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zmiany przepisów, która 
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prowadzenie prewencyjnych kontroli 
alkomatem. Zdaniem prawników 
mogą to robić już teraz. I robią B11
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Firmy z łamanym rokiem mają więcej czasu na strategię 
 procedury 

Łukasz Zalewski
lukasz.zalewski@infor.pl

Podatnik, u którego rok 
podatkowy zakończył się 
31 marca 2021 r., ma czas na 
opublikowanie strategii po-
datkowej do 31 marca 2022 r. 
– wyjaśniło Ministerstwo Fi-
nansów w odpowiedzi na py-
tanie DGP.

Chodzi o wprowadzony od 
1 stycznia 2021 r. obowiązek 
sporządzania i podawania do 
publicznej wiadomości infor-
macji o realizowanej strategii 

podatkowej przez największe 
fi rmy, o przychodach powy-
żej 50 mln euro, a także przez 
podatkowe grupy kapitałowe 
(art. 27c ustawy o CIT). Pierw-
szą taką strategię i informa-
cję o niej trzeba sporządzić za 
2020 r., mimo że ubiegły rok 
już się skończył. Obowiązek 
ten trzeba wypełnić do koń-
ca 2021 r., o czym pisaliśmy 
w artykule „Jawność rozli-
czeń pełna pułapek” (DGP 
nr 238/2020). MF potwier-
dziło to w komunikacie na 
swojej stronie internetowej. 
Oznacza to więc, że do końca 

2021 r. informację o strate-
gii muszą opublikować fi rmy, 
u których rok podatkowy po-
krywa się z kalendarzowym. 

A co w fi rmach z przesu-
niętym rokiem podatkowym, 
przykładowo takich, u któ-
rych rok podatkowy skoń-
czył się 31 marca 2021 r.? Po-
wstała wątpliwość, czy miały 
one obowiązek sporządzenia 
i opublikowania informacji 
o strategii za rok zakończony 
31 marca 2020 r. do 31 mar-
ca 2021 r., czy mogą wypełnić 
ten obowiązek do 31 grudnia 
2021 r.?

Ministerstwo Finan-
sów wskazuje w odpowie-
dzi na pytania DGP, że bę-
dzie to jeszcze inny termin. 
– W przypadku podatników
z przesuniętym rokiem po-
datkowym przepisy w za-
kresie obowiązku sporządze-
nia i publikacji informacji
o strategii podatkowej we-
szły w życie w trakcie trwa-
jącego roku podatkowego.
W konsekwencji w przy-
padku podatnika z rokiem
podatkowym rozpoczętym
1 kwietnia 2020 r. i zakoń-
czonym 31 marca 2021 r.

pierwszy obowiązek publi-
kacji wystąpi 12 miesięcy od 
zakończenia roku podatko-
wego, w którym weszły w ży-
cie nowe regulacje. Innymi 
słowy, taki podatnik będzie 
musiał opublikować informa-
cję o strategii podatkowej do 
31 marca 2022 r . – wyjaśnia. 

To oznacza, że fi rmy z ła-
manym rokiem mają zasad-
niczo tyle samo czasu (rok) na 
sporządzenie i opublikowa-
nie informacji o realizowanej 
strategii podatkowej co fi rmy, 
w których rok podatkowy po-
krywa się z kalendarzowym.

Jeśli idzie o kary za ewen-
tualne błędy w opublikowa-
nej informacji o strategii, to  
kodeks karny skarbowy ich 
nie przewiduje. Kary mogą 
być natomiast za brak strate-
gii, a w zasadzie za brak prze-
słania urzędowi skarbowemu 
informacji o adresie strony 
internetowej, na której in-
formacja o strategii została 
opublikowana. Grozi za to 
kara do 250 tys. zł (art. 27c 
ust. 8 ustawy o CIT). Pisali-
śmy o tym w artykule „Lepsze 
błędy w strategii niż jej brak” 
(DGP nr 20/2021).  ©℗

Resort fi nansów otwarty na zmiany 
w projekcie o fundacji rodzinnej

Sonia Sobczyk-Grygiel
sonia.sobczyk@infor.pl

O powodzeniu ustawy o fun-
dacji rodzinnej, której kon-
sultacje formalnie zakończy-
ły się 22 kwietnia, przesądzą 
rozwiązania podatkowe  
– przekonują eksperci.

