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PLAN PREZENTACJI



Nowelizacja ustawy o CIT obowiązująca od 1 stycznia

2021 r. wprowadziła nowy obowiązek sprawozdawczy

dla dużych podatników (przychody powyżej 50 mln

Euro i podatkowe grupy kapitałowe). 

Polega on na publikacji na stronie internetowej

podatnika sprawozdania z realizowanej strategii

podatkowej w danym roku. 

Nowy obowiązek należy wykonać już za 2020 r.! 

Najważniejsze informacje



wewnętrznych procesach i procedurach

podatkowych;

wnioskach o interpretacje podatkowe i raportowaniu 

schematów podatkowych;

dużych transakcjach z podmiotami powiązanymi;

restrukturyzacjach.

Podatnicy muszą poinformować m.in. o:

Upubliczniane dane mogą być wrażliwe, ale nie

trzeba ujawniać informacji stanowiących

tajemnicę firmy. 

Brak publikacji sprawozdania z realizowanej

strategii podatkowej może spowodować

nałożenie wysokiej kary pieniężnej!

Obowiązki podatników



Kiedy należy rozpocząć i zakończyć prace?

01

Podatnicy są zobowiązani do 

sporządzenia i opublikowania

informacji za 2020 r., 

zasadniczo w terminie

do 31 grudnia 2021 r. 

02

Realizacja nowego obowiązku

będzie wymagać analizy

wewnętrznej sytuacji firmy

np. współpracy między różnymi

działami i/lub z podmiotami z 

grupy. 

03

Prace warto rozpocząć

już teraz!

Terminy



Jakie działania powinien podjąć podatnik do końca 2021 r.?

K R O K  1 K R O K  2 K R O K  3 K R O K  4 K R O K  5

Przeanalizować i ocenić

funkcję podatkową w 

przedsiębiorstwie

Zidentyfikować kluczowe elementy

informacji, która ma być publikowana i

ocenić je z perspektywy tajemnicy

przedsiębiorstwa oraz innych procedur

systemu tax compliance

Opublikować informację na stronie

internetowej oraz przekazać

odpowiednie dane do urzędu

skarbowego

Ustalić/zrewidować strategię

podatkową

Przygotować informację o 

realizowanie strategii

Co należy zrobić?



JAK MOŻEMY POMÓC?



Poniżej przedstawiamy możliwy zakres naszego wsparcia w podziale na 5 modułów, które można łączyć w pakiety, w 

zależności od potrzeb danej firmy i/lub stopnia aktualnego zorganizowania funkcji podatkowej: 

PODSTAWOWY

moduł 1 + moduł 5

A

ROZSZERZONY

moduł 1 + moduł 4 

+ moduł 5

B

KOMPLEKSOWY

moduł 1 + moduł 2 + moduł 3 

+ moduł 4 + moduł 5

C

Wsparcie Enodo



01 02 03 04

02 MODUŁ 2

03 MODUŁ 3

04 MODUŁ 4

05 MODUŁ 5

MODUŁ 101 Identyfikacja elementów koniecznych do opublikowania na stronie

Identyfikacja obszarów wymagających dalszych działań (w tym procesy, 

procedury, zabezpieczenie ryzyka)

Wsparcie we wdrożeniu rekomendacji

Przygotowanie dokumentu strategii podatkowej dostosowanej do spółki

Opracowanie optymalnej treści informacji o zrealizowanej strategii

podatkowej, gotowej do publikacji na stronie www

Podział na moduły



WIZERUNEK

Zapewniamy zgodność

dokumentów z 

obowiązującymi

przepisami oraz ich 

pozytywny wpływ na

wizerunek firmy i sposób

jej postrzegania przez

otoczenie, w tym przez

organy podatkowe.

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy bogate

doświadczenie w zakresie

projektów dotyczących

zarządzania

bezpieczeństwem

oraz funkcją podatkową.

JAKOŚĆ

Wspieramy podatników

w poprawnym

przygotowywaniu

wymaganych prawem

dokumentów

oraz informacji.

GOTOWOŚĆ

Z przyjemnością

wesprzemy Państwa w 

procesie

przygotowania

strategii podatkowej

oraz informacji o jej

realizacji.

Dlaczego Enodo?



KORZYŚCI DLA PODATNIKA



Okazja do uporządkowania kwestii podatkowych w organizacji, a także weryfikacji lub

uregulowania sposobu zarządzania funkcją podatkową.

Uporządkowanie procesów i procedur podatkowych

Prace nad strategią podatkową i informacją o niej mogą być okazją do weryfikacji rozliczeń

podatkowych – w tym zminimalizowania ryzyk lub poprawy pozycji podatkowej (tj. wprowadzenia 

możliwych zmian w rozliczeniach na korzyść podmiotu).

Minimalizacja ryzyk podatkowych/poprawa pozycji  podatkowej

Publikacja odpowiednio przygotowanej informacji o strategii ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy.

Pozytywny wizerunek

Zastosowanie odpowiednich narzędzi i procedur pozwoli ograniczyć ryzyko w obszarze KKS

osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki.

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej

1

2

3

4

Korzyści dla podatnika
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