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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa 2006/112 – dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, 
s. 1, ze zm.)

dyrektywa 2016/1164 – dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z  12.07.2016  r. ustanawiająca 
przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania 
opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowa-
nie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193, s. 1, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 
ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 
ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 19 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z  15.09.2000  r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)

KŚT – rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfi -
kacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. poz. 1864)

nowelizacja z 28.11.2020 r. – ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1325 ze zm.)

pr. przed. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 162)

p.s.w.n. – ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)

rozporządzenie nr 2658/87 – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23.07.1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256, s. 1, ze zm.)
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rozporządzenie nr 952/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
z  9.10.2013  r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 
269, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 2015/2446 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z 28.07.2015 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczą-
cych niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz. UE 
L 343, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 2015/2447 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24.11.2015 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych prze-
pisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 
343, s. 558, ze zm.)

szósta dyrektywa – szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z  17.05.1977  r. w  sprawie 
harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w  odnie-
sieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.Urz. WE L 145, s. 1, ze zm.)

tarcza 4.0 – ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 
ze zm.)

u.COVID-19 – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.)

u.p.a. – ustawa z  6.12.2008  r. o  podatku akcyzowym (Dz.U. z  2020  r. 
poz. 722 ze zm.)

u.p.a.p.p. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

u.p.d.o.f. / ustawa o PIT – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

u.p.d.o.p. / ustawa o CIT – ustawa z  15.02.1992  r. o  podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)

u.p.t.u. / ustawa o VAT – ustawa z  11.03.2004  r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 
ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 266 ze zm.)

u.ś.o.z. – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nanso-
wanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

u.z.p.d.o.f. – ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.)
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z.u.COVID-19 – ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 568 ze zm.)

z.u.p.d.o.f. – ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159)

z.u.p.t.u. / nowelizacja 
z 9.08.2019 r.

– ustawa z  9.08.2019  r. o  zmianie ustawy o  podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751 ze zm.)

Inne

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
GUS – Główny Urząd Statystyczny
JPK – jednolity plik kontrolny
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
MPP – mechanizm płatności podzielonej
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NSP – numer schematu podatkowego
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation 

for Economic Co-operation and Development)
PGK – podatkowa grupa kapitałowa
RWNP – ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego
SKOK – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
SN – Sąd Najwyższy
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
US – urząd skarbowy
WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WIA – wiążąca informacja akcyzowa
WIS – wiążąca informacja stawkowa
WIT – wiążąca informacja taryfowa
WNiP – wartości niematerialne i prawne
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Rozdział I

TAX COMPLIANCE – DEFINICJA I ZASADY

1. Czym jest compliance podatkowy? 

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, czym jest compliance podatkowy, klu-
czowe jest rozstrzygnięcie, czym jest compliance w ogólności.

W ostatnich latach podejmowano wiele prób zdefiniowania, czym jest compliance. 
Skutkowało to powstaniem licznych definicji akcentujących różne elementy tego pojęcia. 

Podejście
lingwistyczne

Ujęcie naukowe Ujęcie praktyczne1

Termin compliance 
wywodzi się z języka 
angielskiego i oznacza 
„zgodność”.
Samo tłumaczenie nie 
pozwala dokład-
nie wyjaśnić, czym 
compliance jest, ale 
zwraca uwagę na jego 
cel – tj. zapewnienie 
„zgodności” funkcjono-
wania jednostki (spółki 
/ przedsiębiorstwa / or-
ganizacji) z określony-
mi normami (głównie: 
normami prawnymi, 
ale również kodeksami 
etycznymi itp.)