– Projekt w zakresie kwe-
stii podatkowych niewątpli-
wie będzie dalej rozwijany 
i może ewoluować. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie warto-
ściowe i konstruktywne po-
mysły będące uzupełnieniem 
lub alternatywą wobec aktu-
alnych rozwiązań – deklaruje 
w odpowiedzi dla DGP Prze-
mysław Szymczyk, dyrektor 
departamentu sytemu po-
datkowego MF. 

Moment opodatkowania
Paweł Tomczykowski, part-
ner zarządzający z kancelarii 
Ożóg Tomczykowski, przypo-
mina, że pierwotna propo-
zycja MF zakłada, że funda-
cja, otrzymując dywidendę, 
płaciłaby 19-proc. CIT, a jed-
nocześnie spółka rodzinna, 
która przekazała tę dywiden-
dę, wcześniej też musiałaby 
uiścić 19-proc. CIT. 

– Tymczasem według
polskiego prawa, gdy spółka 
rodzinna przekazuje dywi-
dendę holdingowi (rodzin-
nej spółce inwestycyjnej), ten 
ostatni nie płaci podatku od 
niej. Danina pojawia się do-

piero wtedy, gdy holding 
wypłaca dywidendę, a po-
datnikami są jej odbiorcy. 
Analogicznie powinno być 
w przypadku fundacji – do-
piero dywidenda wypłacona 
benefi cjentom powinna być 
opodatkowana – tłumaczy.

Tomasz Krzywański, star-
szy prawnik w kancelarii 
GWW, także postuluje od-
roczenie opodatkowania zy-
sków fundacji do czasu wy-
płaty świadczeń na rzecz 
benefi cjentów. 

– Budżet państwa nie zo-
stanie w ten sposób uszczu-
plony, a przynajmniej na 
etapie reinwestycji zysków 
fundacja nie będzie w gorszej 
pozycji niż spółki holdingo-
we. Zresztą podobne rozwią-
zanie już w Polsce funkcjonu-
je w formie tzw. estońskiego 
CIT – argumentuje.  

Zapytaliśmy więc MF, czy 
jest za natychmiastowym 
opodatkowaniem dywidendy 
otrzymywanej przez fundację 
od spółki rodzinnej. 

– Jesteśmy otwarci na pro-
pozycje w powyższym zakre-
sie, w tym dotyczące alter-
natywnego opodatkowania 
fundacji. Nie wykluczamy 
zmian w przedstawionej 
propozycji – odpowiada nam 
Przemysław Szymczyk. 

Dodaje, że odwrócenie mo-
delu opodatkowania w sto-
sunku do proponowanych 
obecnie rozwiązań wymaga 

systemowego przeformuło-
wania. 

Stawka podatku
Druga ważna sprawa doty-
czy podatku od spadków i da-
rowizn. Jak wskazuje Tom-
czykowski, w obecnej wersji 
projektu najbliższa rodzina 
– czyli zerowa grupa po-
datkowa – jest zwolniona
z tej daniny. Ale już pierw-
sza i druga grupa podatko-
wa – czyli bliższa i dalsza
rodzina – objęte są 19-proc.
stawką, tak jak osoby w ogóle 
niespokrewnione z trzeciej
grupy podatkowej.

– Postulat jest taki, by
benefi cjentów z pierwszej 
i drugiej grupy objąć staw-
kami odpowiednio 7 proc. 
i 12 proc., które przewiduje 
ustawa o podatku od spad-
ków i darowizn, a nie 19 proc. 
tak jak jest teraz – akcentu-
je prawnik.

Podobnego zdania jest 
Krzywański. Jak wyjaśnia, 
obecna wersja oznacza pod-
wyższenie podatku dla sporej 
grupy osób z dalszej rodziny 
fundatora. 

