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Dlaczego warto zadbać o sprawny  
system zarządzania ryzykiem  
podatkowym w firmie?

Dlaczego zarządzanie ryzykiem podatkowym 
powinno obecnie być w firmie priorytetem?

W świetle istotnego zaostrzenia regulacji podatkowych zarówno w 
zakresie realizacji transakcji (klauzula obejścia prawa), ich odpo-
wiedniego udokumentowania (nowa dokumentacja cen transfero-
wych) i raportowania (struktury JPK), jak również w sferze odpowie-
dzialności właścicieli firm lub zarządów spółek (sankcje w ustawie 
VAT; odpowiedzialność karna oraz karno-skarbowa), wdrożenie poli-
tyki zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwach staje 
się w Polsce koniecznością biznesową. Dotyczy to zarówno małych 
lokalnych firm, dużych przedsiębiorstw z polskim kapitałem, jak i 
globalnych gigantów mających w Polsce spółki zależne. 

Na czym polega zarządzanie ryzykiem podatkowym?
Zarządzanie ryzykiem podatkowym opiera się na synergii trzech 
obszarów: planowania podatkowego, sprawozdawczości podatko-
wej oraz wewnętrznej kontroli podatkowej. Efektywna organiza-
cja tzw. funkcji podatkowej wewnątrz przedsiębiorstwa pozwala na 
wczesne zdiagnozowanie ryzyka, podjęcie kroków w celu zabezpie-
czenia przedsiębiorstwa przed tym ryzykiem oraz na lepszą pozy-
cję w przypadku kontroli skarbowej – firma będzie bowiem na nią 
przygotowana.

Od czego zacząć wdrażanie funkcji podatkowej w organizacji?
W pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie pełnego obrazu 
zarządza ryzykiem podatkowym przez spółkę. W zasadzie takie zarzą-
dzanie odbywa się w każdej organizacji w sposób mniej lub bardziej 
świadomy. W tym celu konieczne jest w szczególności zmapowanie 
procesów biznesowych (w tym procesy działów: zakupów, sprzeda-
ży, księgowości) pod kątem ich wpływu na powstanie ryzyk podat-
kowych, analiza procesów sprawozdawczości podatkowej w spółce, 
analiza systemów, baz i narzędzi wspierających funkcję podatkową. 
Konieczne jest również sprawdzenie w szczególności, jak informacje 
istotne dla określenia ryzyk podatkowych i zdarzeń podatkowotwór-
czych są komunikowane w organizacji, i czy właściwe osoby otrzy-
mują właściwe informacje we właściwym czasie. Niestety z naszego 
doświadczenia wynika, że często właśnie rzeczywista komunikacja w 
firmie szwankuje i odbiega od deklarowanej kultury pełnej i szybkiej 
komunikacji. Kolejnym ważnym elementem jest przegląd podatkowy, 
który ma na celu zidentyfikowanie ryzyk podatkowych związanych z 
nieprawidłowościami w zarządzaniu funkcją podatkową w firmie.

Jakie powinny być kolejne kroki po 
zidentyfikowaniu obszarów ryzyka podatkowego i zakresu 

koniecznych zmian w przedsiębiorstwie?
Kolejnym etapem powinno być wdrożenie zmian w organizacji, w 
tym opracowanie lub zmiany w procesach i procedurach. Tutaj jako 
specjaliści w zakresie podatków ściśle współpracujemy z zarzą-
dem spółki, pracownikami zaangażowanymi w zarządzanie ryzykiem 
podatkowym w różnych działach spółki – nie tylko z działem finan-
sowo-księgowym. Na ogół konieczne jest również zaangażowanie 
konsultantów IT w celu odpowiedniej modyfikacji systemów księgo-
wo-informatycznych. Warto dodać, że zarząd musi zadbać o to, aby 
pracownicy rozumieli cel i zalety płynące z wprowadzanych zmian. 
Można to osiągnąć w szczególności przez szkolenia i odpowiednią 
komunikację. Efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym jest 
możliwe tylko wtedy, gdy zmiany są wdrożone i wykonywane na każ-
dym szczeblu organizacji.

Dlaczego firma posiadająca dobrze funkcjonujący 
system zarządzania ryzykiem podatkowym ma lepszą pozycję 

w czasie kontroli oraz podczas postępowań podatkowych?
Firma taka jest po prostu lepiej przygotowana. Dzięki wdrożonym 
procesom i procedurom sprawy podatkowe są uporządkowane, a 
przeszkoleni pracownicy wiedzą, jak zachować się podczas kontroli 
i postępowań. Poza tym, funkcjonujący system zarządzania ryzykiem 
oznacza, że spółka posiada odpowiednie dokumenty, których okaza-
nie może być potrzebne w ramach kontroli – począwszy od obowiąz-
kowej dokumentacji cen transferowych poprzez dowody wykonania 
usług niematerialnych, a skończywszy na certyfikatach rezydencji 
podatkowej. Rozpoczęcie i prowadzenie kontroli nie oznacza, zwłasz-
cza dla działu finansowo-księgowego, zaburzenia dotychczasowego 
rytmu pracy, ponieważ spółka posiada tzw. defence file i inne pomoc-
ne narzędzia, z których korzysta podczas kontroli.

Jaką wartość dodaną ma funkcjonujący model 
zarządzania ryzykiem podatkowym dla kadry menedżerskiej?

Z perspektywy zarządu posiadanie funkcjonującego modelu zarzą-
dzania ryzykiem podatkowym w spółce wskazuje na dochowanie 
staranności wymaganej od profesjonalnego menedżera w zakresie 
zarządzania sprawami podatkowymi i finansowymi spółki. Sprawny 
system zarządzania ryzykiem podatkowym znacznie zwiększa szan-
se na eliminowanie ryzyk podatkowych zanim jeszcze staną się one 
realnym zagrożeniem dla biznesu. Pozwala też na ogół uniknąć 
konieczności gaszenia pożarów podatkowych. 

Jak duża powinna być firma, aby rozważyć 
wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem podatkowym? 

Każda spółka, niezależnie od wielkości, powinna rozważyć wprowa-
dzenie takiego systemu. Powinien on być dostosowany do potrzeb 
przedsiębiorstwa, specyfiki jego działalności, branży, w której 
funkcjonuje, a przede wszystkim do kultury organizacyjnej spółki. 
Wspólnie z naszymi klientami wybieramy odpowiedni model takiego 
systemu. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że często funkcji podat-
kowej nie nadaje się w organizacji wysokiego priorytetu. Prawidłowo 
wprowadzony system zarządzania ryzykiem podatkowym oznacza 
jednak, że pracownicy całej organizacji wykonują obowiązki związa-
ne z zarządzaniem tym ryzykiem, a my jako doradcy dbamy o to, aby 
obowiązki te były jak najmniej uciążliwe.
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