Compliance to „całokształt środków 
zmierzających do zapewnienia prze-
strzegania prawnych nakazów i niewy-
kraczania poza ustawowe zakazy przez 
przedsiębiorstwa, członków organów 
oraz pracowników”2.
W Polsce można się również spotkać 
z defi nicją, że przez compliance należy 
rozumieć taką organizację przedsiębior-
stwa, która poprzez stworzenie odpo-
wiedniej struktury i stosowanie środków 
compliance zredukuje do możliwego 
minimum ryzyko wystąpienia w przed-
siębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, 
które mogłyby powstać wskutek dzia-
łania przynależnych do niego osób lub 
partnerów handlowych, a polegających 
na złamaniu obowiązujących regulacji 
prawnych i ogólnych zasad prawa, regu-
lacji dobrowolnie przyjętych

Compliance oznacza 
wypełnienie wszystkich 
obowiązków organizacji 
(zarówno wynikających 
z norm bezwzględnie 
obowiązujących, jak i przy-
jętych na siebie dobrowol-
nie)3
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przez przedsiębiorstwo lub na działa-
niu niezgodnym z ogólnie przyjętymi 
standardami etyczno-moralnymi danego 
środowiska4

1  Na gruncie normy ISO 19600, dotyczącej systemów zarządzania zgodnością (ang. compliance mana-
gement systems).

2  U. Schneider, Compliance als Aufgabe der Unternehmensleitung, „Zeitschrift  für Wirtschaft srecht und 
Insolvenzpraxis” 2003, s. 645, za: B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 16.

3  Por. pkt 3.14–3.17 normy ISO 19600.
4  B. Makowicz, Compliance w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011, s. 16–17.

W ocenie autora, analizując powyższe definicje, można dojść do wniosku, że przez 
compliance należy rozumieć zarówno wypełnienie wszystkich obowiązków organi-
zacji (compliance sensu stricto1), jak i całokształt środków i metod mających na celu 
zapewnienie wypełnienia ww. obowiązków (tj. jako politykę compliance, compliance 
sensu largo2). W dalszej części niniejszej książki określenie compliance – w zależności 
od kontekstu – odnosić się będzie do tego pojęcia w obu ww. znaczeniach.

Przenosząc powyższe na grunt podatkowy, należy stwierdzić, że przez compliance 
podatkowy (tax compliance) należy rozumieć wypełnienie wszystkich podatkowych 
obowiązków organizacji oraz całokształt środków i metod mających na celu zapewnienie 
wypełnienia ww. obowiązków.

W konsekwencji przez compliance podatkowy należy rozumieć nie tylko analizę pra-
widłowości wykonania obowiązków o charakterze stricte sprawozdawczym (np. złożenia 
prawidłowych zeznań podatkowych) i wypełniania obowiązków płatnika, ale również 
m.in. analizę ryzyka zastosowania wobec organizacji sankcji na podstawie klauzuli 
nadużycia (obejścia) prawa podatkowego lub stania się podmiotem uczestniczącym 
w karuzeli VAT.

2. Norma ISO 19600 

Celem ustandaryzowania oceny działającej w organizacji polityki compliance (a także 
celem wskazania jej pożądanego modelu) Międzynarodowa Organizacja Normalizująca3 
ogłosiła w grudniu 2014 r. normę 19600.

Zgodnie z jej punktem pierwszym „norma ta ma na celu dawanie wskazówek co do 
ustanowienia, rozwoju, implementacji, oceny, utrzymywania i poprawiania efektywnego 

1  Tak compliance został zdefi niowany w normie ISO 19600.
2  Por. defi nicje compliance w ujęciu naukowym.
3  Ang. International Organization for Standardization.
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i responsywnego systemu zarządzania zgodnością w organizacji. Norma oparta jest na 
wartościach takich jak dobre zarządzanie, proporcjonalność, przejrzystość i trwałość 
(ang. sustainability)”4.

Norma zawiera 50 klauzul stanowiących wskazówki adresowane do wszystkich orga-
nizacji, niezależnie od ich charakteru, struktury czy wielkości.

Norma ISO 19600 konsoliduje trzy podejścia strukturalno-koncepcyjne5:
1) strukturę nadrzędną norm (ang. high level structure);
2) system zarządzania ryzykiem (ang. risk managament system);
3) model PDCA: planuj, wykonaj, sprawdź, działaj (popraw)6.

2.1. Struktura nadrzędna normy

Struktura nadrzędna normy odpowiada za metodologiczne uporządkowanie treści 
samej normy. Co do zasady jest ona analogiczna dla wszystkich norm związanych 
z zarządzaniem. Dzięki swej strukturze HLS ułatwia implementację danej normy oraz 
jej prawidłowe funkcjonowanie.