– Osoby te, gdyby dosta-
ły darowiznę bezpośred-
nio od fundatora, zapłaci-
łyby obecnie od 3 proc. do
12 proc. podatku. W przypad-
ku otrzymania świadczenia
za pośrednictwem fundacji
danina wzrośnie do 19 proc.
– tłumaczy.

Na pytanie w tej sprawie 
Przemysław Szymczyk od-
powiada: – Dostrzegamy 
zgłoszony postulat i wstęp-
nie przychylamy się do pro-
pozycji dotyczącej potrzeby 
zmiany i uwzględnienia sta-
wek dla pierwszej i drugiej 
grupy podatkowej. 

Potwierdza, że było to jed-
no z zagadnień poruszonych 
podczas spotkania ze środo-
wiskiem fi rm rodzinnych 
zorganizowanego przez re-
sort fi nansów w minionym 
tygodniu. – Uzgodnienia 
w tym kierunku będą przed-
miotem dalszych konsultacji 
– zaznacza.

Zachęty do powrotów
Zapytany, czy MF przewiduje 
preferencje dla Polaków wra-
cających do Polski z mająt-
kiem z zagranicznych fun-
dacji, Przemysław Szymczyk 
przyznaje, że resort widzi po-
trzebę uregulowania tego 
zagadnienia. Według niego 
w ministerstwie prowadzone 
są już zaawansowane anali-
zy tej kwestii, które po wy-
pracowaniu bezpiecznej, ale 
jednocześnie atrakcyjnej for-
muły zostaną przedstawione 
środowisku fi rm rodzinnych 
do dalszych prac.

O to, czy ustawa o funda-
cji rodzinnej może przyczy-
nić się do swoistej repatriacji 
polskiego kapitału, zapytali-
śmy Dominika Gajewskiego,

prof. SGH i sędziego NSA. 
Specjalizuje się on m.in. 
w kwestii przeciwdziałania 
międzynarodowemu unika-
niu opodatkowania, a w po-
przedniej kadencji zasiadał 
w Radzie ds. Przeciwdziała-
nia Unikaniu Opodatkowania 
przy MF. Jego zdaniem wpro-
wadzenie do polskiego prawa 
tej instytucji może zatrzymać 
plany „wyprowadzania się” za 
granicę w celu zmiany rezy-
dencji podatkowej. 

– Nie do końca wierzę
jednak, że nagle na wieść 
o wprowadzeniu tego roz-
wiązania wróci do kraju ktoś, 
kto już jest rezydentem za-
granicznym. Byłbym bardzo 
ostrożny z tego typu progno-
zowaniem – mówi sędzia.

Ocenia, że kluczowym wy-
zwaniem dla ustawodawcy 
będzie połączenie atrakcyj-
ności podatkowej polskich 
przepisów ze szczelnym za-
bezpieczeniem potencjal-
nej agresywnej optymaliza-

cji podatkowej, szczególnie 
gdy benefi cjenci będą mogli 
być rezydentami rajów po-
datkowych.

Terminarz prac 
Przemysław Szymczyk in-
formuje, że MF zamierza 
rozpatrzyć uwagi dotyczą-
ce rozwiązań podatkowych 
w ciągu kilku najbliższych 
tygodni, równolegle z postu-
latami w pozostałym zakre-
sie rozpatrywanymi przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pra-
cy i Technologii.

– Przewidujemy, że jeszcze 
w maju zostaną przedstawio-
ne wyniki analiz zgłoszonych 
propozycji wraz z omówie-
niem ewentualnych mody-
fi kacji, które mogłyby zostać 
wprowadzone do projektu 
ustawy. W tym celu zostanie 
najprawdopodobniej zorgani-
zowana konferencja uzgod-
nieniowa – wskazuje. Zapo-
wiada też dalsze konsultacje 
z rynkiem. ©℗

podatki  MF nie wyklucza modyfi kacji w kluczowej kwestii modelu 
opodatkowania fundacji rodzinnej. Wstępnie przychyla się też do 
postulatów biznesu dotyczących stawek podatku od spadków i darowizn
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fikcyjny zakaz Pracodawcy chcą 
zmiany przepisów, która
jednoznacznie umożliwiłaby im
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alkomatem. Zdaniem prawników
mogą to robić już teraz. I robią B11

prywatność W większości krajówprywatność W większości krajów prywatność
UE coraz bardziej rygorystycznie
podchodzi się do monitoringu
wizyjnego, nakładając kary liczone
w milionach euro. W Polsce, mimo 
RODO, mamy wolnoamerykankę  B7

