
Które z ostatnich zmian w VAT postrzega Pan/Pani jako najistotniejsze dla Państwa �rmy?

Spośród licznych zmian w VAT, jakie wprowadzono w ostatnim czasie przedsiębiorcy w szczególności obawiają się tzw. 

Białej listy. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie te zmiany – zarówno z uwagi na ich uciążliwości administracyjne 

i niejasności interpretacyjne, jak i dotkliwość kar za naruszenia będą stanowić znaczący czynnik ryzyka podatkowego. Miarka 

chyba się już przebrała, gdyż z uwagi na działania legislacyjne w obszarze podatków i niestabilność praktyki stosowania 

przepisów VAT aż 89% respondentów bardzo negatywnie ocenia wpływ tych zmian na biznes, z czego 40% uważa, że zmiany 

VAT stanowią realne zagrożenie dla biznesu. Takie są niestety realia i trzeba im stawić czoła w 2020 roku.

Michał Borowski
PARTNER W CRIDO

Działania kontrolne organów podatkowych prowadzą coraz częściej do trudności związanych z płynnością podatników. 

Dotyczy to nie tylko sytuacji wynikających z kwestionowania ich rozliczeń w ramach negatywnych decyzji, które są 

wymagalne. Tego rodzaju problemy wynikają w wielu przypadkach z wstrzymania zwrotu podatku VAT, o który występują 

podatnicy. Ryzyko utraty płynności istnieje po stronie podmiotów deklarujących kwoty do zwrotu w swoich rozliczeniach VAT, 

czyli dość duża grupa podatników jest dotknięta tym problemem. Powody do wstrzymywania zwrotu bardzo często nie mają 

uzasadnionych podstaw prawnych. Na szczęście jedynie ok. 10 % uczestników naszych warsztatów zostało dotkniętych tym 

problemem. 
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Zarówno kontrole cen transferowych, jak i rozliczeń CIT (w szczególności reorganizacji) stanowią istotny obszar zainteresowań 

w ramach przeprowadzanych kontroli. Te obszar zostały również wskazane przez naszych uczestników warsztatów jako 

budzące po ich stronie największe ryzyka z punktu widzenia ewentualnych weryfikacji organów podatkowych. Naszym 

zdaniem w najbliższym czasie kontrole WHT, których obawie się zdecydowanie mniej z Państwa mogą być przedmiotem 

szerszego zainteresowania organów podatkowych. Kontrole WHT już są, a to co jest w nich najgroźniejsze to weryfikacja przez 

organy niedawno wprowadzonych wymogów badania BO, tak jakby obowiązywały w przeszłości. 
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Wyzwaniem w zakresie cen transferowych na rok 2020 będzie przygotowanie się oraz wypełnienie formularza TP-R. Jest on 

następcą formularza CIT-P, z którym podatnicy mieli do czynienia w latach 2017-2018. Nowy formularz jest jednak o wiele 

bardziej wymagający, bowiem wymaga wykazania wprost rynkowości transakcji (m.in. poprzez odwołanie się do 

benchmarków). O trudnościach w wypełnieniu TP-R świadczyć może fakt, iż Ministerstwo Finansów powołało grupę roboczą 

w ramach Forum Cen Transferowych, która zajmuje się przygotowaniem objaśnień do jego wypełniania. Warto 

z wyprzedzeniem podejść do TP-R i zweryfikować, jakie dane należy tam ująć. To może być kolejna rewolucja transfer 

pricingowa! 
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W zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych i nowego reżimu WHT nasuwają się dwa 

spostrzeżenia. Z jednej strony spora część uczestników kongresu już odczuła na własnej skórze zakres dodatkowych 

obowiązków nałożonych na podatników. Z drugiej, zaskakująco duża część podatników (odpowiednio 25% i 31%) jeszcze 

w ogóle nie zmierzyła się z nowymi przepisami. I to pomimo sankcji ciążących za brak ich respektowania. 
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1.

Jak postrzegają Państwo przepisy i praktykę związaną z rozliczaniem VAT w ostatnim czasie 

z perspektywy Państwa firmy?

2.

Czy mieli Państwo problemy w zakresie cash�ow w związku z działaniami organów 
KAS / kontrolami podatkowym?

3.

W jakich obszarach najbardziej obawiają się Państwo kontroli?4.

Czy przymierzali się już Państwo do wypełnienia formularza TP-R?5.

Czy zmiany w zakresie WHT i MDR mają praktyczne znaczenie dla Państwa organizacji?6.

Jak zaadaptowali się Państwo do nowych przepisów w zakresie WHT?7.

9%
To tylko obowiązki księgowo-

-sprawozdawcze, nie mam 

z nimi większych problemów, 

pomimo zmian

49%
Przepisy i praktyka są zbyt niestabilne, co 

znacznie utrudnia działalność i zwiększa 

ryzyko błędów

40%
Niestabilna praktyka i zmienne przepisy w 

połączeniu z działaniami aparatu skarbowego 

oceniam jako zagrożenie dla biznesu

Zmiany w podatkach w 2019 roku okiem 
przedstawicieli spółek giełdowych 

– wyniki ankiety

70%
Wprowadzenie białej listy i obowiązku 

płacenia faktur na rachunek bankowy 

wskazany w wykazie MF

Nie wiem, 

nie mam zdania

Nie wiem, 

nie mam zdania

Inne

2% 
Nie obawiamy się kontroli 

w żadnym obszarze

2% 
Inne

2%
Nadchodzące zmiany dotyczące VAT w 

obrocie towarowym w UE – tzw. Quick fixes

28%
Wprowadzenie obowiązkowego 

split-paymentu dla wybranych 

kategorii produktów

87%
Nie

Nie wiem

Nie wiem

13%
Tak

31%
Na razie nic nie zmieniliśmy, zaczniemy 

się tym martwić od 1 stycznia 2020 roku

Inne

19%
Nie zmienialiśmy nic w naszym 

postępowaniu od zeszłego roku

25%
Procesy zostały ustawione 

i wszystko działa

20%
Tak – przeszliśmy rewolucję

39%
Częściowo, sprawnie się 

dostosowaliśmy
25%

Jeszcze się tym nie zajęliśmy

19%
Jest bałagan – bieżące problemy 

z kontrahentami i pytania 

o interpretację przepisów

9% 
Te zmiany nas 

nie dotyczą

Inne

62%
Nie

Tak,

ale nie wiem jak 
go wypełnić

3%
Inne

12%
Tak, ale mam problem z wykazaniem 

rynkowości moich transakcji

18%
Co to jest TP-R?

2%
Nie wiem, 

nie mam zdania

6%
Nie wiem

5%
Inne

„

„

„

„

„