Rysunek 1. High level structure dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania

1. Kontekst
organizacji

2. Kierownictwo

3. Planowanie

4. Wsparcie5. Implementacja

6. Ocena
skuteczności

7. Wdrożenie
usprawnień

Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, 
red. B. Makowicz, B. Jagura, Warszawa 2020, s. 37

4  Pkt 1 normy ISO 19600.
5  B. Makowicz [w:] Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, red. B. Makowicz, B. Jagura 

Warszawa 2020, s. 36.
6  Od angielskich słów plan – do – check – act.
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Zgodnie z przedstawioną wyżej strukturą nadrzędną normy, w pierwszej kolejności 
dana organizacja powinna:
1) określić wewnętrzne i zewnętrzne zagadnienia istotne dla możliwości osiągnię-

cia zamierzonych celów (tj. zachowania zgodności z obowiązkami ciążącymi na 
organizacji);

2) określić zaangażowane strony;
3) określić granice stosowania danej normy;
4) ustanowić, wprowadzić, utrzymywać i  ciągle poprawiać system zarządzania 

zgodnością.

W ramach kolejnego punktu norma wskazuje, że kierownictwo organizacji powinno:
1) pokazać przywiązanie do wprowadzonej polityki (poprzez odpowiednią komu-

nikację, integrację polityki zarządzania zgodnością z  innymi politykami funk-
cjonującymi w organizacji itd.);

2) wprowadzić konkretne polityki (procedury, rozwiązania);
3) wskazać obowiązki poszczególnych podmiotów, zakres ich odpowiedzialności 

oraz władzy.

W ramach fazy planowania organizacja powinna:
1) wskazać działania mające na celu zmitygowanie ryzyk oraz wykorzystanie moż-

liwości zidentyfikowanych w fazie badania kontekstu organizacji;
2) ustanowić cele wraz z metodami ich osiągnięcia.

W fazie wsparcia należy zapewnić:
1) odpowiednie zasoby;
2) odpowiednie kompetencje;
3) odpowiednią świadomość osób sprawujących funkcje w ramach organizacji;
4) odpowiednią komunikację,

niezbędne do utworzenia, implementacji, funkcjonowania oraz ciągłej poprawy funk-
cjonowania systemu zarządzania zgodnością, oraz
5) wszystko odpowiednio udokumentować.

Na etapie implementacji organizacja powinna skupić się na planowaniu wdrożenia 
i kontroli tego procesu.

Ocena skuteczności polityki zarządzania zgodnością powinna polegać na:
1) monitoringu, pomiarze, analizie i ocenie;
2) wewnętrznej kontroli;
3) przeglądzie zarządczym.

Wdrożenie usprawnień powinno się opierać na:
1) identyfikowaniu naruszeń oraz przeprowadzaniu działań naprawczych;
2) ciągłej poprawie funkcjonującej polityki.
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Jak wynika to z przedstawionego rysunku, proces ten powinien mieć charakter cykliczny 
(po wprowadzeniu polityki i jej implementacji oraz wprowadzeniu niezbędnych popra-
wek konieczne jest powtarzanie tego cyklu celem osiągnięcia najlepszych możliwych 
efektów).

2.2. System zarządzania ryzykiem

Drugim filarem, na którym opiera się norma ISO 19600, jest system zarządzania ry-
zykiem. Jak wskazuje P. Welenc7, system zarządzania ryzykiem powinien dotyczyć co 
najmniej:
1) identyfikacji ryzyka;
2) sformalizowanej oceny (opartej na możliwie najlepszych zobiektywizowanych 

metodach)8;
3) reakcji na ryzyko;
4) mechanizmów kontroli ryzyka;
5) stałego monitorowania i niezależnej oceny ryzyka.

Kwestii identyfikacji ryzyka dotyczy przede wszystkim pkt 4.6 normy ISO 19600, zgodnie 
z którym organizacja powinna identyfikować i oceniać istniejące ryzyka na podstawie 
sformalizowanej procedury. Ocena ryzyka ma stanowić podstawę dla wdrożenia systemu 
zarządzania zgodnością i związaną z tym prawidłową alokacją zasobów niezbędnych 
do jej przestrzegania.