Podatki i księgowość Firma i prawo Samorząd i administracja Kadry i płacePrawnik
iwona michałek: Urzędy pracy mogą 
wnioskować o pieniądze na projekty
sprawdzające innowacyjne metody
aktywizacji bezrobotnych. Na ten cel
przeznaczamy 100 mln zł – mówi
DGP wiceminister rozwoju B9

Firmy z łamanym rokiem mają więcej czasu na strategię
 procedury 

Łukasz Zalewski
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Podatnik, u którego rok 
podatkowy zakończył się 
31 marca 2021 r., ma czas na
opublikowanie strategii po-
datkowej do 31 marca 2022 r.
– wyjaśniło Ministerstwo Fi-
nansów w odpowiedzi na py-
tanie DGP.

Chodzi o wprowadzony od
1 stycznia 2021 r. obowiązek
sporządzania i podawania do 
publicznej wiadomości infor-
macji o realizowanej strategii

podatkowej przez największe
fi rmy, o przychodach powy-
żej 50 mln euro, a także przez
podatkowe grupy kapitałowe
(art. 27c ustawy o CIT). Pierw-
szą taką strategię i informa-
cję o niej trzeba sporządzić za
2020 r., mimo że ubiegły rok
już się skończył. Obowiązek 
ten trzeba wypełnić do koń-
ca 2021 r., o czym pisaliśmy 
w artykule „Jawność rozli-
czeń pełna pułapek” (DGP
nr 238/2020). MF potwier-
dziło to w komunikacie na 
swojej stronie internetowej.
Oznacza to więc, że do końca 

2021 r. informację o strate-
gii muszą opublikować fi rmy,
u których rok podatkowy po-
krywa się z kalendarzowym.

A co w fi rmach z przesu-
niętym rokiem podatkowym,
przykładowo takich, u któ-
rych rok podatkowy skoń-
czył się 31 marca 2021 r.? Po-
wstała wątpliwość, czy miały 
one obowiązek sporządzenia
i opublikowania informacji
o strategii za rok zakończony 
31 marca 2020 r. do 31 mar-
ca 2021 r., czy mogą wypełnić 
ten obowiązek do 31 grudnia
2021 r.?

Ministerstwo Finan-
sów wskazuje w odpowie-
dzi na pytania DGP, że bę-
dzie to jeszcze inny termin. 
– W przypadku podatników
z przesuniętym rokiem po-
datkowym przepisy w za-
kresie obowiązku sporządze-
nia i publikacji informacji
o strategii podatkowej we-
szły w życie w trakcie trwa-
jącego roku podatkowego.
W konsekwencji w przy-
padku podatnika z rokiem 
podatkowym rozpoczętym
1 kwietnia 2020 r. i zakoń-
czonym 31 marca 2021 r.

pierwszy obowiązek publi-
kacji wystąpi 12 miesięcy od
zakończenia roku podatko-
wego, w którym weszły w ży-
cie nowe regulacje. Innymi
słowy, taki podatnik będzie
musiał opublikować informa-
cję o strategii podatkowej do
31 marca 2022 r . – wyjaśnia.

To oznacza, że fi rmy z ła-
manym rokiem mają zasad-
niczo tyle samo czasu (rok) na
sporządzenie i opublikowa-
nie informacji o realizowanej
strategii podatkowej co fi rmy,
w których rok podatkowy po-
krywa się z kalendarzowym.

