
Czy podążasz za dynamiką zmian podatkowych?

20172016 2018 2019 2020

• Klauzula obejścia 
prawa (GAAR)

• Ograniczenie zwolnienia dla 

funduszy inwestycyjnych

• Nowe, szczególne klauzule 
obejścia prawa

• Zaostrzenie odliczalności
kosztów finansowania dłużnego

• 30% sankcja w VAT

• Nowe obowiązki TP: 
dokumentacje lokalne, 

dokumentacje grupowe, CbCR

• Nowa ustawa o KAS i 
integracja administracji 

skarbowej

• Dalsze zaostrzenie odliczalności
kosztów finansowania 
dłużnego 

• Zaostrzenie odliczalności
kosztów usług niematerialnych

• Raportowanie JPK_VAT

• Podatek minimalny dla 

nieruchomości

• Podział źródeł dochodów w CIT 
(tzw. koszyki)

• Exit tax

• Ograniczenie odliczalności kosztów 

finansowania nabycia udziałów 

i akcji (Debt Push Down)

• Uszczelnienie przepisów o CFC

• Dobrowolny split payment

• Nowe zasady poboru podatku 
u źródła i sankcje do 21 m PLN

• Raportowanie schematów 
podatkowych i sankcje 

do 21 m PLN

• Obowiązkowy split payment

• Ograniczenie możliwości uzyskania 

interpretacji indywidualnej

• Sankcyjne dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe 
w CIT, WHT i TP 

• Zaostrzenie przepisów 
o GAAR

• Dalsze uszczelnienie przepisów 

o CFC

• Pierwsze zmiany w UPO na 
bazie konwencji MLI

• Wprowadzenie CIT-TPR

• „Biała lista” podatników VAT 

i ograniczenie odliczalności

kosztów podatkowych

• Ulga na złe długi w CIT i PIT

• Matryca stawek VAT

• Wdrożenie dyrektywy ATAD 2 
(dalsze ograniczenie kosztów 

finansowania dłużnego)

• Wdrożenie dyrektywy tzw. 

Quick Fixes

• Retrospektywne raportowanie 
MDR dla wspomagających 

• Solidarna odpowiedzialność    
w VAT 



Czy dostrzegasz trendy międzynarodowe?

Nowe obszary 

opodatkowania 
gospodarka cyfrowa, 

podatki klimatyczne, 

robotyka

Postępująca 

cyfryzacja 
administracji 

podatkowej

Zwiększone oczekiwania 

transparentności 
podatkowej 

Skuteczna 

wymiana 
informacji 

podatkowych między 

państwami 

„PR podatkowy”
jako element 

konkurencyjności

Nowe kierunki 

zwiększenia 

efektywnej stawki 

podatkowej



Pomożemy Ci trzymać rękę na pulsie!

1
Krok

3 elastyczne poziomy weryfikacji
rozliczeń podatkowych

2
Krok

Dostosowane do aktualnych obszarów zmian 

i trendów w kontrolach podatkowych

3
Krok

Testowanie rozliczeń podatkowych z użyciem
autorskich narzędzi IT CRIDO z rodziny Compass

PROGRAM CRIDO „Bezpieczne rozliczenia podatkowe”


