
Bezpieczne rozliczenia 
podatkowe CIT za 2021-2022

PUNKT WYJŚCIA

JAK MOŻEMY POMÓC?

Dzisiejsza rzeczywistość podatkowa, w szczególności dynamika zmian podatkowych, wymusza jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej konieczność 

trzymania w organizacjach „ręki na pulsie”. 

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o przepisy, dla których praktyka podatkowa jest niejednolita lub nie istnieje wcale, 

znacząco obniża bezpieczeństwo rozliczeń i rodzi ryzyko sankcji podatkowych, także dla osób odpowiedzialnych za podatki.

Niezależnie, międzynarodowe tendencje wskazują, iż transparentność rozliczeń i przejrzystość procesów w obszarze funkcji podatkowej są coraz częściej 

postrzegane jako element prawidłowego zarządzania w obszarze tzw. „tax governance” oraz sposób na minimalizowanie ryzyka nie tylko finansowego, 

ale również w aspekcie społecznym i wizerunkowym.

Strategiczny Przegląd Podatkowy 

Przegląd Podatkowy 360

Przegląd „Polski Ład”

Przegląd podatkowy rozliczeń CIT w jednej z trzech najbardziej adekwatnych do Państwa potrzeb wersji:

CEL:

analiza strategicznych z punktu widzenia działalności 

przedsiębiorstwa obszarów wraz z oceną CRIDO co do ich 

podatkowego traktowania

identyfikacja potencjalnych ryzyk oraz wskazanie 

rekomendacji w zakresie ich zabezpieczenia lub 

wyeliminowania na wypadek kontroli podatkowej

KLUCZOWE KORZYŚCI:

koncentracja tylko na najistotniejszych 

kwestiach/transakcjach w danym okresie 

ograniczone zaangażowanie czasu po stronie zespołu 

podatkowego klienta

ograniczony zakres trwania = szybkie wyniki oraz mniejsze 

koszty

zwięzły raport (red flag) adresujący główne konkluzje 

z przeglądu

CZAS REALIZACJI:

do 10 dni roboczych

CEL:

analiza pełnego spektrum działalności przedsiębiorstwa wraz 

z oceną CRIDO co do podatkowego traktowania zdarzeń gospodarczych

identyfikacja oraz kwantyfikacja potencjalnych ryzyk oraz możliwości ich 

zabezpieczenia lub wyeliminowania na wypadek kontroli podatkowej

identyfikacja obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych

KLUCZOWE KORZYŚCI:

kompleksowa analiza rozliczeń podatkowych CIT w ramach prowadzonej 

działalności 

wsparcie przy identyfikacji obszarów ryzyka jeszcze przed złożeniem 

deklaracji (lub korekty deklaracji) za dany okres rozliczeniowy

ocena bezpieczeństwa, przejrzystości oraz spójności procesów 

w ramach funkcji podatkowej w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem 

rekomendacji w tym zakresie

pełen raport z przeglądu podsumowujący: 

zidentyfikowane obszary ryzyka wraz z ich kwantyfikacją, analizą 

prawno-podatkową oraz zaleceniami co do zaadresowania tych ryzyk 

w organizacji oraz 

ocenę poziomu bezpieczeństwa podatkowego spółki 

CZAS REALIZACJI:

do 15 dni roboczych



DEDYKOWANY ZESPÓŁ:

Tomasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, szczególnie w obszarze podatku dochodowego od osób 

prawnych, podatków międzynarodowych, transakcji oraz reorganizacji przedsiębiorstw. W swojej praktyce zawodowej odpowiadał za 

przeglądy podatkowe, doradzał przy implementacji reorganizacji działalności gospodarczej różnych podmiotów, a także pomagał przy 

wdrożeniu ulg oraz zwolnień w podatku dochodowego od osób prawnych.

dostępne ulgi, zwolnienia i preferencyjne reżimy 

podatkowe

dedykowane instrumenty dla działalności 

innowacyjnej

krajowe i transgraniczne rozliczenia w ramach 

grupy kapitałowej

podatek przychodowy

podatki osobiste: 

pracodawca-pracownik-przedsiębiorca-członek 

zarządu 

przygotowanie do JPK CIT i JPK PIT

PRZYKŁADOWE MOŻLIWE 
OBSZARY WERYFIKACJI:

CEL:

spojrzenie na działalność gospodarczą klienta z perspektywy wpływu tzw. 

„Polskiego Ładu” na rozliczenia podatkowe firmy

identyfikacja obszarów, które mogą powodować wzrost obciążeń fiskalnych lub 

dodatkowych obowiązków o charakterze compliance

identyfikacja obszarów, które mogą być potencjalnym źródłem do zastosowania 

ulg lub zwolnień podatkowych

KLUCZOWE KORZYŚCI:

potwierdzenie gotowości firmy na wpływ zmian podatkowych z „Polskiego Ładu” 

lub wskazanie obszarów, które wymagają zaangażowania w celu zabezpieczenia 

przedsiębiorstwa przed potencjalnymi ryzykami podatkowymi

raport z prac podsumowujący wyniki naszej analizy wraz z oceną i/lub 

rekomendacjami w zakresie implementacji środków zaradczych

CZAS REALIZACJI:

do 10 dni roboczych
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Małgorzata specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatkowych aspektach 

reorganizacji działalności spółek prawa handlowego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz klientów. Brała udział 

w licznych przeglądach podatkowych, w tym kompleksowych przeglądach rozliczeń grup kapitałowych. Uczestniczyła w procesach 

przekształceń, podziałów, połączeń spółek oraz w szeregu transakcji z udziałem podmiotów polskich oraz zagranicznych. Przeprowadzała 

także analizy transakcji pod kątem ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
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Krzysztof specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Brał udział w licznych procesach reorganizacyjnych realizowanych zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów, obejmujących 

m.in. przekształcenia, łączenia, podziały spółek, transfery przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części. Wspiera klientów w przeglądach 

podatkowych oraz w badaniach due diligence. Krzysztof zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz klientów.
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