Jeśli idzie o kary za ewen-
tualne błędy w opublikowa-
nej informacji o strategii, to
kodeks karny skarbowy ich
nie przewiduje. Kary mogą
być natomiast za brak strate-
gii, a w zasadzie za brak prze-
słania urzędowi skarbowemu
informacji o adresie strony
internetowej, na której in-
formacja o strategii została
opublikowana. Grozi za to
kara do 250 tys. zł (art. 27c
ust. 8 ustawy o CIT). Pisali-
śmy o tym w artykule „Lepsze
błędy w strategii niż jej brak”
(DGP nr 20/2021).  ©℗
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O powodzeniu ustawy o fun-
dacji rodzinnej, której kon-
sultacje formalnie zakończy-
ły się 22 kwietnia, przesądzą
rozwiązania podatkowe  
– przekonują eksperci.

– Projekt w zakresie kwe-
stii podatkowych niewątpli-
wie będzie dalej rozwijany
i może ewoluować. Jesteśmy
otwarci na wszelkie warto-
ściowe i konstruktywne po-
mysły będące uzupełnieniem
lub alternatywą wobec aktu-
alnych rozwiązań – deklaruje
w odpowiedzi dla DGP Prze-
mysław Szymczyk, dyrektor
departamentu sytemu po-
datkowego MF.

Moment opodatkowania
Paweł Tomczykowski, part-
ner zarządzający z kancelarii 
Ożóg Tomczykowski, przypo-
mina, że pierwotna propo-
zycja MF zakłada, że funda-
cja, otrzymując dywidendę,
płaciłaby 19-proc. CIT, a jed-
nocześnie spółka rodzinna,
która przekazała tę dywiden-
dę, wcześniej też musiałaby
uiścić 19-proc. CIT.

– Tymczasem według
polskiego prawa, gdy spółka
rodzinna przekazuje dywi-
dendę holdingowi (rodzin-
nej spółce inwestycyjnej), ten 
ostatni nie płaci podatku od
niej. Danina pojawia się do-

piero wtedy, gdy holding
wypłaca dywidendę, a po-
datnikami są jej odbiorcy.
Analogicznie powinno być
w przypadku fundacji – do-
piero dywidenda wypłacona
benefi cjentom powinna być
opodatkowana – tłumaczy.

Tomasz Krzywański, star-
szy prawnik w kancelarii 
GWW, także postuluje od-
roczenie opodatkowania zy-
sków fundacji do czasu wy-
płaty świadczeń na rzecz
benefi cjentów.

– Budżet państwa nie zo-
stanie w ten sposób uszczu-
plony, a przynajmniej na
etapie reinwestycji zysków
fundacja nie będzie w gorszej
pozycji niż spółki holdingo-
we. Zresztą podobne rozwią-
zanie już w Polsce funkcjonu-
je w formie tzw. estońskiego
CIT – argumentuje.

Zapytaliśmy więc MF, czy 
jest za natychmiastowym
opodatkowaniem dywidendy
otrzymywanej przez fundację
od spółki rodzinnej.

– Jesteśmy otwarci na pro-
pozycje w powyższym zakre-
sie, w tym dotyczące alter-
natywnego opodatkowania
fundacji. Nie wykluczamy
zmian w przedstawionej
propozycji – odpowiada nam 
Przemysław Szymczyk.

Dodaje, że odwrócenie mo-
delu opodatkowania w sto-
sunku do proponowanych 
obecnie rozwiązań wymaga

systemowego przeformuło-
wania.

Stawka podatku
Druga ważna sprawa doty-
czy podatku od spadków i da-
rowizn. Jak wskazuje Tom-
czykowski, w obecnej wersji
projektu najbliższa rodzina
– czyli zerowa grupa po-
datkowa – jest zwolniona
z tej daniny. Ale już pierw-
sza i druga grupa podatko-
wa – czyli bliższa i dalsza
rodzina – objęte są 19-proc.
stawką, tak jak osoby w ogóle
niespokrewnione z trzeciej
grupy podatkowej.

– Postulat jest taki, by 
benefi cjentów z pierwszej
i drugiej grupy objąć staw-
kami odpowiednio 7 proc.
i 12 proc., które przewiduje 
ustawa o podatku od spad-
ków i darowizn, a nie 19 proc.
tak jak jest teraz – akcentu-
je prawnik.

Podobnego zdania jest 
Krzywański. Jak wyjaśnia,
obecna wersja oznacza pod-
wyższenie podatku dla sporej 
grupy osób z dalszej rodziny
fundatora.

