne, 

ważne i wspierające.

Funkcja 2 Identyfikuj niezbędne do uzyskania      
dokumenty zależne od typu płatności                   
i rodzaju kontrahenta

W prosty sposób możesz wygenerować raport defence 

file stanowiący nieocenioną pomoc podczas kontroli lat 

ubiegłych. Twój raport będzie zawierał wszystkie niezbędne 

informacje pozyskane w trakcie gromadzenia dokumentacji, 

które uzasadniały podjętą w danym momencie strategię 

podatkową.

Funkcja 4 Wygeneruj defence file

Wdrożenie jako usługa (SaaS)

 lub lokalnie (On Premises)

Możliwość integracji 

z innym systemami