W szczególności organizacja powinna ocenić powody i przyczyny materializacji po-
szczególnych ryzyk i związane z tym dolegliwości z poziomem, który organizacja może 
lub jest skłonna zaakceptować9. Na podstawie takiego porównania organizacja powinna 
ustalić odpowiednie priorytety.

Przyjmuje się, że ocena ryzyka powinna składać się z co najmniej dwóch elementów:
1) ustalenia prawdopodobieństwa materializacji danego ryzyka;
2) ustalenia kosztów następstw materializacji danego ryzyka.

7  P. Welenc [w:] Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, red. B. Makowicz, B. Jagura, 
Warszawa 2020, s. 86.

8  Choć norma ISO 19600 wprost dopuszcza metody inne niż ocena sformalizowana.
9  Zwracamy uwagę, że w praktyce nie tylko nie da się wyeliminować wszelkich ryzyk związanych 

z działalnością danej organizacji (choćby z uwagi na fakt, że prowadziłoby to do całkowitego jej paraliżu). 
Skrajna minimalizacja ryzyk wiąże się z kolei z ogromnymi kosztami. Z powyższych względów należy mówić 
raczej o optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem. Nie znaczy to jednak, że brak zgodności powinien 
być przez organizację ignorowany – zidentyfi kowany brak zgodności powinien spotkać się z odpowiednimi 
działaniami korekcyjnymi.
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Iloczyn powyższych wartości określa istotność danego ryzyka10. Sposób przeprowadza-
nia oceny ryzyka powinien zostać ustalony w ramach polityki zarządzania zgodnością 
danej organizacji. Reakcją na ryzyko może być11:
1) przeciwdziałanie (podjęcie działań mających na celu zmniejszenie prawdopo-

dobieństwa materializacji danego ryzyka, zmniejszenie kosztów jego materia-
lizacji);

2) przeniesienie ryzyka lub jego skutków na inny podmiot (np.  dzięki zawarciu 
umowy ubezpieczenia);

3) przesunięcie ryzyka w czasie (odsunięcie działań mogących skutkować materia-
lizacją ryzyka w przyszłości);

4) niepodejmowanie jakichkolwiek działań (podejście to powinno być stosowane 
przede wszystkim w sytuacjach, w których koszty reakcji na ryzyko przewyższają 
spodziewane korzyści).

Odnosząc się do kwestii mechanizmów kontroli ryzyka, należy zauważyć, że ich katalog 
jest otwarty. Przykładowo można wymienić tworzenie procedur postępowania, ogra-
niczanie jednoosobowego podejmowania decyzji, prowadzenie szkoleń dla członków 
organizacji mających na celu uświadomienie im istnienia potencjalnych ryzyk i zwią-
zanych z nimi procedur, wprowadzenie obowiązków raportowych i funkcjonowanie 
regularnych i spontanicznych kontroli wewnętrznych.

3. Model PDCA 

Model PDCA (zwany również cyklem Deminga) związany jest z filozofią ciągłego 
doskonalenia – kaizen12. Model ten zakłada, że każdy proces w organizacji powinien 
zostać podzielony na 4 etapy.

10  P. Welenc [w:] Systemy..., s. 88.
11  Podział działań za P. Welenc [w:] Systemy..., s. 88–89.
12  Kaizen (jap. kai ‘zmiana’, zen ‘dobrze’) jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Kaizen 

(jako strategia biznesowa) polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji, niezależnie od 
szczebla, w stałe poszukiwanie pomysłów udoskonalenia wszystkich obszarów organizacji. Ma to na celu 
eliminowanie bieżących problemów, zapobieganie występowaniu ich w przyszłości, a także powstawanie 
innowacyjnych rozwiązań. Kaizen jest nie tylko koncepcją zarządzania, ale również częścią kultury japońskiej, 
obecną w wielu aspektach życia. Odnosi się do nieprzerwanego dążenia do doskonałości w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym – zob. S. Wawak, P. Urgacz, A. Pecka, Kaizen, https://mfi les.pl/pl/index.php/Kaizen 
(dostęp: 6.04.2020 r.).
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Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianą 
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•  podatków dochodowych;
•  ubezpieczeń społecznych;
•  podatku VAT, akcyzy i cła;
•  zmian prawa podatkowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19.

Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem 
w obszarze prawa podatkowego.
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