– Osoby te, gdyby dosta-
ły darowiznę bezpośred-
nio od fundatora, zapłaci-
łyby obecnie od 3 proc. do
12 proc. podatku. W przypad-
ku otrzymania świadczenia
za pośrednictwem fundacji
danina wzrośnie do 19 proc.
– tłumaczy. 

Na pytanie w tej sprawie
Przemysław Szymczyk od-
powiada: – Dostrzegamy
zgłoszony postulat i wstęp-
nie przychylamy się do pro-
pozycji dotyczącej potrzeby
zmiany i uwzględnienia sta-
wek dla pierwszej i drugiej
grupy podatkowej.

Potwierdza, że było to jed-
no z zagadnień poruszonych
podczas spotkania ze środo-
wiskiem fi rm rodzinnych
zorganizowanego przez re-
sort fi nansów w minionym 
tygodniu. – Uzgodnienia 
w tym kierunku będą przed-
miotem dalszych konsultacji 
– zaznacza.

Zachęty do powrotów
Zapytany, czy MF przewiduje
preferencje dla Polaków wra-
cających do Polski z mająt-
kiem z zagranicznych fun-
dacji, Przemysław Szymczyk
przyznaje, że resort widzi po-
trzebę uregulowania tego
zagadnienia. Według niego
w ministerstwie prowadzone
są już zaawansowane anali-
zy tej kwestii, które po wy-
pracowaniu bezpiecznej, ale
jednocześnie atrakcyjnej for-
muły zostaną przedstawione 
środowisku fi rm rodzinnych
do dalszych prac.

O to, czy ustawa o funda-
cji rodzinnej może przyczy-
nić się do swoistej repatriacji
polskiego kapitału, zapytali-
śmy Dominika Gajewskiego,

prof. SGH i sędziego NSA.
Specjalizuje się on m.in.
w kwestii przeciwdziałania
międzynarodowemu unika-
niu opodatkowania, a w po-
przedniej kadencji zasiadał 
w Radzie ds. Przeciwdziała-
nia Unikaniu Opodatkowania
przy MF. Jego zdaniem wpro-
wadzenie do polskiego prawa
tej instytucji może zatrzymać
plany „wyprowadzania się” za
granicę w celu zmiany rezy-
dencji podatkowej.

– Nie do końca wierzę 
jednak, że nagle na wieść 
o wprowadzeniu tego roz-
wiązania wróci do kraju ktoś,
kto już jest rezydentem za-
granicznym. Byłbym bardzo
ostrożny z tego typu progno-
zowaniem – mówi sędzia.

Ocenia, że kluczowym wy-
zwaniem dla ustawodawcy
będzie połączenie atrakcyj-
ności podatkowej polskich
przepisów ze szczelnym za-
bezpieczeniem potencjal-
nej agresywnej optymaliza-

cji podatkowej, szczególnie
gdy benefi cjenci będą mogli
być rezydentami rajów po-
datkowych.

Terminarz prac
Przemysław Szymczyk in-
formuje, że MF zamierza
rozpatrzyć uwagi dotyczą-
ce rozwiązań podatkowych 
w ciągu kilku najbliższych
tygodni, równolegle z postu-
latami w pozostałym zakre-
sie rozpatrywanymi przez
Ministerstwo Rozwoju, Pra-
cy i Technologii.

– Przewidujemy, że jeszcze 
w maju zostaną przedstawio-
ne wyniki analiz zgłoszonych
propozycji wraz z omówie-
niem ewentualnych mody-
fi kacji, które mogłyby zostać
wprowadzone do projektu
ustawy. W tym celu zostanie 
najprawdopodobniej zorgani-
zowana konferencja uzgod-
nieniowa – wskazuje. Zapo-
wiada też dalsze konsultacje
z rynkiem. ©℗

podatki  MF nie wyklucza modyfi kacji w kluczowej kwestii modelu
opodatkowania fundacji rodzinnej. Wstępnie przychyla się też do
postulatów biznesu dotyczących stawek podatku od spadków i darowizn
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